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مقدمه
ضرورت به انکشاف پاليسي :پاليسي که در دست است يک چهارچوب کلي بوده و هدف آن کمک به وزارت
آبياري ،منابع آب و محيط زيست در ايجاد استقامت کاري کلي براي  22سال آينده ميباشد .بصورت مشخص هدف
آن تعيين رهنمود ها براي روند هاي اصالحات تشکيالتي آنوزارت و تطبيق پالن ستراتيژيک  21سالهء وزارت
آبياري ،منابع آب و محيط زيست براي سالهاي  1383تا  2222( 1312تا  )2212ميباشد.
معيشت تقريبا ً  %82نفوس افغانستان از طريق سکتور زراعت براورده ميشود .ازينرو دولت انکشاف سکتور آب را
در اولويت هاي عمدهء ملي خود قرار داده است .تحقق اهداف کلي سکتور آب مستلزم ايجاد قوانين و مقررات
مشخص جهت رسيدگي به آنها ميباشد .قوانين و مقررات موجوده ممکن به بازبيني و تجديد نظر ضرورت داشته
باشد و در عين زمان قوانين و مقررات ديگري جهت پاسخگويي به نيازمندي هاي رو به افزايش مردم به سکتور آب
بايد انکشاف داده شود .نقش مردم و سکتور خصوصي در اداره ،استفاده و انکشاف سکتور آب نيز بايد مشخص
گردد .همچنان از سند هذا منحيث اساس انکشاف يک تعداد پاليسي ها و ستراتيژي ها براي سکتور هاي فرعي مانند
ادارهء منابع آب ،آبياري و محيط زيست ،و پاليسي ها و ستراتيژي ها و مقرراتي که در آيندهء نزديک ،به شمول
مسايل ذيل الزم خواهد بود استفاده خواهد شد:
 .2تنظيم منابع آب ،به شمول مقررهء منابع اب ،براي آب هاي سطحي و زيرزميني؛
 .1تنظيم آبياري (تأسيسات آبياري کوچک ،متوسط از طريق مجتمع هاي محلي و شبکه هاي متوسط و بزرگ
آبياري عامه)؛
 .3پاليسي ملي آب و حفظ الصحهء محيطي؛
 .4پاليسي انکشاف انرژي آبي.
افغانستان کشور محاط به خشکه بوده و اکثر مساحت آن بوسيلهء کوه ها پوشيده شده است و مقدار آب در کشور
محدود ميباشد .ساحهء مجموعي قابل زرع در افغانستان در حدود  7مليون هکتار تخمين شده که در حدود  3مليون
آن تحت آبياري قرار دارد .در حدود  %12زمين هاي قابل زرع کشور از طريق شبکه هاي آبياري سنتي آبياري
ميگردد و باقيمانده بوسيلهء شبکه هاي بزرگ و رسمي تحت آبياري درآمده است .مقدار ساالنهء باران طور اوسط
در حدود  222مليمتر تخمين شده که در قسمت هاي مختلف کشور از هم متفاوت ميباشد .مقدار ساالنهء باران از
 1222مليمتر در ارتفاعات بلند شمالشرق تا به  112مليمتر در جنوبغرب فرق ميکند .برف عمدتا ً در نواحي
کوهستاني و ارتفاعات بلند شمالشرق و ارتفاعات مرکزي بصورت منظم ميبارد ،در حالي که قسمت هاي ديگر
کشور برفباري متغير است .دوران خشکسالي اخير اندازهء يخچال هارا در کشور کاهش داده که مشکالت ديگري را
درين راستا در درازمدت ايجاد خواهد کرد.
تفاوت هاي منطقوي در دسترسي به آب چالش ديگري را ايجاد نموده است .افغانستان به  2حوزهء عمدهء دريا يي
تقسيم شده است :حوزهء درياي آمو ،حوزهء دريايي شمال ،حوزهء هريرود-مرغاب ،حوزهء درياي هلمند و حوزهء
دريايي شرق کابل .هرکدام ازين حوزه هاي دريايي شرايط و حاالت متفاوت دسترسي و مصرف آب را دارا ميباشند.
مطالعات اخير نشان ميدهد که ساحهء تحت پوشش حوزهء درياي آمو در حدود  %12است ولي تقريبا ً  %62جريان
آب مربوط آن ميباشد ،در حالي که حوزهء درياي هلمند با تحت پوشش قراردادن در حدود  %22ساحه صرف %11
جريان آب را دريافت ميکند .حوزهء دريايي شرق کابل با ساحهء تحت پوشش در حدود  %12تقريبا ً  %26جريان
آب را دارا ميباشد ،در حالي که تراکم نفوس درين حوزه  13است ،يعني به تناسب  22و  33در ديگر حوزه ها ،بلند
ترين ميباشد.
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از زمان سقوط طالبان در ماه قوس  1381و اي جاد ادارهء مؤقت افغانستان تعداد قابل مالحظهء مؤسسات بين المللي،
ادارات ملل متحد و سازمانهاي غيردولتي جهت سهمگيري در بازسازي و برنامه هاي بشري وسيع به افغانستان آمده
اند و درعين زمان دولت افغانستان تالش مينمايد تا روند اصالحات اداري را به اجراء درآورد تا بتواند بصورت
مؤثر نيازمندي هاي رو به افزايش مردم افغانستان را براورده سازد .دردو دهه جنگ در کشور و عدم موجوديت
دولت باثبات و تخريب اکثر تأسيسات عامه ،سازمانهاي غيردولتي و ادارات ملل متحد نقش قابل مالحظه يي در
براورده ساختن نيازمندي هاي رو به افزايش مردم افغانستان داشته اند .هرچند ،اکثر پروژه ها و برنامه هاي آنها از
نوع عاجل و بشردوستانه بوده و ازينرو نتوانسته اند نيازمندي هاي دراز مدت و ميان مدت مردم را براورده سازند.
عدم موجوديت پاليسي ها و ستراتيژي هاي مشخص ملي شرايط و اوضاع را خرابتر ساخته و اثرات دوامداري را
در کشور بجا خواهد گذاشت.
تشکيالت عنعنوي غني مردمي و گروپ هاي استفاده کنندهء آب (مانند ميراب ها) شديداً خساره ديده و يا جاي آنرا
در اکثر مناطق کشور گروپ هاي محلي باقدرت گرفته است.
با در نظر داشت مشکالت و چالش هاي بزرگ مذکور ،ستراتيژي هاي اصلي وزارت آبياري ،منابع آب و محيط
زيست روي يکتعداد فعاليت ها و مداخالت باهم مرتبط جهت رفع مؤثر نيازمندي هاي رو به افزايش مردم به آب در
افغانستان تأکيد دارد .برنامه هاي احياي مجدد و بازسازي کوتاه مدت و عاجل جهت رفع نيازمندي هاي عاجل مردم
و کمک به نگهداري و حفاظت از تأسيساتي که قبل از جنگ وجود داشته و باقي مانده است الزم خواهد بود ،در
حالي که به ستراتيژي هاي وسيع ميان مدت و درازمدت جهت استفادهء پايدار و ادارهء پايدار منابع آب افغانستان و
بنياد منابع طبيعي آن ضرورت خواهد بود.
ازينرو ،سند پاليسي که در دست است روي ستراتيژي ها و مداخالت عمده ،مخصوصا ً تطبيق پالن هاي ستراتيژيک
 12سالهء وزارت آبياري ،منابع آب و محيط زيست براي سالهاي  1383تا  2222( 1312تا  )2212و بودجهء
ساالنهء انکشافي ملي آن براي سال ( 1383مارچ  2222تا مارچ  )2222روشني خواهد انداخت.
