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در مورد نویسنده
اتل احمدزی کاندید دوکتورا در بخش روابط بین املللی پوهنتون راتگرز در ایاالت متحده می باشد .محور تحقیقات وی را مسایل مربوط
به امنیت آب و آب بیرون مرزی تشکیل میدهد .وی دارای تجربه دست اول تحقیق در زمینه های چون محیط انکشاف یافته و محیط
نا امن می باشد .احمد زی در بخش امنیت برشی ،انکشاف و اصول تحقیق در سیتون هال و پوهنتون راتگرز تدریس می مناید .وی
به چندین زبان منجمله انگلیسی ،فارسی ،اردو ،پشتو روان صحبت میکند و با زبانهای عربی و نیپالی نیز آشنایی دارد.
همکاران
مجیب احمد عزیزی معاون ارشد تحقیق در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می باشد .پیش از این وی با اداره آغاخان در بغالن
منحیث بسیج کننده اجتامعی برای پروژه اداره جمعی سیستم آبیاری از سال  2006تا  2009ایفای وظیفه می منود .وی بین سالهای
 2009و  2011به سمت معاون ریاست پروگرام میرسی در کاپیسا کار می کرد .وی دارای مدرک لسانس در رشته ادبیات انگلیسی از
پوهنتون بغالن می باشد .عزیزی عضوی شبکه اداره منابع طبیعی محیطی و شبکه آغاز نوین می باشد .وی در نویشنت چندین نرشیه
در مورد اداره منابع آب در افغانستان سهم داشته است.
خالد بهزاد معاون پروژه و تحقیق در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می باشد .قب ًال وی در زمینه تحقیق روی اداره آب بیرون مرزی،
جنسیت ،اراییه خدمات (صحت و تعلیم) ،مهاجرت اطفال بی رسپرست با اداره آغاخان در بغالن کار می منود .همچنان وی منحیث
معلم در مکاتب خصوصی نیز کار منوده است .وی دارای مدرک لسانس در ادبیات انگلیسی از پوهنتون تعلیم و تربیه کابل می باشد.
بهزاد عضوی شبکه اداره منابع طبیعی محیطی نیز می باشد.
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در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
باکیفیت
تحقیقی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضۀ تحقیقات
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،مؤسسۀ مستقلِ
ِ
ِ
مرتبط با پالیسی و انتشار نتایج حاصلۀ آنها جهت آگاهی دهی و تأثیرگذاری بر پالیسی ها و رویه ها و تقویت فرهنگ تحقیق و مطالعه
می باشد .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با پالیسی سازان ،جامعۀ مدنی ،محققان و دانشجویان به منظور تحقق این هدف ارتباط
برقرار می مناید تا استفاده از تحقیق و کتابخانۀ این واحد را ترویج دهد ،ظرفیت تحقیقی خویش را تقویت بخشد و فرصت ها را برای
بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها و مباحث علمی مساعد سازد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  2002با همکاری مؤسسات امدادی ف ّعال در افغانستان به وجود آمد و دارای هیأت مدیره ای
است متشکل از منایندگان ادارات متویل کننده ،ملل متحد و دیگر سازمان های چندجانبه و مؤسسات غیرحکومتی.
،

پروژه های مشخص در سال  ۲۰۱۷توسط اتحادیه اروپا ( ،)EUانستیتوت صلح ایاالت متحده امریکا ،USIP
 ،وزارت همکاری اقتصادی و انکشافی آملان فدرال ( )BMZو ()GIZ
،
،
،
،
،
،
،
وپروموندو -ایاالت متحده متویل میگردد.
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خالصۀتحقیق
مقدمه
افغانستان در سال  ۲۰۰۹میالدی قانون آب را بر اساس اصول مدیریت همه جانبه منابع آب ( )IWRMمرعی االجرا ساخت و هدف آن
تبدیل زراعت به محرکه  -فعال اقتصاد کشور بود .هرچند این سکتور ظرفیت های بالقوه برای کمک به توسعه پایدار کشور را دارد ،اما
پویایی آن به شدت وابسته به موثریت و کفایت شبکه های آبیاری بوده که  ۹۵درصد منابع آب  -کشور را احتوا می مناید.
با معرفی اصالحات مذکور توسط قانون آب ،چارچوب های نهادی و میکانیزم های کاری جدید مبتنی بر أصول مدیریت همه جانبه
منابع آب در سطوح مرکزی ،حوزه دریایی وحوزهفرعی دریایی شکل گرفت .اصالحات مترکز باالی باز سازی مدیریت آب بر اساس
حوزه دریایی و حوزه فرعی دریایی می مناید .در این تحقیق تاثیرات اصالحات نامربده باالی بهرهوری اقتصادی بررسی گردیده است.

روش شناسی
این تحقیق ،مطالعه ه کیفی توصیفی به هدف درک عمیق از تاثیرات اصالحات در سکتور آب باالی بهره وری اقتصادی است .از
مصاحبه های مفصل عمقی و بحث های گروپی به عنوان روش های جمعآوری اطالعات استفاده شده است .این تحقیق برای مطالعه
پنج حوزه دریایی طراحی شده بود؛ با این حال ،حوزه دریایی هلمند به دلیل عدم اجرای اصالحات سکتور آب در آنجا ،از این تحقیق به
کنار مانده شد .این مطالعه باالی حوزه های دریاهایی هریرود مرغاب ،کابل ،شامل و پنج آمو صورت گرفت .برعالوه ،مصاحبه های
مفصل عمقی با مناینده گان وزارت ها و نهاد های ملی مربوطه انجام یافت.

یافته ها
اجندای اصالحات در سکتور آب به عنوان یک روند کلی و یکپارچه در یک محدوده کوچک درحوزه های دریایی مختلف تطبیق گردیده
است .بخش های محدود این اجندا ،مانند ایجاد سازمان های محلی ،تحقق پیدا کرده است که البته این کار با آهستگی و با توجه به
مساعد بودن یا نبودن منابع مالی و رشایط امنیتی صورت گرفته است .برعالوه ،فقدان اراده سیاسی به تضعیف اجندای مذکور یاری
رسانده است.
تطبیق اجندای اصالحات شامل اقدامات هامهنگ و یکپارچه نبود .فعالیت های وزارت های مربوطه کامال به هم ریخته بوده و عدم
هامهنگی در متام بخش های اصالحات ،از انتخاب پالیسیها ،الی تصمیم گیری ،طراحی پروژه/برنامه ،و تطبیق برنامه ،و رشیک سازی
اطالعات موجود میباشد .تقال بر سلطه داشنت بر سکتور آب ،رقابت بررس دسرتسی به متویل کننده گان و منابع مالی و سیاست های
بهرهگیری از بودجه /مصارف از جمله دالیل فقدان انسجام در سطح وزارتهای مربوطه می باشد.
همکاری میان سازمان های تازه تاسیس محلی ،به شمول انجمن های آبیاری ( ،)IAsانجمن های استفاده کننده گان آب (،)WUAs
ادارات حوزه دریایی ( )RBAsو سایرین ،در سطح افقی قویرت از سطح عمودی بود .همکاری ها و متاس های قوی میان انجمن های
آبیاری و استفاده کننده گان آب وجود داشت در حالیکه به لحاظ عمودی میان انجمن های نامربده و ادارات حوزه دریایی و دیگر
سازمان های بزرگ ذیدخل ضعیف بود .همکاری افقی چه به صورت درون سازمانی و چه میان سازمانی وجود داشت.آجندای اصالحات
در کاهش منازعات و اختالفات بررس آب در درون و یا در میان اجتامعات موثر واقع شده است .انجمن های آبیاری و انجمن های
استفاده کننده گان آب ساختارهای کارامدی در حل اختالفات بررس آب بوده اند .در واقعیت امر ،ساختارها و ابزارهای قابل دسرتسی
محلی برای حل اختالفات ،نقش رسپرستی و نظارتی انجمن های آبیاری و میکانیزم های اجراکننده ای تصامیم ،سه عوامل اصلی
موثریت آجندای اصالحات در رفع منازعات بوده است.
تطبیق اصالحات بهرهوری زراعتی در سطح محلی را بهبود بخشیده و از سوی استفاده کننده گان آب ،به شمول دهقانان ،خیلی مورد
استقبال قرار گرفته است .بهبود بهرهوری زراعتی نتیجه  -زیرساخت های بهرت ،به شمول هموار سازی الیه کشی( )liningو نصب دروازه
های گیرنده آب (رسبند) ( )gated offtakesدر کانال ها و یا جلوگیری و حل منازعات بوده است .زیرساختهای بهرت میزان جریان آب
در کانالها را از طریق کاهش ضایعات آب ،کم ساخنت دزدی آب ،و نهادینهکردن تقسیم موثر آب باال برده است .با این حال ،افزایش
بازدهی اقتصادی منجر به بیشرتشدن عواید دهاقین ،به دلیل فقدان دسرتسی به بازار ،نشده است.