مقدمات انکشاف چهارچوب پاليسي آب :در جريان سالهاي  2222و  2223فعاليت های متعددي انجام يافت و روند
انکشاف پاليسي در داخل وزارت آبياري ،منابع آب و محيط زيست در حال اجراء بود .اين وزارت به کمک
مشاورين بين المللي مسودهء چوکات ابتدايي پاليسي و ستراتيژي هاي عمدهء خود را در اکتوبر  2223تهيه نمود
(پاليسي ادارهء منابع آب و ستراتيژي ادارهء منابع آب) .سند مذکور به تعقيب کنفرانس بين المللي کابل روي اداره و
انکشاف منابع آب که توسط وزارت آبياري ،منابع آب و محيط زيست و ( UNICEFخزينهء ادارهء ملل متحد براي
اطفال و تعليم و تربيه) از  22اپريل تا  1مي  2222داير شده بود و مسودهء تفاهمنامهء عامه تحت نام "تفاهمنامهء
کابل روي اداره و انکشاف منابع آب در افغانستان" که منبعد بنام "تفاهمنامهء کابل" ياد خواهد شد خاتمه يافت ،تهيه
گرديد.
با درنظر داشت اولويت ،عاجل بودن و تعهدات حکومت در قبال اداره و انکشاف منابع آب در افغانستان در
تفاهمنامهء کابل يکعده مسايل عمده که به آنها بايد در کوتاه مدت و ميان مدت بشکل کلي رسيدگي شود ،به شمول
مسايل ذيل ،تذکر رفته است:
 .1دوچند ساختن سطح دسترسي به مقدار آب تا سال  1002بوسيلهء استفاده از تکنولوژي مناسب و تأمين
ذخيرهء دوبارهء آب هاي زيرزميني ،دسترسي عامه به آب صحي آشاميدني بوسيلهء بهبود منابع آب تا سال
 1022مطابق با قطعنامهء همايش جهان سوم براي آب منعقدهء شهر کيوتو در ماه مارچ 2223؛
 .2آبياري عاجل جهت تأمين مصؤنيت غذايي کشور و ارتقاي صادرات محصوالت زراعتي بوسيلهء احياء
مجدد و بازسازي تأسيسات آبياري موجوده و اي جاد و انکشاف تأسيسات آبياري جديد کوچک ،متوسط و
بزرگ بر مبناي حفظ توازن بين زراعت و ادارهء پايدار محيط زيست؛
 .3شناسايي امکانات قابل مالحظه در بکارگيري انرژي آبي در توليد برق در کشور؛
پاليسی سکتور آب ،وزارت آبياری ،منابع آب و حميط زيست – دولت انتقالی اسالمی افغانستان

2

 .2منظوري کامل اصول حفاظت و نگهداري محيط زيست در تمام مسايل مربوط به اداره و انکشاف منابع آب؛
 .2موافقه روي اين اصل که ادارهء مؤثر و با کفايت منابع آب از طريق روش مناسب انسجام يافته و مشارکت
بين طرفين داخلي و بين المللي ممکن خواهد بود؛
 .6باالخره ،مصوبه از دولت ميخواهد تا مشاهدات و موافقتنامه هاي فوق را در نظر گرفته و آنها را در پاليسي
ها ،قانونسازي و روند هاي تطبيق در آينده شامل سازد.
همچنان ورکشاپي در مورد " اداره و انکشاف منابع آب و محيط زيست در افغانستان" که بصورت مشترک توسط
وزارت آبياري ،منابع آب و محيط زي ست و ادارهء خوراک و زراعت ملل متحد بتاريخ  11تا  22جنوري سال
 2222ميالدي داير شده بود و در آن يکعده استفاده کنندگان آب از مناطق مختلف افغانستان نيز اشتراک کرده بودند
با نشر اعالميه يي خاتمه يافت .در ذيل نکات عمدهء مورد توافق اعالميهء مذکور ارائه ميگردد:
 پاليسي ها و ستراتيژي ها در مورد آب بايد با تقاضاي استفاده کنندگان مطابقت داشته باشد؛
 قانون موجودهء آب بايد مورد تجديد نظر قرار گرفته و هرچه زود تر مسودهء قانون جديد براي آن به اساس
نيازمندي هاي آينده و جاري کشور ترتيب گردد؛
 کميتهء کاري (بين الوزارتي) بايد در سطح مرکز با اشتراک تمام دفاتر ذيدخل ايجاد گردد؛
 در جلسه مسايل مصؤنيت غذايي ،دسترسي به آب آشاميدني صحي و رسيدگي به نيازمندي هاي آب صنعتي
منحيث اولويت ها شناسايي شده و توافق صورت گرفت تا به مسايل مذکور و ديگر نيازمندي هاي ملي و
محلي از طريق ايجاد ادارات حوزه هاي دريايي در کشور به وجه احسن رسيدگي صورت گرفته ميتواند؛
 بايد در وقت پالنگذاري ،ديزاين و تطبيق پروژه هاي آبياري و منابع آب موضوعات اجتماعي و محيط
زيست در نظر گرفته شود؛
 ارتقاي ظرفيت هاي کاري بايد بشکل همه جانبه صورت گيرد تا کارمندان وزارتخانه بتوانند بصورت مؤثر
نيازمندي هاي رو به افزايش تخنيکي و اداري در سکتور آب را مرفوع نمايند؛
 نقش سکتور خصوصي و انجمن هاي استفاده کنندگان آب منحيث جزء اساسي اداره و استفادهء منابع آب و
سهمگيري مردم ،مخصوصا ً در پروژه هاي آبياري کوچک و متوسط ،برجسته شده است؛
 آب هاي زيرزميني بايد براي مصارف رهايشي و صنعتي با وضع و تعديل مقررهء مورد نياز تنظيم گردد؛
 دولت بايد در جهت ايجاد توازن به دسترسي آب بين مناطق شهري و روستايي تالش نمايد؛
 مسودهء قانون محيط زيست منحيث تهداب براي محافظت و نگهداري منابع طبيعي ،منابع آب و محيط
زيست تهيه گردد تا از اثرات ناگوار روي محيط زيست ،مخصوصا ً زماني که پروژه هاي آبياري يا پروژه
هاي مشابه به آن اجراء ميگردد جلوگيري شود؛
باالخره ،در ماه مارچ و اپريل  2222يک سلسله جلسات در داخل و خارج وزارت جهت تهيهء پيشنويس اول اين
چهارچوب پاليسي ستراتيژيک داير گرديد .پيشنويس اول توسط گروپ کاري که متشکل از مأمورين بلند رتبهء
وزارت و مشاورين خارجي بود در اواخر ماه مارچ  2223تهيه و جهت منظوري به جاللتمآب وزير آبياري ،منابع
آب و محيط زيست تقديم گرديد .پيشنويس چهارچوب به تمام شرکاء ،وزارتخانه هاي ذيدخل و شرکاي انکشافي
وزارت جهت ارائهء نظريات ،پيشنهادات و تغييرات ممکنه ارسال گرديد .در دو جلسهء جداگانه بتاريخ  18اپريل
 2222که يک با شرکاي داخلي و ديگري با شرکاي بين المللي صورت گرفت نظريات و پيشنهادات شان در جهت
آوردن يک سلسله تغييرات جمع آوري گرديد ،که درين پيشنويس نهايي تا جايي که ممکن ،عملي و پذيرفتني بود
شامل ساخته شد.
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تحليل اوضاع
سکتور منابع آب در افغانستان طي سه دههء گذشته متحمل تغييرات متعدد تشکيالتي گرديده است .در دههء 1112
ميالدي (دههء  1322هجری شمسی) وزارت آب و برق سکتور هاي فرعي آبياري و انرژي آبي را اداره مينمود؛
وزارت فوايد عامه ادارهء آبرساني و حفظ الصحهء محيطي شهري را به دوش داشت؛ و وزارت انکشاف دهات
آبرساني روستايي و آبياري سنتي را اداره و تنظيم مينمود .در سال  1361وزارت آبياري و منابع آب در پهلوي
وزارت برق ايجاد گرديد ،که اول الذکر مسؤوليت شبکه هاي هايدرولوژيک و انکشاف منابع آب و تأسيسات بزرگ
آبياري را بدوش داشت .با سقوط طالبان در اواخر سال  1382ميالدي و ايجاد ادارهء مؤقت افغانستان ،مقررهء
وزارت آبياري و منابع آب توسعه يافته و مسؤوليت محيط زيست نيز به آن عالوه گرديد ،که نتيجتا ً وزارت آبياري،
منابع آب و محيط زيست ايجاد گرديد.