تأثیرات اصالحات سکتورآب باالی تولیدات و بهره وری زراعتی در افغانستان

1

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

نتیجه گیری و توصیه ها
این تحقیق ایجاد یک گروه کاری تخنیکی ،توامنند و بیطرف در سطح مرکز را پیشنهاد می مناید که وظیفه ه آن تطبیق اجندای
اصالحات باشد .تطبیق اجندا باید شامل گرفنت وظایف و صالحیت های معیین از وزارت های مربوطه در بخش مدیریت منابع آب
گردد تا رقابت بررس قدرت و صالحیت میان نهادهای مذکور از میان برداشته شود .دایرهصالحیت های وزارت های مربوطه در سکتور
آب بر اساس محدوده های طبیعی حوزه های دریایی و نه واحد های سیاسی و اداری ،بازآرایی شود .رضورت به توانایی ارزیابی
سیستامتیک تاثیرات تطبیق اجندای اصالحات در سطوح ملی ،والیتی و محلی در درون نهاد های ملی مرتبط احساس می گردد.
همچنان ،یکی دیگر از توصیه های این تحقیق این است که هیچ نوع تعدیالتی در اجندای اصالحات ،قبل از اجرای کامل آن ،اعامل
نگردد .همچنان یکی دیگر از پیشنهادات این مطالعه ایجاد میکانیزمی میان نهاد های سکتور آب و سکتور امنیتی در کشور است .این
به معنای امنیتی سازی سکتور های زراعت و آب منی باشد؛ در عوض ،توازن میان بخش های غذا ،آب ،محیط زیست ،و امنیت فردی
و اجتامعی بایدبه وجود آید.
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1.1مقدمه
افغانستان یک جامعه -زراعتی بوده ،وتحقق اهداف ملی اقتصادی و انکشاف اجتامعی آن شدیداً وابسته به زراعت است .1شصت
درصد نیروی کار کشور 2در همین سکتور مشغول بوده ،و منبع معیشت اکرثیت هشتاد درصد ساکنان دهات افغانستان می باشد 3 .در
سال  ۲۰۱۵میالدی ،محصول خالص سکتور زراعت(ارزش افزوده)(4 )۴بیست و دو درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد.
5این رقم در سال های  ۲۰۰۰و  ۲۰۱۰میالدی به ترتیب  ۳۸و  ۲۷درصد بود 6 .البته ،زراعت هنوز هم دارای ظرفیت بزرگ دست نخورده
است،ولی به شدت به کارایی و پویایی نظام آبیاری و سکتور آب متکی است .با این که  ۹۵درصد آب کشور به آبیاری زمین ها اختصاص
دارد ،اما کمبود سیستم های کارا موجب توسعه نیافتگی و رشایط پر چالش اقتصادی-اجتامعی در این کشور گردیده است.
حکومت افغانستان با درک همین ارتباط و رضورت به رویکرد جدید و موثر برای مدیریت منابع آب ،با تصویب قانون آب در سال ۲۰۰۹
میالدی ،یک سلسله اصالحات را نیز در این سکتور معرفی کرد .حکومت افغانستان ،با پیروی از الگوی جهانی ،مدیریت همه جانبه
منابع آب را در مرکز اصالحات سکتور آب در سطح ملی قرار داد .چارچوب های نهادی متفاوت و میکانیزم های کارایی را در سطح مرکز،
حوزه ه دریایی و حوزه فرعی دریایی به منظور حصول اطمینان از تطبیق آجندای اصالحات بر اساس اصول مدیریت جامع آبها روی
دست گرفته است .این اصول به طور عموم به دنبال دستیابی به توسعه پایدار ،تخصیص و نظارت بر استفاده از منابع آب در چارچوب
یک سلسله اهداف اجتامعی ،اقتصادی و زیست محیطی است7.
منبع اصلی آب در افغانستان سلسله کوه هایی است که سه چهارم خاک این کشور را احتوا می منایند ۸۰ .درصد آب تازه ه کشور از آب
شدن برف ها در این سلسله جبال به دست می آید  8 .از آن جایی که دریاهای مذکور برای زراعت کشور حیاتی اند ،آجندای اصالحات
هم روی تغییرات عمده و اساسی در مدیریت ساختاری و کارای منابع آب بر اساس حوزه ه دریایی و حوزه فرعی دریایی به عنوان
محدوده های طبیعی متمرکز می باشد .به طور مشخصرت ،این تغییرات به هدف اداره هحوزه ه دریایی وحوزه فرعی دریایی با توجه به
اهداف اجتامعی ،اقتصادی و زیست محیطی به خاطر فراهم ساخنت زمینه های انکشاف پایدار فراگیر اجتامعی -اقتصادی در سطح
ملی اعامل می گردد 9 .آجندای جدید اصالحات به انسجام و مترکززدایی در یک سکتور بی نهایت چند پارچه و مترکزگرا پرداخته است
تا رسشت همهشمول پیدا مناید.
یکی از اهداف اصلی برجستهسازی اصول مدیریت همه جانبهمنابع آب عبارت از دستیابی به راهکارهای ملموس برای حل مشکالت در
سطوح محلی است .هامن طوری که در اسرتاتژی های سکتور ملی آب و قانون آب تذکر یافته است ،اصول مدیریت همه جانبه منابع
آب به خاطر فراهم ساخنت راه حل های ملموس برای اداره ه آب ،تخصیص و نظارت در سطوح حوزه ه دریایی و حوزه فرعی دریایی
اتخاذ گردیده است 10 .به همین صورت ،هدف قانون آب حفظ منابع آب ،و حصول اطمینان از توزیع عادالنه هآن و استفاده پایدار از آب
ها در راستای کمک به اقتصاد ملی و محافظت از حقوق مرصف کننده گان آب می باشد 11 .اصالحات مطروحه در سکتور آب باید از
طریق تحلیل تاثیرات آن باالی بهره وری زراعتی در سطوح محلی مورد ارزیابی قرار گیرد .به منظور دست یافنت به این هدف ،پرسش
عمده این است :چگونه اصالحات جدید در بخش آب باالی تولیدات زراعتی در سطح محلی در حوزه های متفاوت دریایی تاثیر می
گذارد؟
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هدف این تحقیق بررسی چگونگی تاثیرات چارچوب های نهادی و میکانیزم های تخصیص و توزیع آب در حوزه های دریایی و حوزه
فرعی دریایی که توسط قانون آب طرح شده است ،باالی زراعت محلی می باشد .این مطالعه می خواهد که نقطه نظرات خود در رابطه
به دستاوردها و چالش های اجرای اصالحات در پنج حوزه دریایی را با مجریان و پالیسی سازان مربوطه در میان بگذارد .از سال ۲۰۰۹
میالدی ،حکومت افغانستان در روند تطبیق اصالحات از طریق چارچوب های متفاوت نهادی و میکانیزم های عملیاتی در حوزه های
مختلف دریایی به منظور احیای بخش زراعت این کشور بوده است.
بنابرین ،این تحقیق به طور مشخص به دنبال موارد زیر بوده است:
•

• تاثیرات اصالحات بر تقویت بازدهی زراعتی؛ و

•

•چالش های فراراه تطبیق اجندای اصالحات.

از منظر سیاستگذاری ،برابری در حق و توزیع آب یکی از جنبه های اساسی انکشاف و رشد بسرتهای اجتامعی و اقتصادی شدیداً وابسته
به زراعت است .پیشنهادهای سیاستگذارانهای این تحقیق با عطف به موفقیت ها و چالش های بازیگران و جوانب مربوطه ،به شمول
ادارات حوزه های دریایی( ،)RBAsشوراهای حوزه دریایی ))RBCsانجمن های مرصف کننده گان آب(( ،WUAsانجمن های آبیاری و
موسسات غیر دولتی ،در حوزه اصالحات در سکتور آب صورت گرفته است .نتیجه گیری این تحقیق به پالیسی سازان تصویر روشن از
اقدامات و تعدیالت الزمی در آجندای اصالحات/قانون آب به دست می دهد ،اگر قابل اجرا باشد.

مدیریت همه جانبه منابع آب و اصالحات در سکتور آب در افغانستان
در سال  ۲۰۰۹میالدی ،نخستین قانون آب در کشور تصویب شد .هدف این قانون که در هفت فصل و  ۴۰ماده تسوید و توسط پارملان
در سال  ۲۰۰۸میالدی تصویب گردید 12،حفظ منابع آب کشور و استفاده پایدار ،منصفانه و موثر از آن می باشد .افغانستان با این قانون
جدید ،به جمع بزرگ کشور هایی پیوست که اصول مدیریت همه جانبه منابع آب را در اسرتاتژی ها و سیاست های سکتور آب در سطح
ملی گنجانده اند.
در طول چند دهه گذشته ،ایده مدیریت همه جانبه منابع آب به عنوان راهکاری برای حقوق و تقسیم آب و مدیریت چالش ها در رستارس
جهان نرش و ترجمه شده است .این اصول نخستین بار در کنفرانس بین املللی یونسکو در مورد آب در سال  ۱۹۷۷میالدی معرفی گردید
 13 .از آن زمان ،مدیریت جامع آب تبدیل به اصول خدشه ناپذیر در مدیریت منابع آب شده است .این اصول شکل دهنده و رهنامی
اداره آب در تعداد زیادی از کشور های جهان به حساب می آید؛ بر اساس رسوی بخش آب سازمان ملل متحد ،تا سال  ۲۰۱۲میالدی
اکرثیت قریب به اتفاق( ۸۱درصد) کشور های جهان قوانین مربوط به اداره منابع آب های خود را با عطف به اصول مدیریت همه جانبه
منابع آب ) )IWRMشکل داده اند14 .
به طور عموم ،اصول مدیریت همه جانبه منابع آب اشاره به روندی دارد که به ترویج انکشاف هامهنگ و مدیریت آبها ،زمین و منابع
مرتبط با آن به خاطر دستیابی حداکرثی و برابر به بهره رفاه اقتصادی و اجتامعی به طور مساویانه می پردازد ،بی آن که پایداری زیست
بومی ( )ecosystemبه خطر بیفتد  15 .اصول مدیریت همه جانبه منابع آب ،عالوه بر انصاف و پایداری ،مبتنی بر مدیریت هامهنگ و
یکپارچه برای حفاظت متوازن منابع و در عین حال تحقق نیازهای اجتامعی و اکولوژیکی و ترویج توسعه اقتصادی نیز است  16.این یک
روند غیرمتمرکز و مشارکتی است .تحلیل چندین رویکرد غالب نشان می دهد که مدیریت غیر منسجم آب پاسخگوی نیاز ها و خواسته
های معارص مرصف کننده گان و محیط زیست منی باشد.
قبل از معرفی آجندای جدید اصالحات ،افغانستان برای قرن ها از شیوه های عنعنوی مدیریت منابع آب استفاده کرده است .شاید
سیستم عنعنوی مدیریت آب درکشوری با جمعیت اندک و عدم تاثیرات فشار دهنده ای زیست محیطی کار میدهد ،اما ،اکنون شیوه های
سنتی مدیریت آب به پویایی بخش زراعت کمکی کرده منیتوانند .در سال  ۲۰۰۷میالدی ،اسرتاتژی انکشاف ملی افغانستان) )ANDS
تعدادی از چالش های اصلی در برابر سکتور آب را معین ساخت .این چالش ها عمدتاً با فقدان زیرساخت های کافی و کارامد ،و ظرفیت
12

قانون آب .جریدۀ رسمی .وزارت عدلیه ،حکومت جمهوری اسالمی افغانستان .شامره  26 .980اپریل .2009

13

جان هسینگ و دیگران .مدیریت همه جانبه منابع آب در عمل .تحقیق گفتگومحور در باب برنامۀ ارزیابی آب سازمان ملل متحد.2009 .

14

جن شارلت .تاریخچۀ ظهور و انکشاف پاردایم « مدیریت همه جانبه منابع آب» .دوازدهمین کنفرانس دوساالنه ای ( ،)EASAنانرت 13-10 ،جوالی  ،2012سند منترش نشده.

15

هل .ای کاردول و دیگران .مدیریت همه جانبه منابع آب:تعاریف و مفاهیم .ژورنال معارص تعلیم و تحقیق آب ،شامرۀ  .18-8 :135دسامرب 2006

 16ای .پی اودن دال .220 ،مدیریت همه جانبه منابع آب ،با اشارۀ ویژه به مدیریت پایدار آبهای شهری .کنفرانس و منایشگاه مدیریت همه جانبه منابع آب در افریقای جنوبی ،ژوهانسبورگ،
افریقای جنوبی.2002 ،

4

AREU

همدقم

2017

نهادی ،نبود تعریف واضح از حوزه صالحیت ها ،پراگنده گی پروژه ها در میان وزارت های مربوطه و فقدان بنیادهای معلوماتی بود.
با عطف به توصیه های اصول مدیریت همه جانبه منابع آب ،اسرتاتژی انکشاف ملی نیز غیر متمرکز شدن ساختارهای سکتور آب در
افغانستان از طریق ترسیم حیطه اختیارات مبتنی بر حوزه طبیعی اصلی و فرعی دریایی را پذیرفت .هرچند حکومت افغانستان سیستم
مدیریت دریا را در قالب پروژه چند منظوره کجکی در سال های  ۱۹۵۰میالدی با ساخنت انجمن دره مرغاب-هلمند معرفی کرد 18،ولی
آجندای جدید اصالحات در متام حوزه های دریایی بایستی تطبیق گردد.
17