قبل از جنگ صرف  22تا  32فيصد منابع آبي کشور مورد استفاده قرار ميگرفت .با وجود اين ،ارقام و معلومات
دست داشته نشان ميدهد که در حال حاضر استفاده ازين منابع نظر به شرايط قبل از جنگ  22فيصد ديگر نيز کاهش
يافته است ،که باعث ايجاد مشکالت ذيل گرديده است:
 اکثريت مطلق نفوس افغانستان ،مخصوصا ً روستاييان دسترسي کافي به آب آشاميدني صحي ندارند؛
 افغانستان به تناسب کشور هاي منطقه پايينترين مصرف سرانهء آب را دارد؛
 وقوع امراض وابسته به آب در کشور رو به افزايش است در حالي که درين مورد مساعدت طبي محدود و
يا معادل هيچ است.
اثرات بيش از  22سال جنگ به عالوهء چهار سال متواتر خشکسالي  1318الي  1118( 1381تا  )2221نه تنها
نتايج زيانباري روي سکتور زراعت گذاشته ،بلکه باعث بيجا شدن وسيع مردم در داخل کشور و مهاجرت ده ها
هزار نفر به کشور هاي همسايه گرديده است.
مالداري که بعد از زراعت دومين منبع اصلي غذايي اکثريت نفوس کشور را تشکيل ميدهد نيز به سبب عدم
موجوديت امنيت در اکثر نقاط کشور و کاهش دوامدار در توليد علوفه شديدا ً صدمه ديده است .رمه هاي مواشي
دهاقين و مالداران ساکن به بيش از  %22کاهش يافته و کوچي ها حتي الي  12فيصد رمه هاي خود را از دست داده
اند .قابل تذکر است که رمه داري و مالداري يگانه منبع معيشت کوچي ها به شمار ميرود.
قطع کنترول ناشده و عمدي جنگالت در قسمت هاي مختلف افغانستان و چهار سال خشکسالي شديد نيز اثرات ناگواري روي بنياد منابع
طبيعي و محيط زيست داشته است .ساحات وسي ع جنگالت قطق و به خارج از کشور به فروش رسيده و مردم محل جهت رفع نيازمندي
هاي خود به چوب سوخت و قاچاق چوب ساختماني به خارج از کشور ساحهء کمي از جنگالت را که باقي مانده است نيز قطع مينمايند.
گياهان طبيعي از ريشه خشکيده و ساحات وسيع جنگالت پستهء وحشي و جنگالت ديگر مغزيات سرنوشت مشابهي داشته اند.
عدم دسترسي به آب کافي و دوامدار ،مهاجرت هاي طوالني و ناآرامي هاي محلي و منطقوي و خشکسالي هرکدام در از بين رفتن
جنگالت و ايجاد صحرا هاي وسيع در کشور نقش داشته و باعث گرديده تا زمين هاي تحت آبياري از تقريبا ً  3مليون هکتار به 1.2
مليون هکتار کاهش يايد.
تضعيف و کاهش ظرفيت اداري سکتور عامه و خصوصي و سازمانهاي محلي و عدم دسترسي به آموزش بنيادي در  22سال جنگ
باعث گرديده تا دولت نتواند زيربناي موجودهء آب را نگهداري و در عين حال پالن انکشافي خود را تطبيق نمايد .از طرف ديگر
مؤسسات بيروني مانند سازمانهاي غيردولتي و ادارات ملل متحد که مصروف مساعدت هاي بشري بوده اند نتوانسته اند بصورت مؤثر
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نيازمندي هاي ميان مدت و درازمدت مردم را براورده سازند ،و تمام تالش هاي شان روي برنامه هاي عاجل امدادي تمرکز داشته
است .مخصوصا ً سازمانهاي غيردولتي امداد عاجل شانرا با ايجاد زيربنا هاي تشکيالتي موازي محلي و به اصطالح شورا هاي تحت
کنترول قدرتمندان محلي عملي نموده اند که باعث گرديده تا از ساختار هاي سنتي محلي از سبب وابستگي امنيتي مؤسسات مذکور به
قدرتمندان محلي جهت تطبيق مؤفقانهء برنامه هاي شان سوء استفاده گردد .هرچند ،در دو سال گذشته از زمان ايجاد ادارهء مؤقت
افغانستان و به تعقيت آن ايجاد دولت انتقالي اسالمي افغانستان اکثر سازمانهاي غيردولتي آغاز به بهبود بخشيدن و اصالح طرز کار خود
نموده و ساختار هاي سنتي مردمي روند احياي خود را به آهستگي شروع نموده اند.
ساختار ها و سيستم هاي ادارات دولتي نه تنها کهنه شده ،بلکه با از دست دادن اکثريت کارمندان مسلکي و ورزيدهء خود بيشتر صدمه
ديده است .ي ک عده در زمان جنگ کشته شده و تعداد قابل مالحظه يي از کشور فرار نموده اند ،و کساني که در کشور مانده اند به
سازمانهاي غيردولتي و ديگر مؤسسات بين المللي پيوسته اند زيرا دولت نتوانسته امتيازات و معاشات کافي برايشان بپردازد .ادارات
دولتي فعلي بطور قابل مالحظه ضعيف شده اند و توانايي پاسخگويي به نيازمندي هاي رو به افزايش مردم را ندارند.
سکتور خصوصي نيز مانند ادارات عامه متحمل خسارات و صدمات شديدي شده و آمادهء سهمگيري فعال و سرمايه گذاري در اين
سکتور نيستند ،زيرا عدم امنيت سياسي و اقتصادي در کشور هنوز حکمفرما ميباشد.
زيربناي اقتصادي و اجتماعي افغانستان قبل از جنگ نيز ضعيف بوده و به سبب جنگ ،بي امنيتي ،عدم ثبات ،عدم حفظ و مراقبت و
نبودن ادارهء مناسب بيشتر صدمه ديده است.
سيستم هاي توزيع و حقوق آب (حق آبه) برهم خورده و ساختار هاي مشابه سنتي و مردمي که توانايي پاسخگويي به نيازمندي هاي
توزيع آب را تا حدودي داشته اند بصورت قابل مالحظه تضعيف گرديده و قدرت هاي محلي اکثر ساختار ها و تشکيالت را تحت
کنترول خود دارند که باعث ايجاد منازعات محلي و منطقوي و حتي در سطح واليات گرديده است .اين منازعات بين مردم باال آب و
پايين آب به سبب توزيع غير عادالنهء آب ،مخصوصا ً که به مردم پايين آب کمتر اب ميرسد تشديد يافته است.
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مسايلي که بايد به آنها رسيدگي شود
بنياد منابع طبيعي افغانستان و تشکيالت اداري آن در جريان  23سال جنگ و چهار سال متواتر خشکسالي (1318
الي  )1381متحمل خسارات شديدي شده است .رسيدگي به مسايل و چالش هاي عمده يي که در پيش است مستلزم
ايجاد يک سلسله پاليسي ها و ستراتيژي هاي به هم پيوسته ميباشد .همچنان به يک سلسله اصالحات تشکيالتي و
اداري و تغييرات ضرورت است تا بتوان بصورت مؤثر نيازمندي هاي رو به افزايش مردم را رفع نمود .به همين
منوال ،بايد يک عده پاليسي ها و ستراتيژي هاي کوتاه مدت ،ميان مدت و درازمدت جهت احياي بنياد منابع طبيعي به
اندازه يي که قبل از دوران جنگ وجود داشت و پالن هاي انکشافي براي استفاده ء پايدار از منابع طبيعي ايجاد و
انکشاف داده شود .سکتور آب منحيث جزء اساسي سکتور منابع طبيعي بايد به يک سلسله موضوعاتي که اثرات
قابل مالحظه يي روي سکتور منابع طبيعي ،يعني ادارهء منابع آب ،آبياري و محيط زيست دارد رسيدگي نمايد .اين
موضوعات شامل مسايل عمومي و قانوني ،آبرساني و حفظ الصحهء محيطي ،آبياري و انرژي آبي ،وسايل
اجتماعي ،محيط زيست ،تشکيالت اداري و مسايل بين المللي و موضوعات مربوط به سيستم هاي معلوماتي و
ارتباطي ميباشد.