در سطح مرکز ،به وزارت های مربوط[به سکتور آب] مسوولیت های مختلف محول شده است .به طور عموم ،هفت وزارت و نهاد ملی-
مانند وزارت انرژی و آب ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،وزارت شهرسازی و مسکن ،وزارت معادن،
وزارت صحت و اداره حفاظت از محیط زیست-به طور مستقیم در سکتور آب دخیل اند 19 .برعالوه ،شورای عالی مدیریت و امور آب
ها  ))SCWAMکه در سال  ۲۰۰۵میالدی تشکیل شد ،به عنوان میکانیزم مرکزی تامین هامهنگی فعالیت های مربوط به آب تعیین
گردیده است .وظایف مشخص این شورا عبارت از هامهنگی کارکرد نهاد های مختلف ملی در ارتباط به سکتور آب ،پیشنهاد برنامه ها و
اسرتاتژی های انکشافی به کابینه ،پیشنهاد لوایح/مقررات برای تصویب ،نظارت بر تطبیق برنامه ها از سوی وزارت های مربوطه ،حل
مناقشات مربوط به آب در میان وزارتخانه ها ،و حصول اطمینان از رعایت مفاد قانون آب از سوی وزارت های مربوطه اند .این شورا
اکنون به شورای عالی آب و زمین ارتقا یافته است.
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2.2روش شناسی
این تحقیق با استفاده از رویکرد کیفی می خواهد که معلومات غنی و قویاً توصیفی جهت فهم تاثیرات اصالحات در سکتور آب فراهم
کند .معلومات توصیفی در یک بسرت اجتامعیای اهمیت فراوان پیدا می کند که کمبود اطالعات کمی محسوس است .برعالوه،
ترشیحات کیفی از آن رو به درد این تحقیق می خورد که اصالحات مذکور فقط در مناطق جغرافیایی کوچک در هر یک از حوزه های
دریایی عملی شده است .به همین خاطر ،جمع آوری اطالعات از منابع مختلف در سطوح ملی و والیتی و یا حوزه های دریایی عملی به
نظر منی رسید .هدف از انتخاب میتود ترشیحی کیفی عبارت از مشاهده بازیگران محلی و نهاد های اجتامعی ای است که در چارچوب
آجندای جدید اصالحات تشخیص و یا ایجاد گردیده است.
مصاحبه های مفصل یا عمقی با پرسش های باز وفهرست بررسی با ساحات کلیدی موضوعی ،در کنار بحث های گروهی متمرکز ،با
جوانب ذینفع صورت گرفت .ساحات کلیدی احتاملی بررسی برای هر یک از مصاحبه های باز شناسایی گردید.
این تحقیق اساساً به منظور بررسی در متام پنج حوزه دریایی طراحی گردیده بود .با این حال ،در جریان جمعی آوری اطالعات ،حوزه
دریایی هلمند از لیست بررسی بیرون شد ،چون ،به خاطر وضعیت نامساعد امنیتی ،هیچ یک از اصالحات سکتور آب در این بخش
تطبیق نگردیده بود .در نهایت ،چهار حوزهدریایی هریرود-مرغاب ،کابل ،شامل و پنج-آمو مطالعه گردید .برعالوه ،مصاحبه های مفصل
با منایندگان وزارت ها و نهاد های مربوطه انجام شد.
به طور عمومی ،نهاد های ملی مرتبط و سازمان های محلی حوزه دریایی منونه های مطالعه را در این تحقیق تشکیل می دادند .نهاد
های ملی عبارت از وزارت انرژی و آب ،وزارت زراعت ،وزارت احیا و انکشاف دهات و پوهنتون کابل بود .برعالوه ،سازمان های حوزه
دریایی شامل ادارات حوزه های دریایی ،))RBAsشوراهای حوزه دریایی ،))RBCsانجمن های استفاده کننده گان آب ،))WUAsانجمن
های آبیاری می شد .سازمان غذا و زراعت ،) )FAOبا توجه به سابقه و مشارکت آن در بخش های زراعت و آبیاری ،نیز شامل منونه
های مطالعاتی این تحقیق گردید .مصاحبه شونده گان ،مناینده گان و اعضای متامی نهاد های ذینفع فوق الذکر در سطح مرکز و
محالت بودند .دو مجلس مباحثاتی متمرکز و دو مصاحبه مفصل در هر یک از حوزه های دریایی صورت گرفت .به صورت کل ،هفت
گروه متمرکز مباحثاتی و نه مصاحبه مفصل در چهار حوزه دریایی نامربده انجام شد .همچنان ،نه مصاحبه مفصل با مقامات عالیرتبه در
وزارت های مربوطه صورت گرفت .متام مصاحبه ها به زبان های محلی ،عمدتاً دری ،انجام شد و بعداً برای تحلیل به زبان انگلیسی
ترجمه و ثبت گردید .تحلیل موضوعی به عنوان میتود تحلیل معلومات استفاده شد .به صورت عمومی شش موضوع پژوهش معین
گردید و اطالعات مربوط به هر یک از موضوعات استخراج و تنظیم گردید .موضوعات کلیدی برای مطالعه قرار زیر اند:
1.1تطبیق آجندای اصالحات
2.2هامهنگی در سطح مرکز
3.3همکاری در سطوح محلی
4.4بهرهوری زراعتی
5.5آجندای اصالحات و حل منازعه
6.6شیوه های رایج تقسیم آب در آجندای إصالحات
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3.3یافته ها
 -۱تطبیق آجندای اصالحات :از زمان تصویب قانون آب هفت سال می گذرد .اما ،آجندای اصالحات به طور قسمی و در یک محدوده
کوچک ،به عنوان روند مدیریت عمومی و یکپارچه منابع آب ،در سطح کاغذ مانده عملی نگردیده است .در واقع ،به دلیل وابستگی به
موجودیت منابع مالی [خارجی] و اولویت های منابع متویلی ،و همچنان وضعیت امنیتی منطقه ،از سال  ۲۰۱۴میالدی به این سو تنها
بخش هایی از این پروسه ،که عمدتاً محدود به ایجاد سازمان های محلی مربوطه ،به شکل محدود در حوزه های مختلف دریایی عملی
شده است .در نهایت ،عدم تعهد سیاسی در سطح مرکز ،سومین مانع در برابر تطبیق آجندای اصالحات بوده است.
در عین حال ،باید اذعان کرد که محقق شدن اداره منابع آب بر اساس اصول مدیریت جامع آبها با برخی از چالش های تخنیکی درونی
نیز مواجه بوده است .منابع پژوهشی نشان می دهد که برخالف اشاعه و گسرتش این اصول در سطح جهان ،تطبیق اصالحات همه
جانبه منابع آب ))IWRMیک روند طوالنی و پرچالش است .ناگفته نباید گذاشت که بحث های زیادی روی ارزش عملیاصالحات همه
جانبه منابع آب  ،))IWRMبا توجه به انعطاف پذیری و فقدان رهنمود های مشخص برای تطبیق آن ،وجود دارد20.
بیانیه زیر که متعلق به وزارت انرژی و آب است ،تصویر کلی از وضعیت موجود تطبیق آجندا به دست می دهد:
«آجندای اصالحات به دلیل موجودیت اجتامعات محدود در حوزه های دریایی هریرود مرغاب ،پنج آمو ،شامل و کابل به
طور قسمی عملی گردیده است .تطبیق آجندا باید در حوزه هلمند نیز صورت گیرد .ادارات حوزه های دریایی ،شوراهای حوزه
دریایی تنها در پنج آمو ایجاد شده اند .در حوزه دریایی شامل ،تنها تعداد معدودی از انجمن های استفاده کننده گان آب
از سوی وزارت انرژی و آب تاسیسگردیده و احتامال وزارت زراعت تعدادی از انجمن های آبیاری را به وجود آورده است .در
حوزه هریرود مرغاب وزارت انرژی انجمن های استفاده کننده گان آب و شوراهای حوزه دریایی ایجاد کرده و وزارت زراعت،
انجمن های آبیاری را .وزارت انرژی انجمن های استفاده کننده گان آب را در حوزه دریایی کابل ایجاد نکرده است21 ».

از سال  ۲۰۱۰میالدی ،وزارت زراعت  ۳۵۰انجمن آبیاری را در چهار حوزه دریایی کابل ،شامل ،پنج آمو و هریرود مرغاب دایر کرده
است  22 .اگر بخواهیم این موضوع را در بسرت بحث اصلی آن قرار دهیم ،وزارت زراعت ،بر اساس آجندای اصالحات ،به طور مجموع
 ۳۰هزار انجمن آبیاری را در رستارس کشور باید ایجاد کند .ایجاد  ۳۵۰انجمن آبیاری در طول شش سال نشانگر روند کندمشقتبار تطبیق
اصالحات در این سکتور است .وضعیت پرچالش تطبیق اصالحات از سوی سیاستگذاران و مجریان آن در سطح وزارت نیز تایید می
گردد .ناممکن است که متام انجمن ها را تا پایان سال  ۲۰۱۹میالدی ایجاد کرد23.
حوزه دریایی پنج آمو :از توجه بیش از حد تا فراموشی
حوزه پنج آمو نخستین بسرت دریایی برای پروژه آزمایشی جهت تطبیق و سنجش مدیریت همه جانبه منابع آب در أفغانستان بود .در سال  ۲۰۰۴میالدی ،کار عملی آن ،به
شمول ساخت زیرساخت ها ،آغاز گردید .توسعه ساختارها(ایجاد انجمن های استفاده کننده گان آب و انجمن های آبیاری) در سال  ۲۰۰۶میالدی روی دست گرفته شد و
برای نخستین بار انجمن های مرصف کننده گان آب ،با عطف به اصول مدیریت همه جانبه منابع آب ،در والیات قندوز ،تخار و بغالن در چارچوب برنامه حوزه دریایی پنج
آمو) )PARBPتاسیس گردید .متعاقباً ،دیگر انجمن های استفاده کننده گان آب در والیت های بدخشان ،تخار ،بامیان وبغالن نیز ایجاد گردیدند .از سال  ۲۰۰۴الی ۲۰۰۷
میالدی ،بیشرت از  ۹۱انجمن استفاده کننده گان آب در این حوزه دریایی دایر شد .با این حال ،از سال  ۲۰۱۴میالدی ،همزمان با وخیم شدن وضعیت امنیتی در این منطقه،
به خصوص در والیت کندز  ،فعالیت های مربوط به مدیریت جامع آبها نه تنها توقف گردید ،بلکه انجمن های ایجاد شده نیز از کار افتادند.
در جریان این تحقیق روشن شد که اعضا و مناینده گان فعلی انجمن های استفاده کننده گان آب به خاطر دهشت طالبان هویت خود را مخفی کرده اند .برای همین دشوار
بود که کسی را جهت مصاحبه برای این تحقیق یافت .اعضای انجمن های استفاده کننده گان آب بی نهایت ناامید و درمانده بودند .از همه مهمرت ،اعضای این انجمن ها
وسایل و ابزار خود را در اثر چور و چپاول در جریان سقوط کندزاز دست دادند .به نظر می رسد که اگر حکومت گام های الزم را بر ندارد ،انجمن های مذکور از میان رفته و
متام دستاورد های آن نابود خواهد شد.
 ...برگرفته از مشاهدات دوران تحقیق

20

جن شارلت .تاریخچۀ ظهور و انکشاف پاردایم « مدیریت همه جانبه منابع آب» .دوازدهمین کنفرانس دوساالنه ای ( ،)EASAنانرت 13-10 ،جوالی  ،2012سند منترش نشده.