مسايل قانوني شامل موضوعات ذيل است:
 عدم تطبيق و پياده نمودن مقررات و قوانين حقوق و مالکيت آب؛
 عدم موجوديت شرايط کافي قانوني جهت تشويق سکتور خصوصي براي سهمگيري در برنامه هاي انکشافي
با وجود تعهد دولت در رشد اقتصادي استوار به سکتور خصوصي.
 عدم موجوديت موافقتنامهء بين المللي در مورد آبهای مشترک؛
 عدم موجوديت ميکانيزم هاي کافي قانوني براي عملي نمودن قانون جهت کنترول کشت مخدرات.
مسايل آبرساني و حفظ الصحهء محيطي شامل موضوعات ذيل است:
 عدم موجوديت پالنگذاري ،ديزاين و اعمار برنامه هاي آبرساني و حفظ الصحهء محيطي و ميکانيزم مناسب
انسجام؛
 ضرورت به تضمين فراهم نمودن حد اقل آبرساني و حفظ الصحهء سرانه؛
 نبود روش هاي مناسب در مورد سيستم هاي آبرساني روستايي؛
 ضرورت عاجل به بهبود يافتن اداره و تنظيم آبرساني موجوده؛
 ايجاد معيار هاي کيفيت آب آشاميدني و کنترول امراض وابسته به آب.
مسايل آبياري شامل موضوعات ذيل است:
 نبود روش هاي آبياری نظر به تقاضا (نيازمندی به آب آبياری)؛
 کارآيي ضعيف سيستم هاي موجودهء آبياري (ضياع بيش از  62فيصد آب از منبع تا زمين)؛
 ضعيف بودن ظرفيت هاي کاري اداري و تشکيالتي؛
 خسارات شديد به ساختار ها و انجمن هاي محلي /مردمي استفاده کنندگان آب (ميراب ها و تشکيالت ادارهء
کاريز ها توسط مردم)؛
 عدم سهمگيري مردم در بازسازي و مراقبت از زيربنا ها ،سطح پايين آگاهي عامه و دانش تخنيکي در محل،
عدم دسترسي به تکنولوژي هاي مناسب و سرمايه گذاري محلي؛
 کاهش مؤثريت استفاده از آب به در حدود  22تا  32فيصد.
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مسايل انرژي آبي شامل موضوعات ذيل است:
 نيازمندي شديد به دسترسي به برق در شهر ها و روستاها ،و بهبود پالنگذاري سيستم انرژي (برق)؛
 ضرورت به تشويق و ارتقاي سکتور خصوصي در سکتور فرعي انرژي آبي و سهمگيري آن در فعال يت
هاي مربوط به تنظيم و ادارهء آن؛
 ايجاد ستراتيژي ها غرض کاهش مصارف اعمار و انکشاف پروژه هاي کثيراالستفادهء انرژي آبي؛
 ضرورت به خودکفايي ملي در توليد انرژي برق.
مسايل مربوط به محيط زيست شامل موضوعات ذيل است:
 در نظر نگرفتن مسايل محيط زيست در پالنگذاري انکشاف منابع آب؛
 عدم تطبيق معيارات و نورم هاي ارزيابي اثرات محيط زيست و ارزيابي ستراتيژيک محيط زيست؛
 ضرورت عاجل به حفاظت و نگهداري تنوع بيولوژيک (نباتات و حيوانات)؛
 کاهش قابل مالحظه در منابع آب و سطح پايين آب هاي زيرزميني به اثر خشکسالي دوامدار و استفادهء
کنترول ناشده از آن؛
 نبود آگاهي عامه در مورد مسايل محيط زيست؛
 تخريب دوامدار محيط زيست به سبب لغزش زمين ،فرسايش ،ترسب و سيالب ها؛
 عدم موجوديت روش هاي مناسب ادارهء آبريز ها و حفاظت آب.
مسايل اجتماعي شامل موضوعات ذيل است:
 فقر و سوءتغدي به سبب عدم مصؤنيت غذايي دوامدار؛
 عدم سهمگيري زنان در موضوعات ادارهء منابع آب و شمول آنها در روند هاي مربوط به انکشاف منابع
آب؛
 عدم دسترسي به تکنولوژي مناسب براي گروپ هاي اجتماعي آسيبپذير و محروم؛
 مهاجرت هاي وسيع روستاييان به شهر ها به سبب عدم دسترسي به منابع اقتصادي و شرايط روبه زوال
امنيت.
مسايل تشکيالتي و بين المللي شامل موضوعات ذيل است:
 خسارات شديد به ادارات عامه و تشکيالت و سازمانهاي محلي به شمول کمبود ظرفيت هاي کاري تخنيکي و
مسلکي؛
 کمبود ادارات پالنگذاري مرکزي و واليتي؛
 عدم موجوديت ميکانيزم مؤثر جهت تنظيم و تعريف واضح مسؤوليت ها و مقرره هاي مؤسسات مختلف
دولتي و شرکاي دخيل در سکتور آب؛
 عدم موجوديت کافی ادارات و چهارچوب تنظيم کننده ،و تداخل بين مسؤوليت ها و مقرره ها بين ادارات
دولتي؛
 نبود پاليسي ها ،ستراتيژي ها و برنامه هاي منسجم و کلي انکشافي بقدر کافی؛
 عدم موجوديت چهارچوب کلي و ميکانيزم مناسب تشکيالتي همکاري انکشاف دريا و منابع آب بين المرزي؛
به همين منوال مسايل مربوط به سيستم هاي معلوماتي و ارتباطي شامل موضوعات فروپاشي کامل سيستم هاي
مذکور ،عدم موجوديت شبکه ها و سيستم هاي آب و هواشناسي زراعتي ،و عدم موجوديت سيستم پيشگويي و اعالم
خطر سيالب و خشکسالي و تأسيسات مشابه براي ديگر آفات طبيعي ميباشد .نبود دانشگاه ها و مکاتب مسلکي
مناسب و عدم دسترسي به ادارات آموزشي در مورد منابع آب در کشور باعث گرديده تا در روند بازسازي و
انکشاف در کشور سکتگي وارد کند.
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در حالي که به بعضي از مسايل فوق الذکر ،به شمول ايجاد و انکشاف پاليسي ها و ستراتيژي ها براي سکتور هاي
فرعي و همچنان قوانين و مقررات مربوط که وقت زيادي را در بر خواهد گرفت بايد بصورت جداگانه توجه
صورت گيرد ،يک عده مسايل مشخص درين چهارچوب پاليسي و ستراتيژي و در سکتور هاي فرعي ادارهء منابع
آب ،آبياري و محيط زيست وجود دارد که بايد هرچه عاجلتر به آنها رسيدگي صورت گيرد ،که قرار ذيل اند:
 ستراتيژي ها و پاليسي هايي که بصورت عموم نقش مثبت روي بهبود معيشت مردم افغانستان دارد؛
 ستراتيژي ها و پاليسي هايي که نقش مثبت روي بهبود استفاده و ادارهء مناسب منابع آب خواهد داشت؛
 بازسازي و انکشاف زيربناي منابع آب و ميکانيزم هاي مناسب حفظ و مراقبت زيربنا ها؛
 سيستم هاي بهبود يافتهء توزيع عادالنه و مساويانهء آب ،افزايش استفاده از منابع آب دست داشته؛
 حمايه و ارتقاي ادارات و انجمن هاي مردمي و محلي /منطقوي و واليتي مانند ميراب ها ،شورا ها و ارتقاي
انجمن هاي استفاده کنندگان آب مشابه به آنها؛
 ايجاد ميکانيزم مؤثر انسجام در تمام سطوح – قريه جات ،ولسوالي ها ،واليات و تمام کشور؛
 انکشاف و تطبيق قوانين و مقررات مناسب براي بهبود ادارهء منابع آب ،به شمول تعديالت و تغييرات در
قوانين و مقررات موجوده نظر به ضرورت؛
 ايجاد و انکشاف ميکانيزم مؤثر انسجام بين ادارات دولتي ،سکتور خصوصي و مؤسسات بين المللي ذيدخل
درين سکتور؛
 ايجاد محيط مناسب براي مذاکرات با کشور هاي همسايه جهت بهبود و افزايش استفاده از منابع دست
داشتهء آب با در نظرداشت نورم ها و معيارات بين المللي؛
 ايجاد و انکشاف قوانين و مقررات مشخص براي محافظت محيط زيست و جلوگيري از تخريب بيشتر آن به
اساس اصول انکشاف پايدار و مطابق به نورم ها و معيارات پذيرفته شدهء بين المللي براي محيط زيست ،که
به نفع نسل هاي کنوني و آينده خواهد بود؛
 جلوگيري از برنامه ها و پالن هاي عاجل غيرمؤثر ،و ارتقاي محيط مناسب جهت تشويق شرکای ملي و بين
المللي انکشافي براي ايجاد و انکشاف ستراتيژي ها و پالن هاي انکشافي پايدار درازمدت که باعث تشويق
سرمايه گذاري درازمدت در محافظت و انکشاف منابع آب و محيط زي ست بصورت خاص ،و بنياد منابع
طبيعي بصورت عمومي ،ميگردد؛
 انکشاف قوانين و مقررات مناسب جهت ارتقا و تشويق سرمايه گذاري سکتور خصوصي و سهمگيري آن
در محافظت و انکشاف سيستم هاي آبياري و ادارهء منابع آب.