21

 -مصاحبه شامره  ۸ .۳مارچ .۲۰۱۷

22

مصاحبه شامره  ۱۴ .۱۱مارچ .۲۰۱۷

23

مصاحبه شامره  ۱۴ .۱۱مارچ .۲۰۱۷

تأثیرات اصالحات سکتورآب باالی تولیدات و بهره وری زراعتی در افغانستان

7

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

هامن طوری که ذکر گردید ،نبود امنیت یکی از موانع اصلی در برابر إصالحات سکتور آب است .به طور کلی ،تطبیق قانون آب در
أفغانستان کار دشواری بوده ،و ناامنی هم تاثیر چشمگیری باالی تطبیق آجندای إصالحات داشته است .در والیت فاریاب ،نیاز به
ساخت رسبند بزرگ آبگیر()water intake valveداشتیم ،ولی به دلیل وضعیت بدامنیتی به آنجا رفته نتوانسته و مناطق را رسوی نتوانستیم
24 .حوزه دریای هلمند شدیداً از وضعیت وخیم امنیتی متاثر بود .به همین خاطر ،هیچ نوع اصالحاتی در آنجا صورت نگرفته بود .ما
نتوانستیم که انجمن های آب را در هلمند ایجاد کنیم و هیچ منبع متویلی هم حارض به تخصیص پول برای این حوزه نبود 25 .برعالوه،
ناامنی در ولسوالی های دور افتاده تطبیق إصالحات جدید و تداوم إصالحات عملی شده را متاثر ساخته است .از این رو ،ما قادر به
ساخنت انجمن های محلی و یا نظارت بر کار و فعالیت های انجمن های آب در مناطق دور افتاده نبودیم26.
واقعیت این است که سطح امنیتی در درون یک حوزه دریایی یکسان نیست که این خود نه تنها تطبیق اجندا[درمناطق ناامن] را
به شدت محدود ساخته است ،بلکه اصالحات در مناطق آرام را نیز با قید و بند و چالش مواجه کرده است .در حوزه دریای هریرود
مرغاب ،اصالحات در ولسوالی های پایین دست آب( ،)Downstreamمانند انجیل ،غوریان ،گذره ،تطبیق شده ولی هنوز هم در
ولسوالی های باالدست آب( ،)Upstreamدر چشت ،اوبه وپشتون زرغونبه خاطر مسایل امنیتی تطبیق این اصالحات ممکن نگردیده
است .در نتیجه ،با وجود مقدار آب در باالدست ،بهبود در بهرهوری زراعتی محدود بوده ،و در مناطق ناامن وضعیت به هیچ صورت
تغییری نیافته است.
تفاوت در میزان امنیت در یک حوزه دریایی موجب عدم توازن در تطبیق آجندای إصالحات گردیده است .مثال ،در حوزهدریایی هریرود
مرغاب  ۸۰انجمن آبیاری تاسیس گردیده است .انجمن های مذکور تنها در ولسوالی امن والیات هرات ،بادغیس و غور ایجاد شده
اند .هیچ انجمن آبیاری در والیت فراه و ولسوالی های ناامن والیات فوق افتتاح نگردیده است .دالیل امنیتی در این مناطق مانع
اصلی در برابر ایجاد این انجمن ها بوده است 27 .فقدان تعهد سیاسی در مرکز برای اعامل اصالحات یکی دیگر از عوامل راکد ماندن
تطبیق اجندای اصالحات به حساب می آید .مدیریت همه جانبه منابع آب مستلزم تعهد قوی سیاسی برای اصالحات و مدیریت درونی
ساختارها و میان ساختارها می باشد  28 .مصداق بارز این عدم تعهد سیاسی فقدان هامهنگی میان سکتوری/بین وزارت ها می باشد.
اضافه بر ناهامهنگی ،عدم متایل به مترکززدایی و محول کردن قدرت و مسوولیت به ادارات حوزه های دریایی در سطح وزارتخانه ها
منود دیگری از فقدان اراده سیاسی می باشد .هدف از ایجاد ادارات حوزه های دریایی برنامه ریزی عمومی برای منابع آب ،حفاظت
از محیط زیست ،توزیع مساویانه آب ،و تنظیم و توسعه دیگر مسایل مربوط به آبها بوده است 29 .این به معنای آن است که بخشی از
صالحیت ها و مسوولیت های وزارت های مربوطه ،عمدتاً وزارت انرژی ،زراعت و انکشاف دهات ،بایستی به ادارات حوزه های دریایی
انتقال یابد .نبود ادارات مذکور یکی از دالیل اقدامات غیرروشمند ،ناهامهنگ ،چندپارچه وگاهی هم موازی نهاد های مذکور به حساب
می آید .با این که آجندای اصالحات در سکتور آب چند سال قبل تدوین شده است ولی تا هنوز هم برنامه های ادارات حوزه های دریایی
نهایی نگردیده اند.
 .2هامهنگی در سطح مرکز :کمبود هامهنگی در میان وزارت های مربوطه ،در مرکز ،چه در سطح پالیسی و چه در سطح عملی،
ملموس بوده است .مقامات وزارت های مربوطه یک دیگر را در قسمت عدم هامهنگی و انسجام فعالیت های مقرص قلمداد می کردند.
مناینده وزارت انرژی و آب اذعان کرد که در کنار محدودیت های بودجهای ،نبود هامهنگی میان وزارت های مربوطه یکی از دالیل
اصلی روند کند و محدود تطبیق آجندای اصالحات در میدان عمل بوده است 30 .به لحاظ نظری هدف اصول مدیریت همه جانبه منابع
آب رسیدگی به مشکالتی است که به خاطر روند های برنامه ریزی چند تکه و نامربوط به وجود آمده است .در این روند ،جوانب ذیدخل و
سازمان های متعدد فعال در سکتور آب با درجات مختلف فعالیت ،شامل اند 31 .با این حال ،یافته ها و مشاهدات از آجندای اصالحاتی
که با عطف به اصول مدیریت همه جانبه منابع آب در افغانستان شکل گرفته است ،نشان دهنده ای برنامه ریزی پراگنده و پروسه
های نامرتبط ،عمدتا در سطح مرکز ،است .به نظر می آید که نبود هامهنگی نتیجه تقال برای رس صالحیت/قدرت در تصمیمگیری و
24

مصاحبه شامره  ۱۱ .۱۵اپریل .۲۰۱۷
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27

مشاهدات ساحوی از حوزه دریایی هریرود مرغاب.

 28وایتسک مدمه ،برایان مکنتاش ،پاول جفری ،از فرضیه الی عمل :ارزیابی انتقادی از مدیریت همه جانبه منابع آب و رویکرد های مدیریت انعطافی در سکتور آب .اکولوژی وجامعه .29 :)2(13
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30

مصاحبه شامره  ۸ .۴مارچ .۲۰۱۷
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تطبیق[آجندا] ،و همچنان جذب منابع مالی[ ،میان وزارت های مربوطه] است .هر یک از این وزارتخانهها می خواهند که اکرث متویل
کننده گان را به سوی خود جلب کنند تا نشان دهند که وزارت های دیگر در فعالیت های اندکی دخیل اند و آنان بیشرتین کارها را انجام
می دهند 32.
مبارزه بر رس قدرت و صالحیت در میان وزارت های مربوط تطبیق آجندای اصالحات در سکتور آب را متاثر ساخته است .تفاهم و توافق
نظر،میان این نهادها برای عملی شدن آجندای مدیریت همه جانبه منابع آب بی نهایت مهم است .برای رسیدن به مصالحه به شکل
عمودی و افقی در میان سکتورها و در سطوح متفاوت ،تحقق اصول مدیریت همه جانبه منابع آب نیازمند عقالنیت ارتباطی ،به معنای
هابرماسی آن ،است :بازیگران از طریق ایجاد تفاهم به درک مشکالت و اقدامات مطلوب دست مییابند 33 .هر یک از وزارت های
مربوطه -انرژی و آب ،احیا و انکشاف دهات ،و زراعت و مالداری -به طور اختصاصی و مستقل روی ایجاد و حامیت از سازمان های
محلی مترکز کرده و بخشی از الیحه وظایف خود ساختند .وزارت انرژی و آب گزارش داد که وزارت احیا و انکشاف دهات رضورت ایجاد
و شکل دادن به سازمان های محلی مرصف کننده گان آب و یا انجمن های استفاده کننده گان آب ،درک و حامیت نکرد .در مقابل،
وزارت انکشاف دهات استدالل می ورزد که موجودیت شورای های انکشافی محلی رضوری بوده و ایجاد انجمن های استفاده کننده
گان آب چیزی جز تورم تشکیالتی نیست .به همین سان ،وزارت زراعت به طور مستقل روی انجمن های آبیاری مترکز منوده و فعالیت
های خود را با وزارت انرژی و آب هامهنگ نکرده است.
آن طوری که گفته شد« ،ما چالش های زیادی از لحاظ فقدان هامهنگی در میان وزارت های انکشاف دهات و زراعت داریم .وزارت
انکشاف دهات ارصار داشت که شورای های انکشافی وجود داشته و نیازی به انجمن های استفاده کننده گان نیست .در عین حال،
وزارت زراعت روی داشنت انجمن های آبیاری پافشاری داشت .این دو وزارت برنامه های پروژه های خود را با ما ،دستکم به خاطر
مدیریت مفید آب ها در سطوح حوزه دریایی ،کانال و مزرعه ،رشیک منی سازند 34 ».وزارت انرژی شوراهای انکشافی و انجمن های
آبیاری را ساختار های موازی با انجمن های استفاده کننده گان آب و ادارات حوزه های دریایی دانسته ،و مدعی است که ساختارهای
محلی مذکور پروژه های سکتور آب را در عدم هامهنگی با سازمان های محلی فعال در بخش ها دریاها که متعلق به وزارت انرژی و
آب اند ،طراحی و تطبیق می کنند.
رقابت بررس جلب منابع مالی و متویلی منجر به فعالیت های مشابه و تکراری گردیده است .مث ًال ،وزارت انرژی برنامه احیای و انکشاف
آبیاری( )IRDPرا راه اندازی کرده است ،ولی در عین حال ،وزارت زراعت برنامه مدیریت آب مزارع را پیش می برد که مشابه پروژه آبیاری
قبلی بوده و پول خود را نیز یک منبع متویل کننده دریافت می دارند .برنامۀ ( )CEBALEدومین پروژه آبیاری است که از سوی وزارت
احیا و انکشاف دهات تطبیق می گردد.
عالوه بر رقابت و کسب بیشرت صالحیت و قدرت ،سیاست تامین بودجه /مصارف شاید در فقدان این ناهامهنگی نقش داشته باشد.
مثال ،وزارت زراعت کانال های آبیاری رده سوم( ) tertiary canalsبند های کوچک آب را در عدم هامهنگی با وزارت انرژی که مسوولیت
کانال های عمده آب را به عهده دارد ،ایجاد کرده است .در فقدان کانال های اصلی کارامد ،کانال های کوچکرت رده سوم هیچ نقشی
در بهبود زراعت ایفا کرده منی توانند .اکرث پروژه های ساختامنی وزارت زراعت ناهامهنگ بوده ،و از منظر مقرون بودن به رصفه ،منودی
از عدم استفاده درست از بودجه است 35 .با این حال ،موضوع اصلی برای وزارت انکشاف دهات و دیگر وزارت های مربوطه نه استفاده
نادرست از بودجه ،بلکه استفادهاعظمی از بودجه است .هدف اصلی وزارت ها مرصف کامل بودجه در پایان سال مالی است ،چون
پارملان وزیرانی را که متام بودجه خود را مرصف منی کنند ،استیضاح می منایند.
هامهنگی وزارت ها نیازمند زمان است ،و در حال حارض ترجیح می دهند که بودجه دست داشته ای خود را نه به شکل هامهنگ بلکه
سلیقه و پراگنده به مرصف رسانند .در افغانستان ،وزارت ها از نظر مرصف بودجه مورد ارزیابی قرار می گیرند تا تاثیر پروژه ها36.
در حالیکه قانون جدید صالحیت های بیشرتی را به لحاظ پالیسی و تطبیق به وزارت انرژی و آب اختصاص داده است ،اما نتیجه این
مطالعه نشان می دهدکه وزارت انرژی دو وزارت زراعت و انکشاف دهات را به خاطر فراتر رفنت از حیطه کاری شان در قسمت طراحی
و تطبیق پروژه های متعلق به سکتور آب انتقاد می مناید .فقدان هامهنگی یکی از چالش های جدی در برابر آجندای اصالحات بوده
و دلیل تخنیکی آن بی نهایت بی اهمیت است .وزارت انرژی در طول یک و نیم دهه گذشته همواره یک ساختار به شدت سیاسی شده
32
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

در میدان رقابت نهاد های مختلف قدرت بوده است .در بخش زیادی از این سال ها ،رهربی وزارت انرژی و آب هم فوق العاده سیاسی
بوده که این خود تاثیرات منفی باالی ظرفیت سازی تخنیکی کارمندان و توجه/جلب منابع متویلی به این نهاد بر جا گذاشته است.
وزارت زراعت و انکشاف دهات ،بر مبنای نقش اساسی شان در توسعه کشور ،در طول این سال ها به طور گسرتده ای در محور توجه
و کمک منابع متویلی قرار داشته اند که به همین خاطر ابزار و امکانات ایجاد ظرفیت ،و همچنان جلب منابع متویلی را داشته اند .در
حال حارض ،وزارت انرژی ،در مقایسه با وزارت های زراعت وانکشاف دهات ،قادر نبوده است که وجوه مالی الزم را برای پروژه های
مختلف خود به دست آورد که در اثر آن تطبیق آجندای اصالحات هم به صورت خیلی کند پیرشفته است ،و متعاقباً فعالیت های مربوط
به بخش های آب و آبیاری ناهامهنگی و پراگنده گردیده است .سیاق کار در افغانستان به نحوی است که آن دسته از نهاد هایی که
توانایی مذاکره با منابع متویلی را دارند ،وجوه مالی بیشرت ،و در نتیجه ،پروژه های بیشرتی به دست آورده می توانند .وزارت انرژی از آن
رو پروژه های خارجی را گرفته منی تواند که ظرفیت تخنیکی مذاکره را ندارد ولی وزارت های زراعت و انکشاف دهات از چنین ظرفیتی
برخوردار اند37.
هر یک از این سه وزارت[انرژی ،زراعت و انکشاف دهات] کوشش می منایند تا برای خود در حوزه آب سلطنتی ساخته و همه چیز را به قبضه خود درآورند .در حالی که وقتی کسی منی تواند
متام امور این سکتور را مدیریت کند ،پس همه چیز را نیز به مشت خود نگیرد.
مصاحبه شامره ۷

متعاقباً ،نبود هامهنگی میان وزارت های مربوطه آجندای اصالحات را نیز در عرصه اجرا متاثر ساخته است .مثال ،کانال های اصلی در
حوزه کاری وزارت انرژی و آب است ،ولی وزارت زراعت مسوولیت ساخنت و احیای کانال های رده سوم را به دوش دارد«.در حالی که
بودجه باید روی کانال های اصلی و مدخل های آبگیری رصف شود ،در عوض مرصف کانال های کوچک می گردد .بنابرین اگر مدخل
های آبگیری در کانال ها نباشد کانال های رده سوم چگونه می تواند آب داشته باشد؟» 38یکی از منونه های دیگر کمبود هامهنگی بند
سلمه است که به عنوان یک پروژه ملی تولید برق تحت کنرتول وزارت انرژی و اب قرار دارد .با این حال ،وزارت زراعت برنامه های
کانال های آبیاری خود را در این پروژه ادغام نکرده است و یا أصال منی خواهد که چنین کاری مناید .در نتیجه ،پس از تکمیل آن ،این
پروژه ملی چند میلیون دالری قادر به توسعه شبکه آبیاری در مناطق اطراف خود نیست .وزارت زراعت و مالداری وزارت انرژی و آب را
مسوول شامل نساخنت وزارت های مربوطه در پروژه بند سلمه به حساب می آورد39.
 -3همکاری در سطح محلی :باید گفت که همکاری میان سازمان های تازه ایجاد شده ،به شمول انجمن های آبیاری ،انجمن های
استفاده کننده گان آب ،إدارات حوزه های دریایی و مشابه آن در سطوح افقی بیشرت بود تا عمودی ،یعنی همکاری و متاس میان انجمن
های آبیاری و انجمن های استفاده کننده گان آب قوی بود .همکاری عمودی میان انجمن های آبیاری ،انجمن های استفاده کننده گان
آب ،إدارات حوزه های دریایی و دیگر سازمان های باالتر ضعیف بود .همکاری افقی درون سازمانی و میان سازمانی وجود داشت .مثال ،نه
تنها انجمن های آبیاری روابط خوبی با انجمن های استفاده کننده گان آب در محالت مربوطه خود داشتند بلکه روابط همکاری با انجمن
های آبیاری در سایر مناطق نیز ایجاد کرده بودند .به همین سان ،شیوه های همکاری درون سازمانی و میان سازمانی در مورد انجمن های
استفاده کننده گان آب نیز به مشاهده رسید .مثال ،انجمن های استفاده کننده گان آب در مناطق باالدست و پاییندست دریای هریرود
مرغاب هم دیگر را در اعامل فشار باالی حکومت جهت باز کردن دروازه های بند سلام برای آبیاری زمین ها حامیت می کردند.
همکاری های میان سازمانی در سطح اجتامعات به خاطر نیازها و خواسته های[مشرتک] امکان پذیر شده بود .دانش تخنیکی انجمن
های آبیاری در قسمت تقسیم آب وآبیاری ،انجمن های استفاده کننده گان آب را تحت تاثیر خود قرار داد وآنان را تشویق به ایجاد
روابط کرد .در حوزه دریایی هریرود مرغاب ،منایندگان انجمن های استفاده کننده گان آب اذعان داشتند که در اثر این همکاری ،نفع
زیادی از دانش تخنیکی انجمن های آبیاری بردند.
«ما با انجمن های آبیاری همکاری می کنیم و اعضای آن به خوبی آموزش دیده و دانش بیشرتی در مورد نحوه بهرت کشت
و آبیاری محصوالت دارند40».
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همکاری های افقی درون سازمانی و میان سازمانی در سطح محلی به خاطر نشست ها و متاس های منظم قوی تر گردیده بود.
«ما[انجمن های استفاده کننده گان آب] روابط و همکاری نزدیک با یک دیگر داشته و تجارب خود را در نشست های
یکامه با یک دیگر رشیک می مناییم41 ».

موجودیت همکاری افقی قوی محلی منایان گر آن است که سازمان های محلی مردم-بنیاد به واقعیت های محلی خود بیشرت توجه دارند
تا ارتباط با نهاد های مقیم مرکز .این سازمان ها به نظر می اید از سیاسی شدن آجندای اصالحات که در سطح وزارت اتفاق افتاد ،متاثر
نگردیده اند .این خود شاید نشانه ای از بازآرایی ساختار سازمان های مربوط به سکتور آب در وزارت های مربوطه بر أساس إداره حوزه
دریایی و نه واحد های جغرافیایی در سطح محلی است .در حالی که همکاری افقی خصلت غیرسیاسی داشت ولی همکاری ها در سطح
عمومی به شدت سیاسی بوده و از این رو توام با چالش بودند.
در جریان این تحقیق دریافته شد که همکاری عمومی میان سازمان ها و نهاد های محلی در باالی سلسله مراتب اداری دارای چالش
های فراوانی اند .در درون حوزه های دریایی مورد مطالعه آشکار گردید که فقدان همکاری میان ادارات حوزه های دریایی و سازمان
های محلی چون شورای های حوزه دریایی ،انجمن های استفاده کننده گان آب و انجمن های آبیاری وجود دارد .مثال ،اکرثیت پاسخ
دهندگان در گروه های مباحثاتی انجمن های آبیاری در حوزه دریایی کابل از روابط خوب با انجمن های آبیاری آگاه بوده و به آن اذعان
داشتند ،ولی از موجودیت و نقش انجمن های استفاده کننده گان آب رس درمنی آوردند 42 .به همین سان ،در حوزه دریایی شامل ،پاسخ
دهندگان در سطح محلی شکایت می کردند که إدارات حوزه های دریایی و انجمن های استفاده کننده گان آب پروژه ها را بدون مشوره
با انجمن های آبیاری و مردم محل تطبیق می منایند  43 .واضح است که طراحی و تطبیق پروژه های آبیاری کار دشواری است .از این
رو ،پروژه های مذکور مبتنی بر اطالعات مخدوش و تخمینی در باب منطقه اطراف کانال بود که به تعقیب آن منجر به عدم سازگاری
میان مدخل ها وخروجی های آبگیرگردید .این عدم انطباق باعث شد که مرصف کننده گان محلی ،به شمول انجمن های آبیاری و
دهقانان ،به دنبال هامهنگی و همکاری بهرت با انجمن های استفاده کننده گان آب برآیند اما در این کار موفق نشدند 44 .رضورت به
ایجاد وتقویت روابط عمودی از جمله خواسته های پاسخ دهندگان بود .موجودیت همکاری افقی میان انجمن های استفاده کننده ای
آب به تنهایی کافی نیست ورضورت به هامهنگی و همکاری نزدیک با دیگر ریاست های مربوطه در حکومت می باشد45.
 -۳آجندای اصالحات و حل منازعه :یافته های تحقیق نشان می دهد که اصالحات نهادی در سطح محلی از میزان منازعات درون
گروهی و میان گروهی بررس آب در میان مرصف کننده گان می کاهد .این سازمان ها ،به شمول انجمن های آبیاری و انجمن های
مطلوب بدیل برای دهقانان و مرصف کننده گان آب جهت نجات از دست میکانیزم های رسمی
استفاده کننده گان آب ،ساختارهای
ِ
حل منازعه که آغشته به فساد و بیگانه با مردم عادی اند ،به حساب می آید .سه دلیل برجسته برای موثریت آجندای اصالحات سکتور
آب در قسمت حل منازعات است:
.أقابل دسرتس بودن :ساختارها و ابزارهای حل منازعه در چارچوب اصالحات تطبیق شده قابل دسرتس بودند .انجمن های آبیاری
متشکل از منایندگان منتخب مردم محل بوده و همواره دسرتسی به آنها ممکن بوده است .قبال ،مردم به میکانیزم های عنعنوی حل
منازعه -میراب ها ،ولسوال و یا بزرگان قریه -توسل می جستند .نه چنین منابعی همیشه در دسرتس مردم بوده و نه هم وظیفۀ حل
بنیادین منازعات به آنها محول شده بود.
.بنظارت و رسپرستی :انجمن های آبیاری با به عهده گرفنت نقش های نظارت و رسپرستی در سطوح محلی به کاهش مناقشات در
میان مرصف کننده گان آب کمک کردند .برعالوه ،این میکانیزم به طور رسیعی به منازعات رسیدگی کرده ،و بنا به گزارش ها ،انجمن
های آبیاری به واسطه شیوه های رسپرستی و نظارتی توزیع آب ،نقش فعالی در جلوگیری از دزدی آب ایفا کرده اند.
.جاجرای تصمیامت :سیستم «جریمه» ابزار مناسبی در اختیار سازمان های محلی برای اجرای تصمیامت مربوط به تنظیم توزیع آب/
و یا تعدیل منازعات قرار داده است .برخی دهقانان در باالدست ،آب را از طریق باز کردن مجرای تازه به سوی زمین های خود ،دزدی
می کردند.
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پاسخ دهندگان محلی موثریت اصالحات جدید در حل منازعات آب را تایید کردند .در حال حارض ،منازعات مزبور از آن رو کاهش یافته
است که انجمن های آبیاری بر توزیع و جریمه کردن افراد خاطی نظارت دارند  46 .برعالوه ،تخصیص مقدار معیین آب برای هر یک از
دهقانان به انجمن های آبیاری اجازه می دهد تا به صورت موثر منازعات مربوط به تقسیم آب را تعدیل مناید.
نکتۀ مهم این است که کاهش منازعات و موثریت اصالحات نتیجۀ فزایندۀ عوامل مختلف ،از جمله نصب سخت افزارها( مدخل های
آبگیر و آبده ،احیای زیرساخت ها(الیه کشی کانال ها) ،معرفی چارچوب های جدید و کاربست عوامل نظام مندی چون تقویت حاکمیت
قانون در مناطق امن ،جایی که اصالحات تطبیق شده است ،بوده است.
باید یادآوری کرد که موثریت اصالحات تطبیق شده به رسشت ساختارها و چارچوب های مشارکتی و مساویانه ای آن در قسمت کاهش
منازعات و تقسیم آب بستگی دارد .میرآب ها و روش های رسمی و سنتی اقتدارگرا ،سلسله مراتبی و متامیل به فساد اند .در طول این
سال های پر مشکل ،سیستم میرآب نتوانست که اعتامد مرصف کننده گان آب و دهقانان محلی را به دست آورد .اشرتاک مردم محلی
و شفافیت در سازوکار های تصمیمگیری موجب اصالحات سودمند در بخش حل منازعات گردیده است .تصامیم میرآب و یا بزرگان قریه
به خاطر موجودیت فساد در میکانیزم های حل قضایا ،عمدتاً جانبدارانه و غیر منصفانه بوده است .موفقیت های میکانیزم های جدید،
عالوه بر مشارکتی بودن ،ریشه در الگوی ترکیبی پروسه های گزارشدهی و حل منازعه نیز داشته است .انجمن های آبیاری به عنوان
نهاد های مردم بنیاد ،منازعات را حل کرده و به مسووالن کنرتول آب در مزارع گزارش داده تا تصمیم اتخاذ شده تصدیق و ثبت گردد.
این رویکرد نه تنها میان محالت و مردم ،بلکه میکانیزم های محلی حل منازعات و مقامات رسمی تصمیم گیر نیز پیوند بر قرار می سازد.
میرآب های سنتی به عنوان میکانیزم حل منازعه ظرفیت آغشتگی به فساد را دارند .چون تصمیم گیری به عهده یک فرد قرار دارد.
بنابرین ،افراد متنفذ در منطقه به سادگی می توانند که باالی سیستم توزیع آب تاثیر بگذارند .مردمان قدرمتند میرآب ها را زیر فشار قرار
داده و یا تهدید می منایند که راه خروجی آبرا می بندند  47 .درچارچوب اصالحات تطبیق شده ،چکباشی و یا میرآب تنها افراد مسوول
نهرها و حقآبه نیستند .برعکس ،این اعضای انجمن آبیاری اند که در همراهی میرآب ،در تعیین حقآبه و حل اختالفات دخیل اند.
نکته اساسی این است که توانایی جلوگیری و یا تعدیل اختالفات در چارچوب سازمان های محلی بیشرت محدود به کانال های اصلی
است .از آن جایی که کانال های اصلی در دایرۀ اداری واحدهای(ولسوالی ها) مختلف قرار دارند ،گزارش ها می رسانند که انجمن
های آبیاری موثریت الزم در جلوگیری و یا کاهش منازعات مربوط به تقسیم آب در کانال های اصلی را ندارند .انجمن های آبیاری
زمانی موثر اند که تنها تحت پوشش یک واحد اداری قرار داشته باشند .با این حال ،تنها در حوزۀ دریای پنج آمو اصالحات اعامل
شده توانسته است که از میزان منازعات مربوط به آب در درون یک والیت بکاهد .ایجاد انجمن های استفاده کننده گان آب به حل
معضالت [مرصف کننده گان آب] کانال های باالدست و پاییندست آب در والیت قندوز که مربوط به حوزۀ دریایی پنج آمو می شود،
کمک کرده است .گزارش های حاکی از آن است که قبل از احیای کانال ها ،نصب مدخل های آبگیر و آبده و ایجاد سازمان های
محلی ،منازعات میان اهالی باالدست و پاییندست آب بسیار زیاد بود .عمدتاً اهالی باالدست آب اهالی پایین دست جریان آب را دزدی
می کردند .انجمن های استفاده کننده گان آب در والیت قندوز به حل این نوع منازعات از طریق گشتزنی و مراقبت از کانال ها و
ایجاد پروسه های شفاف تعیین میرآب یاری رساندند.
«همیشه شکایات وجود داشت که مردم باالدست آب را دزدی می کنند که واقعیت داشت .به همین خاطر پس از ایجاد
انجمن های استفاده کننده گان آب این مسایل رفع گردید48».