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دورنما ،اسقامت کاری و اهداف
دورنما
دورنماي ما بهبود معيشت جامعه بوسيلهء
انکشاف و تطبيق انکشاف جامع و همه جانبهء
اقتصادي – اجتماعي و استفادهء پايدار از
منابع طبيعي به اساس نورم ها و معيارات
پذيرفته شدهء بين المللي محيط زيست است که
منتج به رفاه ،صلح ،عدالت اجتماعي و مساوات
در افغانستان گردد.

استقامت کاري
استقامت کاري ما براي  02سال آينده عبارت از
تشکيل ،انکشاف و تطبيق پاليسي ها ،ستراتيژي ها
و مقررات با همکاري و هماهنگي نزديک با ديگر
شرکا استکه شامل اصالحات و تغييرات تشکيالتي و
اداري براي ايجاد اقتصاد روستايي فعال و
خودکفا بوسيلهء بهبود کمي و کيفي و افزايش
محصوالت در سکتور منابع طبيعي به اساس تقاضاي
بازار و سهمگيري فعال سکتور خصوصي ميباشد که
تضمين کنندهء استفادهء پايدار از منابع طبيعي
(زمين ،آب ،جنگالت ،و علفچرها) است.
اهداف کلي سکتور آب
در  02سال آينده سکتور آب اکثر خانواده هاي
روستايي را قادر خواهد ساخت تا مصؤنيت غذايي
شان را تأمين و ازين جهت خودکفا گردند ،که اين
خود باعث بهبود معيشت و سالمت اقتصادي ميگردد،
و بصورت مؤثر در اقتصاد ملي از طريق انکشاف و
بهبود مؤثريت سکتور آب ،منحيث بخشي از انکشاف
پايدار سکتورمنابع طبيعي مطابق نورم ها و
معيارات پذيرفته شدهء محيط زيست سهم خواهد
گرفت.
کنندهء استفادهء پايدار از منابع طبيعي (زمين،
آب ،جنگالت ،و علفچرها) است.
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اهداف کلی سکتور آب
سکتور آب در افغانستان تغييرات دوراني متعددي را در قسمت تشکيالت و مقرره هاي آن متحمل شده است.
بصورت کل سکتور آب را ميتوان منبع حياتي تمام جامعه تلقي نمود و جهت رسيدگي به يک تعداد نيازمندي هاي
اساسي مردم از طريق اين سکتور بايد پاليسي هاي مناسب ايجاد و انکشاف داده شود .اين سکتور مغلق و پيچيده بوده
و ازينرو نيازمند ستراتيژي هاي مغلق و همه جانبه جهت تحقق اهداف ستراتيژيک آن ميباشد.
هدف انکشاف منابع آب ،مانند ديگر بخش هاي انکشاف ملي ،بايد بهبود کيفيت زندگي مردم حسب ذيل باشد:







استفادهء پايدار و حفاظت مؤثر از منابع آبي ،مخصوصا ً آب هاي زيرزميني؛
کاهش فقر و بيکاري بوسيلهء تضمين مصؤونيت غذايي از طريق مصؤنيت آب ،افزايش محصوالت و بهبود
توليداتي در سکتور زراعت؛
دسترسي به آب آشاميدني صحي و حفظ الصحه ،که تضمين کنندهء صحت مردم است؛
تأمين نيازمندي هاي انرژي به سطح ملي بوسيلهء توليد مقدار کافي انرژي آبي براي شهر ها و روستا ها؛
سهمگيري در اقتصاد ملي بوسيلهء فراهم نمودن مقدار الزم آب به سکتور هاي صنعتي فعلي و آينده ،و ديگر
سکتور هاي اقتصادي؛
کنترول و کاهش آفات وابسته به آب و حفاظت محيط زيست و نگهداري تنوع بيولوژيک و زيستگاه طبيعي
حيات وحش.

جهت تحقق اهداف کلي مذکور ،يک سلسله اهداف مربوط به آنها بحيث پيش شرط شناسايي شده است که قرار ذيل
ارائه ميشود:






روش جامع در ادارهء منابع آب ،از طريق ايجاد و انکشاف روش حوزه هاي دريايي و اصالحات تشکيالتي
و اداري بنيادي به اساس سيستم غيرمتمرکز اداري؛
ارتقا و تشويق ادارات سنتي محلي و انجمن هاي استفاده کنندگان آب (ميراب و ادارهء کاريز ها) و
سهمگيري فعال مردم در ادارهء منابع آب با ظرفيت کاري کافي؛
اتخاذ روش هاي مناسب و پايدار جهت کاهش اثرات خشکسالي و سيالب ها براي جلوگيري از ضايعات و
خسارات بيشتر به مردم ،بيجا شدن مردم از نواحي متأثره و اثرات ناگوار روي محيط زيست ،توجه خاص
به نيازمندي هاي کوچي ها در هنگام مسافرت و اقامت شان؛
محافظت محيط زيست از خسارات و تخريب بيشتر ،از طريق بازسازي و انکشاف محيط زيست به اساس
توازن مناسب بين فوايد اقتصادي و حفاظت از محيط زيست؛
فراهم آوري حمايه و مقررات الزم در جهت ارتقا و تشويق انکشاف سکتور خصوصي فعال و مؤثر در
سکتور منابع طبيعي بصورت عموم و در سکتور آب بصورت خاص ،به اساس پاليسي ها و رهنمود هاي
موجودهء ملي.
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مسايل مربوط به پاليسي
در چهارچوب انکشاف ملي پاليسي هاي عمده براي رشد اقتصادي ،بهبود معيشت روستايي و استفاده و ادارهء
پايدار منابع طبيعي ارائه گرديده است .در محراق پاليسي ملی مسايل مساوات ،امنيت آب ،حقوق استفاده و مالکيت
زمين ،انکشاف منابع بشري و امحاي فقر قرار دارد .در اسناد پاليسي مسايل مربوط به جنسيت ،حقوق بشر و
محيط زيست منحيث موضوعات عمدهء مشترک تذکر داده شده و براي آنها ستراتيژي هاي خاص در سکتور هاي
آب و منابع طبيعي تهيه خواهد شد .اساس پاليسي هاي مذکور را همکاري با تمام شرکا ،سهمگيري مردم و رشد
اقتصادي به شرکت فعال سکتور خصوصي تشکيل داده که تضمين کنندهء مصؤنيت غذايي درازمدت در کشور
ميباشد .در روشني رهنمود هاي اقتصاد به رهبري سکتور خصوصي که در چهارچوب انکشاف ملي توضيح گرديده
است ،سکتور زراعت بحيث منبع اصلي معيشت کشور و آبياري منحيث ممد و متمم اصلي آن نگريسته شده است.