از آن جایی که صالحیت و حوزۀ اختیارات انجمن حوزۀ دریایی تنها محدود به واحد های اداری و یا والیات نبود ،از این خاطر قادر به
حل اختالفات میان والیت های باالدست و پایین دست آب شده است .این ادارات مسوولیت حوزۀ دریایی را به دوش دارند که شامل
والیاتی می گردد که در امتداد دریا قرار دارند .قبال ،مقامات والیتی در ادارۀ آب دخیل بوده و اغلب با دیگر والیات بررس تقسیم آب
درگیر بودند .در اصالحات جدید ،مدیریت و سایر مسایل مربوطه در حیطۀ انجمن حوزۀ دریایی قرار داشته که دامنۀ اختیارات آن فراتر
از واحد های اداری ،یعنی والیات ،می رود .با این حال ،کمبود همکاری میان وزارت های مربوطه در سطح مرکز و در میان ریاست
های عمومی در والیات ،کار ایجاد و ارایۀ خدمات به طور موثر آن را برای انجمن های حوزۀ دریایی دشوار ساخته است .پاسخ دهندگان
تایید کردند که ساختار و کارکرد های انجمن های حوزۀ دریایی در مقایسه با سیستم های قبلی تقسیم آب که میرآب محور بود ،بیشرت
مشارکتی و مرصف کننده محور است .فقدان همکاری میان نهاد های مربوطۀ دولتی موانع زیادی را در برابر انجمن های حوزۀ دریایی
ایجاد کرده است.
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در حوزۀ دریایی شامل ،اصالحات تطبیق شده به مرصف کننده گان آب در قسمت حل موثر اختالفات مربوط به تقسیم آب کمک کرده
است .پاسخ دهندگان میکانیزم های محلی حل اختالفات را یکی از دستاورد های عمدۀ انجمن های آبیاری به حساب می آوردند .در
حوزۀ هریرود مرغاب هم اصالحات جدید به تعدیل منازعات بررس حقآبه میان اهالی محالت کمک کرده است .در بخش هایی از این
حوزه ،مانند ولسوالی چشت رشیف ،پاسخ دهندگان تصدیق کردند که جنگساالران و دیگر افراد متنفذ ،از جمله ملک ها و ارباب ها هنوز
هم قدرت کافی مداخله در مناقشات برای تامین نفع خود را دارند .در جوی چشت ،جنگساالران و مردمان قدرمتند در منازعات مربوط
به تقسیم آب حرف آخر را می زنند49.
هدف انکشاف پایدار کشور است ،اما کار ساده ای نیست .با این حال ،در راه درستی پیش می رویم .افزایش میزان تولید زعفران هرات ،پسته بادغیس ،انگور هرات و تربوز
فراه نشانه های چنین انکشافی اند .ما شاهد باالرفنت میزان تولید زراعتی در منطقه خود هستیم .آنچه که به آن نیاز داریم ،و حکومت باید زمینه آن را مساعد سازد ،دسرتسی
و ارتباط با بازار است .من اطمینان دارم که حوزه دریایی هریرود کمک زیادی به بهبود محصوالت زراعتی خواهد کرد.
بحث گروهی شامره ۲۱

 -۴بازدهی زراعتی :در سطح مرکز ،منایندگان وزارت های مربوطه در مورد افزایش بازدهی زراعتی در اثر تطبیق آجندای اصالحات
گزارش دادند .با این حال ،میکانیزم های سیستامتیک( در وزارت های مربوط) برای تحقیق و بررسی تاثیرات اصالحات باالی
بازدهی اقتصادی وجود ندارد .منابع ارقام تخمینی و حدسی را منی توان پیدا کرد .از این رو ،منابع رسمی آمار متفاوتی در مورد نتایج
اصالحات در بخش بهره وری زراعتی به دست می دهند .برخی از مقامات بلندپایهاشرتاک کننده اظهار داشتند که اصالحات جدید
سطح بازدهی زراعتی را به میزان الی  ۳۵درصد باال برده است  50 .البته ،هیچ منبع با اعتبار برای تایید این رقم وجود نداشت که شاید
هم استفادهسیاسی در مجالس ربعوار و یا ماهانهشورای عالی آب به ریاست رییس جمهور ،داشته است .تنها منبع موجود برای ادعای
مذکور رونوشت مجلس ربعوار شورای عالی آب بود که در آنجا رقم  ۳۵درصد از سوی معیین وزارت زراعت مطرح شد51 .با این حال،
یکی از اشرتاک کننده گان در این تحقیق که منایندهوزارت زراعت بود ،بیان داشت که افزایش میزان بازدهی زراعتی در مناطقی که
اصالحات تطبیق شده است ،در حدود  ۱۵درصد است .او توضیح داد و باال رفنت بازدهی اقتصادی متعاقباً معیشت کشاورزان را بین
 ۴۰الی  ۵۰درصد بهرت ساخته است 52 .البته ،واقعیت انکار ناپذیر درک عمومی مردم محلی در متام حوزه های دریایی مورد مطالعه از
نقش اصالحات در بهبود بازدهی اقتصادی بود.
در سطح محلی،إصالحات مذکور از سوی استفاده کننده گان آب ،به شمول دهقانان ،شدیداً مورد استقبال قرار گرفته است.
ظاهراً ،تغییرات زیربنایی کارایی کانال های آب را به خاطر کاهش ضایعات ،پایین آوردن سطح دزدی آب ،و مدیریت موثرتر توزیع
آب ،باالتر برده است .افزایش بازدهی زراعتی در متام حوزه های دریایی گزارش داده شد .در حوزههریرود مرغاب ،عمدتا والیت
هرات ،بهره وری زراعتی در مناطقی افزایش یافته است که اصالحات در آنجا تطبیق شده بود .در مناطق مختلف تحت پوشش کانال
ها و طرح های آبیاری ،مرصف کننده گان آب ،به شمول دهقانان ،اذعان داشتند که سطح تولیدات زراعتی شان باال رفته است .به
همین سان ،حوزهدریای شامل ،دهقانان و دیگر پاسخ دهندگان محلی از افزایش بازدهی زراعتی خرب دادند .مثال در ولسوالی بالک،
یکی از منایندگان انجمن آبیاری گزارش داد که در یک منطقه معیین آبیاری تولیدات زراعتی  ۲۰الی  ۳۰درصد ،به ترتیب ،در مقایسه
با  ۵و  ۱۰سال پیش بیشرت گردیده است  53 .در دیگر حوزه های دریایی ،پاسخ دهندگان مربوط به حوزهکابل گزارش دادند که در اثر
تطبیق اصالحات جدید بهره وری اقتصاد بیشرت گردیده است ،و برخی از این پاسخ دهندگان رقم باالیی را ذکر کردند .قبل از تطبیق
اصالحات ،یک دهقان معموالً  ۲۸۰کیلوگرام گندم از یک جریب زمین برداشت می کرد ،اما پس از تطبیق اصالحات این رقم به ۷۰۰
کیلوگرام گندم رسید 54 .
در آن بخش های حوزۀ دریایی هریرود مرغاب که اصالحات تطبیق شده است ،استفاده کننده گان آب از افزایش بازدهی زراعتی
خربدادند .مث ًال ،در منطقۀ تحت پوشش کانال جوی زنده جان ،معموالً  ۳۳فیصد زمین ها هر سال کشت می شد  55 .اما پس از تطبیق
اصالحات ،میزان زمین های تحت کشت از  ۳۳به  ۵۰درصد افزایش یافت .با توجه به این تغییر مثبت ،دهقانان مرصف کننده گان
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محلی  ۲۰درصد افزایش در بازدهی زراعتی را گزارش دادند  56 .پاسخ دهندگان محلی تایید کردند که افزایش در بازدهی زراعتی در
منطقۀ آنها به وقوع پیوسته است .حتا در ساحات پایین دست آب پاسخ دهندگان از بهرت شدن آبیاری زمین ها سخن زدند .در جریان
این تحقیق معلوم شد که تاثیر مثبت اصالحات باالی بهره وری زراعتی ناشی از استفادهۀ بهرت از آبیاری بوده است تا تخصیص بیشرت
آب .استفادهۀ بهرت از آبیاری در متام حوزه های دریایی مورد مطالعه رخ داده است.
هامن طوری که پیشرت بحث شد ،تقسیم آب در حوزهۀ هریرود مرغاب ،عمدتاً در والیت هرات ،توسط یک شبکه ای با قدامت یک
قرن صورت می گیرد .تغییرات جدید تغییری در حق استفاده از آب به وجود نیاورده است و به وجود نیز نخواهد آورد .در عوض ،این
تغییرات به معرفی میکانیزم های استفادهۀ موثر و بهینه از حق آبه است .افزایش در بازدهی زراعتی در حوزهۀ دریای کابل با استفاده
بهینه تر از روش های آبیاری در اثر جریان بهرت آب و جلوگیری از ضایعات آب مرتبط است .روش های بهینه آبیاری میزان زمین های
قابل کشت را نیز بیشرت ساخته است.
«قب ًال ،ما فقط چهار جریب زمین را در ظرف  ۳۰دقیقه آبیاری می کردیم؛ اکنون  ۶جریب زمین را در همین مدت آبیاری
می مناییم57».

آبیاری بهینه دهقانان را در مناطق پایین دست آب قادر ساخته است تا زمین های بیشرتی را زیر کشت بربند که پیش از تطبیق اصالحات
چنین کاری برای آنان مقدور نبود.
«قب ًال ۵ ،ساعت طول می کشید تا آب{از مناطق باالدست} به زمین های ما برسد اما اکنون فقط  ۳۰دقیقه طول می کشد.
برعالوه ،در جریان پایان فصل بهار ،مناطق پایین دست آب معموال صاحب آب نبود ولی اکنون سه الی چهار بار در یک
فصل آب به زمین های مناطق مذکور می رسد58.