جهت وصول رشد اقتصادي و کاهش مشکالت مردم بی بضاعت ستراتيژي هاي مشخصي ترتيب خواهد شد.
در چهارچوب انکشاف ملي بصورت واضح نقش و مسؤوليت هاي سکتور عامه و سکتور خصوصي حسب ذيل از
هم جدا گرديده است:
نقش دولت
 دولت افغانستان امنيت ،انکشاف منابع بشري و عدالت اجتماعي و مساوات را تأمين مينمايد؛
 دولت محيط و شرايط مناسب را براي توليد و عرضهء محصوالت بوسيلهء سکتور خصوصي مساعد
ميسازد ،و صرف زماني درين امور مداخله مينمايد که عدالت اجتماعي يا سقوط بازار ايجاب اين مداخالت
را نموده باشد؛
 دولت ابزار مناسب پولي را جهت جلوگيري از تورم پولي معرفي و پياده مينمايد؛
 دولت چهارچوب مقررات تنظيم کننده و تصديق کننده را براي سکتور هاي مؤثر آب ،زراعت ،زمين،
جنگالت و علفچرها و ديگر ساحات سکتوري انکشاف داده و معرفي خواهد نمود؛
 دولت وظيفهء ساختن پاليسي ،ستراتيژي ،نظارت و ارزيابي روند هاي بازسازي و انکشاف را خواهد
داشت؛
 در روشني اين رهنمود ها ،پاليسي منابع طبيعي بصورت عموم و از سکتور آب بصورت خاص به اساس
همکاري با تمام شرکا ،سهمگيري مردم در ادارهء منابع طبيعي و رشد اقتصادي با شرکت فعال سکتور
خصوصي ترتيب خواهد شد؛
 در جايي که به مداخالت دولت در بخش طرح و ابتکار برنامه هاي مشخص ضرورت باشد دولت بيشترين
استفاده را از سکتور خصوصي ،سازمانهاي غيردولتي و ديگرشرکای اين بخش درين راستا خواهد نمود.
نقش سکتور خصوصي
 سکتور خصوصي بصورت فعال در تهيه و عرضهء لوازم و خدمات زراعتي ،به شمول دسترسي مالي
روستايي دخيل خواهد بود؛
 به سکتور خصوصي امکان دسترسي و استفاده ازملکيت هاي دولتي و سيستم معلومات بازار فراهم خواهد
شد؛
 سکتور خصوصي تشويق و ترغيب خواهد شد تا در روند هاي بازسازي و انکشاف و ادارهء منابع آب سهم
فعال بگيرد.
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جهت تحقق اهداف مذکور به يک سلسله اصالحات و تجديد نظر روي پاليسي ها ضرورت وجود دارد .الزم است تا
روي يک تعداد پاليسي هاي موجوده به اساس رهنمود هاي چهارچوب انکشاف ملي تجديد نظر صورت گيرد.
آجنداي اصالحات اداري و پالن کاري قبالً انکشاف داده شده و در طي دو سال آينده تطبيق خواهد شد .چهارچوب
پاليسي و انکشاف پاليسي ها و ستراتيژي هاي سکتور هاي فرعي بوسيلهء اصول پاليسي عمومي ذيل هدايت خواهد
شد:
 انکشاف ادارهء جامع و همه جانبهء منابع آب بهترين راه ادارهء پايدار منابع است؛
 ادارهء منابع آب به اساس روش حوزه هاي دريايي که استفاده و بکار گيري پايدار آب ،حفاظت و نگهداري
بنياد منابع آب و حفاظت محيط زيست را ضمانت کند ،صورت خواهد گرفت؛
 به تحفظ و استخراج آب منحيث بخشي از روش حوزه هاي دريايي توجه خاص مبذول خواهد شد؛ در طرح
پروژه هاي بازسازي ارتقا ،تحفظ آب براي آبياري و ديگر موارد استفاده و محيط زيست به اساس افزايش
مؤثريت اقتصادي و استفاده از آب در نظر گرفته خواهد شد؛
 عرضهء خدمات آ ب بشکل غير متمرکز و با استفاده از اقسام مختلف سازمانهاي مستقل و حسابده ،به شمول
انجمن ها و ادارات دولتي ،خصوصي و محلي استفاده کنندگان آب ،صورت خواهد گرفت؛
 انکشاف سکتور آب به اساس سهمگيري فعال و مشوره با تمام شرکا صورت خواهد گرفت؛
 استفاده از منابع آب های سرحدي به شکل مساويانه و دوجانبه صورت خواهد گرفت؛
 بهبود ادارهء سکتور آب مستلزم ايجاد چهارچوب هاي تشکيالتي و قانوني شفاف و حسابده ،به عالوهء
ميکانيزم هاي مناسب انسجام خواهد بود؛
 دولت از تکنولوژي هاي مناسب و ابتکاري و از بهترين روش ها در تدابير تشکيالتي استفاده خواهد کرد.
جهت تطبيق مؤفقانهء اصول کلي پاليسي بايد به يک سلسله رهنمود ها و اصول پاليسي به شمول موضوعات ذيل
توجه شود:
 .2اصول انکشاف اجتماعي
 انکشاف منابع آب بين شهر ها و روستا ها توازن برقرار خواهد نمود:
ً
 oبه نيازمندي هاي روستاها از طريق يک تعداد مداخالت مشخص ،مخصوصا در اداره و
احياي مجدد آبياري ،کنترول سيالب و کاهش اثرات خشکسالي و آبرساني و حفظ الصحهء
محيطي روستايي بصورت همه جانبه رسيدگي خواهد شد؛
 oبه نيازمندي هاي شهر ها نيز از طريق مداخالت خاص ،مانند آبرساني و تنظيم فاضل آب
رسيدگي صورت خواهد گرفت؛
 بهبود صحت و شرايط زندگي جوامع در نتيجهء اثرات مستقيم انکشاف سکتور آب؛
 مساعدت الزم به ارتباط سکتور آب به گروپ هاي محروم و آسيبپذير بايد فراهم گردد ،از
تکنولوژي هاي مناسب که ساده ،قابل دسترس ،قابل اداره و از نگاه مصارف مؤثر بوده و امکانات
کاريابي ايجاد نمايد استفاده خواهد شد؛
 .1اصول انکشاف اقتصادي
 انکشاف منابع آب بايد سهم قابل مالحظه يي در رشد اقتصاد ملي داشته و در کاهش فقر و کاريابي
کمک نمايد؛
 انکشاف انرژي آبي بايد بشکل همه جانبه که نيازمندي هاي برق رهايشي و ملي را براورده ساخته و
منتج به کاهش اثرات منفي روي محيط زيست گردد صورت گيرد؛
 انکشاف آبياري در محراق اساسي انکشاف سکتور آب قرار خواهد داشت تا توليد محصوالت غذايي
افزايش يافته و افغانستان را کمک نمايد تا از وابستگي به کمک هاي غذايي خارجي نجات يابد؛
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معرفي تکنولوژي هاي مناسب به شمول ( Drip Irrigationآبياري به سيستم آبپاشي) به دهاقين
کمک خواهد نمود تا از منابع آب دست داشتهء خود از طريق اداره و تنظيم مناسب استفادهء بهتر و
بيشتر نمايند؛
 روش هاي انکشاف پايدار مستلزم آن است که مصارف خدمات آب آشاميدني صحي و حفظ الصحه
باالخره باي د توسط مصرف کنندگان پرداخته شود ،به همين گونه مصارف کاهش و جلوگيری آلودگي
آب بايد توسط آلوده کنندگان پرداخته شود؛
 سکتور خصوصي تشويق خواهد شد تا بصورت فعال در فعاليت ها سهم داشته و در آن سرمايه
گذاري نمايد.