حوزهدریای شامل که اصالحات جدید باعث ایجاد سازمان های محلی گردیده است ،پاسخ دهندگان گزارش دادند که آبیاری به مراتب
نسبت به گذشته بهرت شده است .در ولسوالی بلک ،گزارش ها حاکی از آن بود که مدت زمان آبیاری در مناطق پایین دست آب کاهش
یافته است که این خود به میزان زمین های تحت آبیاری نیز افزوده است 59 .سازمان های محلی و میکانیزم های مدیریت آب به بازدهی
زراعتی به خاطر جلوگیری از ضایعات و دزدی آب کمک کرده است .متعاقباً ،افزایش در میزان آب منجر به بسط ساحات تحت آبیاری
کانال نیز گردیده است که این خود به کشاورزان کمک کرده است که زمین های بیشرتی را کشت کرده و درآمد زیادتری را به دست
آورند 60 .با این حال ،باید درنظر داشت گزارش های افزایش بازدهی زراعتی احتامالً زیاد مطلوب نیست .هنوز هم ظرفیت برای افزایش
بیشرت بهره وری زراعتی به واسطه افزایش مقدار آب در کانال های اصلی وجود دارد .برعالوه ،باالرفنت ظرفیت انجمن های آبیاری
و انجمن های استفاده کننده گان آب ،عمدتاً از طریق آمورش بهرتین شیوه های آبیاری و تجهیزات شان ابزار مناسب سنجش ،به
افزایش بیشرت بازدهی زراعتی کمک خواهد رساند.
پیاز تولید قریه ما برای یک والیت کفایت می کند .اما با توجه به نبود بازار ،دهقان حتا زحمت برداشت آن را نیز نکشیده است .نرخ محصول تا آنجا پایین آمد که یک سیر پیاز  ۱۵و یا  ۲۰افغانی
شده بود .نرخ فروش پیاز آن قدر ناچیز بود که دستمزد مزدور کار را نیز پوره منی کرد.
بحث گروهی شامره ۱۸

برعالوه ،فهم این نکته اساسی است که افزایش بازدهی زراعتی به معنای بهبود وضعیت معیشت دهقانان به لحاظ عواید نیست .فقدان
دسرتسی به بازار برای محصوالت زراعتی در متام مناطقی که بهره وری زراعتی بهرت شده است ،گزارش داده شد .در ولسوالی بلک
درحوزهدریای شامل ،افزایش میزان بازدهی زراعتی باعث ُافت نرخ محصوالت زراعتی شد .از این رو ،پاسخ دهندگان از ریاست عمومی
زراعت به خاطر متصل نساخنت دهقانان به بازارها جهت فروش محصوالت شان انتقاد کردند .در حالی که اصالحات در سکتور آب
باالی میزان تولید تاثیر مثبت داشته است ،ولی بازهم به خاطر فقدان هامهنگی و ماهیت غیر منسجم اصالحات مانع از آن شده است
که دهقانان به لحاظ مالی از این اصالحات مفاد برند.
56
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 -۵شیوه های توزیع آب در آجندای اصالحات :یکی از بدفهمی های رایج در مورد اصالحات جدید این است که آجندای اصالحات
رویکرد جدید به حق دسرتسی به آب و میکانیزم حل منازعه را معرفی کرده است .اما واقعیت این است که حقوق دسرتسی به آب هنوز
هم سنتی است ،ولی اصالحات جدید یک سلسله ابزارها و چارچوب های بهرت را برای عملیاتی ساخنت رویکرد های سنتی معرفی کرده
است .هرچند که پاسخ دهندگان در سطوح محلی در متام حوزه های دریایی خواستار تغییر در حقوق موجود آب شدند ،اما این کار
بدون اصالحات ارضی دشوار است .حقوق آب بخش جدایی ناپذیر مالکیت زمین و حقوق مرصف کننده گان در قوانین عرفی و آموزه
های مذهبی است .به لحاظ عملی ،تغییر در حقوق آب در کشوری مانند افغانستان که دارای نهاد های رسمی ضعیف و رواج گسرتده
ای حقوق عرفی است ،روند پر از جنجال است .البته ،تغییرات در حقوق آب در نبود اصالحات ارضی کار عملی نیست ،و اصالحات
ارضی نیز به لحاظ سیاسی و اجتامعی یک روند پرمخاطره بوده و هر دولتی با نهاد های ضعیف این کار را سبک منی گیرد .از این رو،
تقریباً در بسرت اجتامعی-سیاسی جاری تغییر در حقوق موجود آب و معرفی نسخهتازه تقریباً ناممکن است .درک این واقعیت به خوبی
در قانون جدید انعکاس یافته است که در آنجا چارچوب ها و میکانیزم های یکپارچه ،غیرمتمرکز و مشارکتی برای بهینه سازی سیستم
های قدیمی تقسیم آب ترویج گردیده است.
تفاوت های اصلی میان اصالحات جدید در سیستم توزیع آب و سیستم میرآب ماهیت تصمیم گیری روی این مساله است .آجندای
اصالحات تقسیم آب را از حالت فرد محور به شکل مشارکتی و منایندگی در درون ساختارهای انتخابی ،به شمول انجمن های استفاده
کننده گان آب و انجمن های آبیاری ،در آورده است .برعکس ،سیستم میرآب با رسشت متمرکز خود متام قدرت را در دستان یکنفری
قرار می دهد که معموالً جانبداری افراد قدرمتند و جنگساالر را می مناید .هامن طوری که یکی از پاسخ دهندگان در حوزهۀ هریرود
مرغاب اشاره کرد ،در سیستم میرآب پاسخگویی وجود نداشته ،اغلب دهقانان پایین دست آب و موضوع تقسیم مساویانه ای آب نادیده
گرفته می شود 61 .البته ،باید روشن ساخت که میرآب ها هم جز سازمان های محلی ،عمدتاً انجمن های آبیاری ،می باشند .اما آنها
در مورد تقسیم آب و حل اختالفات به تنهایی تصمیم گرفته منی توانند .برعکس ،میرآب بخشی از میکانیزم تصمیم گیری شده است.
در مناطقی که اصالحات تطبیق شده است ،حل منازعات به سازمان های محلی مربوط به سکتور آب محول گردیده است .در این
ساحات ،استفاده کننده گان آب به طور مشخص از میکانیزم هایپیش بینی شده در آجندای اصالحات استفاده می کردند .البته ،این
یافته منطبق بر ارزیابی یوناما در گزارش «ساحهحاکمیت قانون» نیست که در آنجا گفته شده است که مرصف کننده گان آب غالباً
برای حل مناقشات خود به افراد متنفذی[چون میرآب ها] مراجعه می کنند 62 .این نتیجه گیری خیلی به رشایط بستگی دارد .به طور
عمومی ،مردم به جای مراجعه به قانون و دولت ،به سیستم های عرفی حل اختالفات رجوع می کنند .با این حال ،در ساحاتی که
اصالحات جدید -در یک محدودهکوچکرت -تطبیق شده است ،مرصف کننده گان آب اختصاصاً از میکانیزم های جدید حل اختالفات
بررس آب استفاده می کنند.
هامن طوری که پیشرت اشاره شد ،اصالحات جدید سیستم حقوقی مرسوم آب را تغییر نداده است ،بلکه در عوض ابزارها و ساختارهای
جدید را مدیریت بهرت امور معرفی کرده است .نقش میرآب به عنوان شخص خربه در تقسیم آب در چارچوب اصالحات در انجمن های
آبیاری مدغم شده و تنها دانش تخنیکی خود را در مورد تقسیم آب و حل اختالفات با سایر اعضا رشیک می سازد .تصمیم گیری،
مشارکتی و مبتنی بر تفاهم جمعی است .یکی از عوامل زمینه ساز اصالحات جدید ،کاهش فرصت های سوء استفاده و فساد برای
میرآب بوده است که به خاطر موجودیت انجمن های استفاده کننده گان آب ،بیش از این منی تواند که آب اهالی پایین دست را به
اهالی باال دست بفروشد63.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

4.4نتیجه گیری و توصیه ها
تطبیق آجندای اصالحات بر اساس رهنمود های مدیریت همه جانبه منابع آب به طور کامل در هیچ یک از حوزه ها دریایی تطبیق نشده
است .از زمان تصویب آن در سال  ۲۰۰۹میالدی ،تطبیق آجندای مذکور به آهستگی و در مقیاس کوچک در حوزه های مختلف به مرحلۀ
اجرا گذاشته شده است .برعالوه ،ساختارهای سازمانی ای که در قانون آب پیش بینی گردیده است ،تا اکنون در هیچ یک از حوزه های
دریایی ایجاد نشده است .آجندای اصالحات سکتور آب هیچ وجه در حوزۀ دریایی هلمند روی دست گرفته نشده است .سازمان های
محلی ،به شمول انجمن استفاده کننده گان آب و انجمن های آبیاری ،به طور معدود در حوزه های دریایی پنج آمو ،شامل ،کابل و
هریرود مرغاب ایجاد گردیده است.
عقب نشینی در تطبیق آجندای اصالحات عمدتاً ناشی از فقدان هامهنگی ،منابع محدود مالی ،و وضعیت نامساعد امنیتی است .این
آجندا در اثر عدم همکاری و هامهنگی میان وزارت های ذیربط با موانع هر چه بیشرتی برخورده است .رقابت میان وزارت های مذکور
تطبیق آجند را به شدت سیاسی ساخته است .به نظر می آید که با توجه به فعل و انفعاالت قدرت میان وزارت های مربوط به سکتور آب،
تطبیق آجندای اصالحات به عنوان روند کل نگر ،یکپارچه و غیرمتمرکز عملی نیست.
با این که آجندای اصالحات به ساحات محدودی در حوزه های دریایی اجرا شده است ،اما نتیجۀ آن رضایت باالی مرصف کننده گان
آب و دیگر جوانب ذینفع محلی است .برعالوه ،اصالحات در حل اختالفات بررس آب در سطوح محلی و بهبود میزان تولید زراعتی به
شدت موثر بوده است .تعدادی از منابع پژوهشی و حتا تعدادی از وزارت های مربوطه( به شمول وزارت انکشاف دهات و وزارت زراعت
و مالدری) به خاطر اجرایی ساخنت آجندای اصالحات پیشنهاد تعدیل قانون آب را مطرح ساخته اند .چنین پیشنهادی به تضعیف
اصالحات مربوط به توزیع آب ،بهینه سازی آبیاری و تعدیل/حل اختالفات بررس آب می انجامد .بر اساس یافته های این تحقیق ،هیچ
توجیهی برای تغییرات پیشنهادی در قانون آب وجود ندارد.
چالش اصلی در برابر تطبیق آجندای اصالحات عدم انطباق ساختارهای مدیریت آب مبتنی بر اصول مدیریت همه جانبه منابع آب با ساختار
های موجود اداری است .بر اساس اصول مذکور ،مدیریت منابع آب با توجه به محدوده های طبیعی یک حوزۀ دریایی صورت گیرد اما این در
حالی است که محدوده های حوزه های مذکور در سکتور آب باتوجه به واحد های اداری است .این عدم انطباق جلو پیرشفت آجندا را می گیرد.
در چارچوب وزارت های ذیربط هیچ نوع رویکرد نظام مند و علمی برای تحقیق و ارزیابی موثریت اصالحات در عرصۀ افزایش بازدهی
زراعتی و حل اختالفات وجود ندارد .حاصل این کمبود اطالعات و آمار حدسی ،و قضاوت های جانبدارانه در مورد موثریت آجندای
اصالحات است.
وضعیت امنیتی یکی از عوامل اصلی برای تطبیق موفقانه و تداوم آجندای اصالحات به حساب می آید .اجرای آجندای اصالحات در
مناطق ناامن ممکن نبود .برعالوه ،تداوم اصالحات نیز با توجه به وضعیت نامساعد امنیتی محتمل به نظر منی آید.
هامن طوری که قبال اشاره کردم ،تطبیق اصالحات به بهبود بازدهی زراعتی در سطح محلی کمک کرده است .با این حال ،افزایش
میزان محصوالت به طور مستقیم باالی معیشت ویا مقدار عاید کشاورزان تاثیر مثبت بر جای نگذاشته است .در کنار بهبود بازدهی
زراعتی ،دسرتسی به بازار های محلی ،منطقه ای وخارجی برای باالرفنت عواید حیاتی اند.