 .3اصول اعادهء مصارف
 در شرايط فعلي قيمت گذاري آب ممکن نخواهد بود ،هرچند در گذشته ،در شهر ها استفاده کنندگان
مصارف نصب و ارتباط نل در خانه هايشان را ميپرداختند .وزارت آبياري ...در آينده نصب ميتر
هاي آب را تشويق و تسهيل خواهد بخشيد ،باوجودي که اين مسؤوليت شاروالي و ديگر مؤسسات
آبرساني خواهد بود.
 در روستا ها سيستم هاي آب آشاميدني و آبياري سنتي بوسيلهء خود استفاده کنندگان (ميراب و
ادارهء کاريزها) ترميم ،مراقبت و تنظيم ميشد ،اما ميکانيزم مقابلهء جوامع روستايي به مقابل
مشکالت آنقدر تضعيف گرديده که حتي آبياري سنتي نيز به حيمايهء مالي ابتدايي از طريق برنامه
هاي ملي نياز دارد .زماني که پروژه هاي مذکور ترميم گرديد ،تنظيم ،اداره و مراقبت آنها مسؤول يت
مردم محل خواهد بود.
 .4اصول پايداري محيط زيست
 روش هاي انکشاف پايدار روي ادارهء پايدار ،حفاظت و نگهداري بنياد منابع طبيعي و اکوسيستم
استوار است و تغييرات تکنولوژي و تشکيالتي بايد به اساس نيازمندي هاي نسل هاي فعلي و آينده
صورت گيرد؛
 براي رشد پايدار الزم است تا ميزان استفاده از منابع طبيعي از ميزان توليد آنها بيشتر نگردد؛
 در ادارهء پايدار انکشاف منابع آب باي د تمام جوانب دوران آب ،تمام استفاده کنندگان آب در جامعه و
تأمين تماميت آن ،ساختار هاي اکولوژيک و نقش آبريز ها در نظر گرفته شود.
در تطبيق چهارچوب سکتور آب يک مشخصهء عمده عبارت از هماهنگ ساختن پاليسي هاي سکتور هاي فرعي و
همچنان ديگر پاليسي هاي مربوط مانند زراعت ،انکشاف روستاها ،انرژي برق و ديگر شرکا خواهد بود .ظرفيت
هاي کاري تشکيالتي بايد تقويه شود تا مقررات الزمه بصورت مؤثر تطبيق گردد .به همين گونه ،موجوديت سيستم
مؤثر نظارت و ارزيابي جهت نظارت منظم مؤثريت و کفايت کارآيي سکتور و آموختن طرق بهبود پالنگذاري و
برنامه ريزي براي روند هاي انکشافي آينده از اهميت حياتي برخوردار است.
جهت تطبيق مؤفقانهء پاليسي هاي سکتور آب ،خصوصا ً که شرکا متعددي درين سکتور دخيل اند ،موجوديت انسجام
در تمام سطوح – ملي ،واليتي ،و محلي ضروري ميباشد .گام نخست در انسجام مؤثر عبارت از ايجاد کميسيون بين
الوزارتي برای آب خواهد بود که در آن پاليسي ها و ستراتيژي هاي عمدهء ملي ايجاد ميگردد.
با در نظرداشت دخيل بودن شرکاي متعدد در سکتور آب ،يکي از مسايل ابتدايي که بايد از طريق کميسيون بين
الوزارتي به آن رسيدگي صورت گيرد تقسيم واضح مسؤوليت هاي بين ادارات مختلف دولتي ،مخصوصا ً در رابطه
با اداره و عرضهء خدمات آب خواهد بود .وزارت آبياري ...ساحات ذيل را که بايد از طريق کميسيون مذکور
مشخص گردد ،شناسايي نموده و پيشنهادات خود را نيز قرار ذيل ارائه مينمايد:
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به موضوع آبرساني شهري از طريق ترکيبي از ميکانيزم هاي مختلف ،به شمول شاروالي و سکتور
خصوصي ،رسيدگي خواهد شد .نهاد هاي مستقل آبرساني جهت مرفوع نمودن نيازمندي هاي آبرساني
شهري بصورت مؤثر ،ايجاد خواهد شد؛
آبرساني روستا ها درحال حاضر بوسيلهء وزارت انکشاف دهات اداره و تنظيم ميگردد .نيازمندي هاي آينده
ميتواند از طريق ايجاد کميته هاي آبرساني روستايي که بوسيلهء شعبات محلي و واليتي وزارت انکشاف
دهات ايجاد خواهد شد براوده شود؛
آب براي آبياري بوسيلهء وزارت آبياري اداره و انکشاف داده خواهد شد ،هرچند ،عرضه و ادارهء آن در
مزارع مسؤوليت وزارت زراعت و مالداري و خود دهاقين باقي خواهد ماند .توسعهء آبياري مسؤوليت
مشترک وزارت زراعت و مالداري ،وزارت آبياري ،منابع آب و محيط زيست و انجمن هاي استفاده کنندگان
آب (ميراب ها) و دهاقين خواهد بود .در حالي که وزارت آبياري ...مسؤوليت بازسازي و انکشاف پروژه
هاي رسمي و نيمه رسمي آبياري و کانال ها را به عهده خواهد داشت ،وزارت انکشاف دهات مسؤول کانال
هاي آبياري سنتي و ثانوي خواهد بود.
با در نظر داشت خاصهء کثيراالستفاده بودن انرژي آب ،مسؤوليت آن بين وزارت آبياري ...و وزارت آب و
برق باقي خواهد ماند.
منابع آب زيرزميني نيز بصورت مشترک توسط وزارت آبياري ...و وزارت معادن و صنايع اداره و تنظيم
خواهد شد .درحالي که وزارت معادن و صنايع مسؤوليت انجام تحقيقات و مطالعات در مورد دسترسي و
کيفيت آب را خواهد داشت ،وزارت آبياري  ...مسؤول استخراج و بهره برداري از آن خواهد بود .مسئلهء
عمده درين ساحه که بايد به آن رسيدگي صورت گيرد چهارچوب تنظيم کننده جهت محدود ساختن استفادهء
آبهاي زيرزميني صرف به مقصد تهيهء آب آشاميدني و ذخيره خواهد بود ،مخصوصا ً هنگام خشکسالي و
ديگر حاالتي که باعث کمبود شديد آب ميگردد؛
ادارات حوزه هاي دريايي توزيع عادالنهء منابع آب را تضمين و مسايلي را که در رابطه با منازعات باال آب
و پايين آب ايجاد ميشود حل و فصل خواهند نمود .عمالً اداره و عرضهء آب بوسيلهء وزارت زراعت در
هماهنگي نزديک با وزارت آبياري ...صورت خواهد گرفت.
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اهداف ستراتيژيک سکتور آب
"اشتراک مساعي و سهمگيري در ادارهء منابع آبي"
طرح پاليسي و ستراتيژي يک روند فعال و تغيير پذير بوده و الزم است تا بصورت منظم ،مخصوصا ً در جريان
دوران انتقالي در افغانستان ،باالوقت بررسي وتجديد گردد .درنظر است تا چهارچوب پاليسي هذا و ستراتيژي هاي
مشخص آن دوران  22سال را براي رسيدگي به نيازمندي هاي وسيع روند هاي بازسازي و احياي مجدد تحت
پوشش قرار دهد و دورهء ابتدايي انکشافي را در کشور آغاز نمايد.