توصیه های سیاستگذارانه
آجندای اصالحات به شکل فعلی اش در میدان رقابت وزارت های مربوطه آسیب می بیند .به منظور اجرایی ساخنت آجندای اصالحات،
ایجاد یک گروه کاری تخنیکی ،غیرجانبدار و توامنند در سطح مرکز شدیداً توصیه می گردد .تطبیق آجندای اصالحات باید از دایرۀ
صالحیت های وزارت های مربوطه حذف شده تا نفوذ شان باالی آجندا خنثا شود .شورای عالی آب نیز یک نهاد سیاسی است که وظیفه
اش هامهنگی و تسهیل توسعۀ منابع آبی است 64 .اما گروه کاری باید یک نهاد تخنیکی در سطح مرکز بوده و وظیفۀ مخصوص آن
تطبیق آجندای اصالحات باشد.
تقاضای هر نوع تعدیل در آجندا و قانون آب بی بنیاد ،قبل از وقت و فاقد توجیهاتی مبتنی بر شواهد است .ناکامی آجندای اصالحات
در سکتور آب ریشه در خود آن نداشته بلکه ناشی از عملکرد وزارت های مربوطه در سطح مرکز است .منطق درست این است که قبل
از هر نوع قضاوت در مورد عدم موثریت و تطبیق آجندا ،به عملی شدن آن فرصت داده شود .این آجندا در صورتی موثر و عملی خواهد
بود که ارادۀ قوی سیاسی در پشت آن قرار داشته باشد.
64
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هستۀ مرکزی آجندای اصالحات تغییرات عمده در ادارۀ منابع آب بر اساس محدودۀ طبیعی[حوزه های دریایی] و نه چارچوب فعلی اداری
آن است که مبتنی بر واحد های سیاسی اداری می باشد .پیشنهاد می گردد که در دایرۀ وظایف وزارت های مربوطه در سکتور آب،
محدوده های اداری به محدوده های طبیعی در یک حوزۀ دریایی تغییر یابد .عدم سازگاری میان محدوده های اداری و طبیعی نه تنها
موجب رقابت میان وزارت های مذکور گردیده بلکه به آنها بهانۀ پیگیری اقدامات متمرکز را نیز مساعد منوده است.
در سطح مرکزی ،حدس و گامن ها در مورد موثریت آجندای اصالحات در بخش بازدهی زراعتی وجود دارد .این خود دلیلی برای عدم
ارتباط پالیسی های عامه با تتبعات علمی است .توصیه نویسندگان این تحقیق نهادینه سازی ارزیابی سیستامتیک تاثیرات اصالحات
عملی شده در سطح محلی ،والیتی و ملی در درون نهادهای مربوطۀ کشوری است .نیاز به ایجاد پیوند قوی میان سیاست های عامه
و تفحصات علمی دیده می شود.
هامن طوری که اشاره شد ،نبود امنیت یکی از چالش های اصلی بر رس راه تطبیق آجندای اصالحات بوده است .عالوه بر این ،نبود
وضعیت مساعد امنیتی باعث انقطاع در روند اصالحات نیز گردیده است .پیشنهاد این تحقیق خلق میکانیزم هامهنگی میان نهادهای
مربوطه در سکتور آب و امنیت است .این کار نه به معنای امنیتی شدن سکتور های زراعت و آب بلکه محافظت افراد ،محالت و جامعه
به واسطۀ ایجاد توزان میان امنیت بخش های زراعت(غذا) ،آب ،محیط زیست ،افراد و اجتامعات می باشد.
با این که اصالحات جدید میزان بازدهی زراعتی را باال برده و رضایت گسرتده ای مرصف کننده گان آب را فراهم کرده است ،اما عواید
دهقانان در نتیجۀ بهبود سطح تولیدات زراعتی به خاطر عدم دسرتسی با بازار ،بهرت نگردیده است .این تحقیق توصیه می مناید که یافته
های مربوط به تاثیرات بازار و میکانیزم های تسهیل این کار در درون آجندای اصالحات گنجانده شود .دهقانان نیاز دارند که محصوالت
زراعتی خود را درآمدزا سازند .دسرتسی به بازار به پویایی معیشت شان کمک می کند.

تأثیرات اصالحات سکتورآب باالی تولیدات و بهره وری زراعتی در افغانستان

17

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

منابع
گروه بانک جهانی در افغانستان .معلومات تازۀ کشور .بانک جهانی ،شامرۀ  ،49اکتوبر  2016میالدی.
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ،اسرتاتژی سکتور زراعت و انکشاف دهات 2008/2007 ،الی  2013/2012میالدی .فربوری
.2008
بانک جهانی ،پروفایل کشور :افغانستان .پایگاه شاخص های انکشاف جهانی.
گروه بانک جهانی .ردیابی مخاطرات و ابهام در افغانستان ،کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان 5-4 ،اکتوبر .2016
مشارکت جهانی روی آب .2000 ،مدیریت همه جانبه منابع آب .کمیتۀ مشورتی تخنیکی مشارکت جهانی آب ،تحقیق معلوماتی .4
استکهلم :دبیرخانۀ مشارکت جهانی آب.
اسرتاتژی انکشاف ملی افغانستان .اسرتاتژی سکتور آب  2008/2007الی  .2013/2012جلد  .2ستون سوم زیرساخت .فربوری .2008
قانون آب .جریدۀ رسمی .وزارت عدلیه ،حکومت جمهوری اسالمی افغانستان .شامره  26 .980اپریل .2009
وایتسک ،م ،مکنتاش ،ب ،جفری ،پ .از فرضیه الی عمل :ارزیابی انتقادی از مدیریت همه جانبه منابع آب و رویکرد های مدیریت
انعطافی در سکتور آب .اکولوژی و جامعه .29 :)2(13
جفری ،ئی ،.و گیری ،ام .2006 .مدیریت همه جانبه منابع آب :رسدرگمی از تصور الی عمل؟ علوم و تکنولوژی آب .8-1 :)1(53
شارلت ،ج .تاریخچۀ ظهور و انکشاف پاردایم « مدیریت همه جانبه منابع آب» .دوازدهمین کنفرانس دوساالنه ای ( ،)EASAنانرت،
 13-10جوالی  ،2012سند منترش نشده.
ای .پی اودن دال .220 ،مدیریت همه جانبه منابع آب ،با اشارۀ ویژه به مدیریت پایدار آبهای شهری .کنفرانس و منایشگاه مدیریت
همه جانبه منابع آب در افریقای جنوبی( ،)CEMSAژوهانسبورگ ،افریقای جنوبی.2002 ،
ملل متحد .مدیریت همه جانبه منابع آب .دفرت سازمان ملل برای انکشاف اقتصادی و امور اجتامعی.2014 .
ساراوانان و دیگران .مرور انتقادی بر مدیریت همه جانبه منابع آب :فراسوی گفتامن اختالف برانگیز .مجمع منابع طبیعی )2009(33
.86 -76
یوناما .حقوق آب :ارزیابی چارچوب حقوقی مدیریت آب در بخش زراعت.
جان هسینگ و دیگران .مدیریت همه جانبه منابع آب در عمل .تحقیق گفتگومحور در باب برنامۀ ارزیابی آب سازمان ملل متحد.
.2009
هل .ای کاردول و دیگران .مدیریت همه جانبه منابع آب:تعاریف و مفاهیم .ژورنال معارص تعلیم و تحقیق آب ،شامرۀ .18-8 :135
دسامرب .2006
کوالتر نیک .سدسازی در افغانستان :مدرن سازی در دولت حایل .ژونال تاریخ امریکا3092171/10.2307:doi .537-512 :)2(89 .

18

AREU

عبانم

2017

پیشنهادات شام
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شام بعنوان استفاده کننده گان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید شود.
شام چه خواننده همیشگی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از سخرنانیها و ورکشاپهای این واحد رشکت کرده باشید ،چه از کتابخانه
استفاده کرده باشید و چه به تازگی با این سازمان آشنا شده باشید ،نظرات و پیشنهادات شام برای ما باارزش است .نظر های شام به
ما کمک میکند تا هدف خود را به بهرتین شکل تعقیب منوده و یافته های کاری خود را به شکل بهرت با خواننده گان نرشیات ما به
اشرتاک بگذاریم .آسانرتین راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشدareu@areu.org.af .
همچنان شام می توانید به این شامره متاس بگیرید  )+39(9970 806 845و هر نظری دارید ،با ما در میان بگذارید .اما برخی
اطالعاتی که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از:
•

•چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید (مطالعه انتشارات ،رشکت در جلسات)...،؟

•

•به چه منظور از پژوهشهای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید؟

•

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

•

•از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا از مجلدات؟

•

•چگونه این انتشارات میتوانند اطالعات را به نحو بهرتی ارائه دهند؟

•

•نظر شام دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟

•

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

•

•به نظر شام ما چه کارهایی را میتوانیم بهرت انجام دهیم؟

•

•عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است؟

•

•عرصۀ عالقمندی ،اشتغال ،مطالعه و موقعیت تان؟

تأثیرات اصالحات سکتورآب باالی تولیدات و بهره وری زراعتی در افغانستان
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لست نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
www.areu.org.af

متام نرشیات در ویب سایت
ارزیابی افغانستان موجود می باشد.

قابل دستیابی اند و اکرث آنها بصورت نسخه چاپی رایگان در دفرت کابل واحد تحقیق و

تاریخ

نام نرشیه

نویسنده

موجود به زبان دری

موجود به زبان پشتو

موضوع تحقیق

اسد ۱۳۹۶

خالصه ای در مورد
منازعه کوچی – زمینداران
در افغانستان

داکرت انتونیو
ګیستوزی

√

√

اجتامعی

اسد ۱۳۹۶

بازنگری قضایی در افغانستان

غزال حارس

√

√

حقوق اساسی

اسد ۱۳۹۶

تکامل قوۀ اجرائیه در
افغانستان :نگاهی به
گذشته و پیشنهادهایی
در مورد را ِه پیرشو

نوع نرشیه

کاوون کاکړ،
توماس کریمر و
هامیون رؤفی

√

√

حقوق اساسی

جوزا ۱۳۹۶

حکومتداری شهری:
ارزیابی برنامۀ انکشاف
شهری در افغانستان

دتلف کیمر و
ذبیح الله عیسی

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

جوزا ۱۳۹۶

حکومتداری معادن :سیستم
مؤثر جمع آوری عواید صنایع
استخراجی در افغانستان

جاوید نورانی و
نجیب الله زیار

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

جوزا ۱۳۹۶

حکومتداریمهاجرت:
تکامل مفاهیم و چارچوب
نهادی در افغانستان

ولی محمد کنډیوال
و هلن سیز

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

جوالی 2016

نزدیک ساخنت دولت با
مردم :غیرمتمرکز ساخنت
پالنگذاری و بودجه سازی

نعمت الله بیژن،
فرحت امیل و
هارون نایب خیل

برنامه ریزی،
بودجه گذاری و
حکومتداری در
سطح والیتی

نرشیۀ تحلیلی

جوالی 2016

نقش جامعۀ مدنی در
ترویج حکومتداری
خوب در افغانستان

اورځال ارشف نعمت
و َکرین ِور ِنر

جامعۀ مدنی و
حکومتداری

نرشیۀ تحلیلی
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می 2016

اقدام متوازن کننده برای
حکومتداری سکتور منابع

جاوید نورانی و
لین دی برو ِک ِر

معادن و
حکومتداری

نرشیۀ تحلیلی

می 2016

توسعۀ منابع آبی فرامرزی:
چه دیدگاه هایی برای
همکاری در میان افغانستان،
ایران و پاکستان وجود دارند؟

وینسنت توماس با
ِ
مجیب احمد عزیزی
و خالد بهزاد

مدیریت منابع
طبیعی

مطالعۀموردی

می 2016

نگاه نزدیک به مردان و «انواع
مردانگی» :مشارکت فعال
مردان در برابری جنسیتی

لیا ویلفردا آر .ای.
پیالنگو ،چونا آر.
اِچاوز ،پرویز طفیل،
سید مهدی موسوی

جنسیت

پالیسی نامه

اپریل 2016

دولت ُسست بنیان:
ِ
چگونه تریاک تیشه به
ریشۀ افغانستان زد

دیوید منسفیلد

مدیریت منابع
طبیعی

کتاب

اپریل 2016

یادداشت مخترص بر
تحقیق ساحوی در والیت
قندهار ،دسمرب 2015
الی جنوری  :2016کوکنار
و معیشت روستایی

پل فیشتین

مارچ 2016

اردوی ملی افغانستان
پس از آیساف

آنتونیو جیوستوزی
و علی محمد علی

فربوری 2016

اصل در جزئیات :سقوط
روزافزون ننگرهار به دامن
شورشگری ،خشونت و
تولید وسیع مواد مخدر

دیوید منسفیلد

√

جنوری 2016

سوی دیگر نابرابری
جنسیتی :مردان و
خصوصیاتمردانگی
در افغانستان

چونا آر .اِچاوز ،سید
مهدی موسوی
و لیا ویلفردا آر.
ای .پیالنگو

√

√

√

√

√

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

خالصه نامه

حکومتداری

توضیح نامه

مدیریت منابع
طبیعی

خالصه نامه

جنسیت

نرشیۀ تحلیلی
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