وزارت آبياري ،منابع آب و محيط زيست در پالن ستراتيژک  12سالهء خود چهار هدف وسيع ستراتيژيک را ارائه
نموده است و در تالش همکاري و هماهنگي نزديک با ديگر وزارتخانه هاي ذيدخل ،مخصوصا ً وزارت زراعت و
مالداري و وزارت احياء و انکشاف دهات ميباشد .اهداف مذکور قرار ذيل است:
.1
.2
.3
.2

ايجاد سيستم هاي بهبود يافتهء ادارهء منابع آب بوسيلهء اتخاذ روش ادارهء حوزه هاي دريايي در پنج حوزهء
دريايي در افغانستان؛
بهبود معيشت روستايي و افزايش محصوالت زراعتي بوسيلهء حمايهء احياء و بازسازي پروژه هاي آبياري
سنتي کوچک ،متوسط و بزرگ داراي اولويت؛
بهبود معيشت ،افزايش محصوالت زارعتي و توليد انرژي آبي از طريق احياي مجدد ،تکميل سيستم هاي
آبياري بزرگ رسمي و پياده نمودن برنامه هاي جديد بزرگ آبياري رسمي جهت افزايش آب براي آبياري؛
ايجاد و انکشاف و ارتقاي ظرفيت هاي کاري در سطح ملي اداره ،تحفظ و احياي مجدد محيط زيست جهت
توليد محصوالت آن؛

با درنظر داشت وسعت مشکالتي که در کشور وجود دارد بايد يک سلسله اهداف ستراتيژيک همراه با ميکانيزم هاي
مناسب تغيير اداره در جهت تضمين پايدار بودن تغييرات حاصله تحقق يابد .ادارهء مؤثر تغييرات در سکتور عامه و
سکتور خصوصي به زمان و حوصلهء کافي نياز دارد .در فقرات ذيل يک تعداد مداخالت عمده در سکتور آب
بصورت خاص ،و در سکتور منابع طبيعي در کل که در  22سال آينده عملي خواهد شد بيان گرديده است:

اصالحات اداري
طوري که در چهارچوب انکشاف ملي توضيح شده است ،نقش دولت از ادارهء تطبيق کننده به ادارهء تسهيل کننده
تبديل شده است .وزارت ظرفيت هاي کاري خود را در بخش هاي تنظيم کننده ،ساختن پاليسي ،نظارت و ارزيابي،
فراهم آوري خدمات منتخب در سکتور آب و تحکيم همکاري افزايش خواهد داد .هدف دراز مدت عبارت از
غيرمتمرکز نمودن فعاليت هايي است که ميتواند بوسيلهء مؤسسات ديگر خصوصي يا عامه ،زماني که به شکل
حسابده و شفاف که قابليت عرضهء خدمات را داشته باشند ،عرضه گردد .ايجاد ادارات پيشنهاد شدهء حوزه هاي
دريايي نخستين گام در اين راستا ميباشد.
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جهت همگام نمودن غيرمتمرکز ساختن فعاليت ها با روش حوزه هاي دريايي ادارهء منابع آب ،وزارت آبياري ...به
اصالح ساختار تشکيالتي خود پرداخته و آنرا از سيستم فعلي ادارهء سياسي واليات و ولسوالي ها به ادارات حوزه
هاي دريايي که در آن ادارات حوزه هاي دريايي ،حوزه هاي فرعي دريايي و آبريز ها وجود دارد مبدل خواهد نمود.
منظور از ادارهء جامع منابع آب اين است که تصميمگيري در مورد توسعه انکشاف منابع آب براي استفاده کنندگان
مختلف در سطوح مختلف صورت ميگيرد.درين روند تصميمگيري نيازمندي ها و خواسته هاي تمام استفاده کنندگان،
موارد استفاده و شرکاء در نظر گرفته ميشود .وزارت آبياري ...به اين منظور پيشبيني مينمايد تا در سه سطح بشکل
جامع اجراات نمايد :قانوني ،تشکيالتي و اجرايي.

 .1در سطح قانوني :وزارت بصورت مستقيم مسؤوليت پالنگذاري ،ايجاد قوانين ،پاليسي ها و ستراتيژي هاي
ملي رابه عهده دارد :جهت ممکن ساختن اجراات تشکيالتي بايد محيط سازگار ايجاد شود ،که خود مستلزم
ايجاد پاليسي هاي آب ،پاليسي هاي انکشاف تشکيالت به شمول انکشاف منابع بشري ،و قوانين اجرايي و
دستوري ،و انسجام با ديگر جوانب ذيدخل در سکتور آب ميباشد.
جهت اعظمي نمودن منافع برنامه ها و فعاليت هاي موجوده ميکانيزم انسجام ساده ولي مفيد و عملي از اهميت حياتي
برخوردار است .وزارت آبياري ...با شرکاي انکشافي مؤسسات تطبيق کننده مسايل انکشاف پاليسي ،مداخالت
ستراتيژيک و اصالحات اداري ،مسايل برنامه ريزي انکشافي مشترک و دريافت مساعدت مالي و نيازمندي هاي
مشخص ارتقاي ظرفيت هاي کاري را هماهنگي و انسجام خواهد بخشيد .اين موضوع تضمين کنندهء مسايل ذيل
خواهد بود:
 از تضاعف کار هاي ارتقاي ظرفيت هاي کاري و اداري بوسيلهء شرکای مختلف جلوگيري نموده و
به اين گونه از ضياع مقدار قابل مالحظهء منابع و تالش هايي که در برنامه ها که بصورت جداگانه
طرح شده بودند جلوگيري ميشود؛
 نهاد هاي تمويل کننده و مؤسسات تطبيق کننده در انکشاف پاليسي ها و ستراتيژي هاي ملي همکاري
مينمايند.
مسايل عمده يي که بين سکتور ها مشترک اند ،با ايجاد کميسيون بين الوزارتي براي سکتور منابع طبيعي بهتر
منعکس شده ميتواند .اين موضوع کيفيت پاليسي ها را در انکشاف تقويه نموده و روش جامع در روند هاي احياء و
انکشاف را تضمين ميکند.

 .2در سطح تشکيالتي :ادارات حوزه هاي دريايي مسؤول توزيع جريان آب ،ظرفيت جذب ،مراقبت از
اکوسيستم و انرژي ذخيروي ميباشد .کاهش منازعات و مشکالت استفاده کنندگان و موارد استفادهء مختلف
مستلزم انسجام استفاده و توزيع آب و همچنان انکشاف و/يا تعديل قوانين و مقررات استفاده از آب ميباشد.
فعاليت هاي ديگر آنها عبارت خواهد بود از انسجام ،پالنگذاري ،تصميمگيري و ايجاد پاليسي هاي بهره
برداري و استفاده کنندگان آب در سيستم هاي آبي (حوزه هاي دريايي ،طبقات آبهای زيرزمينی).
وزارت آبياري ايجاد ادارات حوزه هاي دريايي را در پنج حوزهء عمدهء دريايي کشور آغاز و حمايه نموده و در
مسايل قانوني و مقرره های پالنگذاري آن اشتراک و کارکرد آنها را منسجم و نظارت خواهد نمود.

 .3در سطح اجرايي :ادارات حوزه هاي فرعي دريايي يا آبريز ها مسؤول تنظيم بهره برداري و استفاده
کنندگان به اساس مقررات اجرايوي جهت رفع نيازمندي ها و تقاضاي آنها ميباشد .فعاليت ها روي استفاده
يا کنترول آب براي مقاصد مشخص جهت رفع نيازمندي ها و تقاضا هاي مشخص ،به شمول آبرساني و حفظ
الصحهء محيطي ،آبياري و زهکشي ،محافظت در مقابل سيالب ،انرژي آبي (برق) آبرساني صنعتي،
سياحت و تفريحگاه ها ،ماهي پروري ،ترانسپورت و تحفظ و احياي اکوسيستم تمرکز دارد .اين سطح (سطح
اجرايی) ميتواند حوزه هاي فرعي ،آبريز ها يا آبريز هاي کوچک را در بر داشته باشد.
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وزارت آبياري در همکاري نزديک با ادارات حوزه هاي دريايي نقش تسهيل کننده و مشاورتي را درين سطح خواهد
داشت .فعاليت هاي مشخص وزارت آبياري عبارت خواهد بود از بلند بردن سطح آگاهي عامه و تشويق و ارتقاي
استفادهء مؤثر و باکفايت از آب ،سهمگيري در ايجاد/تقويهء نهاد هاي استفاده کنندگان آب.
ادارهء جامع منابع آب مستلزم کارآيي جامع در هر سطح و بين هر سه سطح اجرايي ميباشد.
برای اين که وزارت آبياری ...بتواند بصورت مؤثر وظايف خود را درين سه سطح انجام دهد به موضوعات ذيل
ضرورت عاجل وجود دارد:






تقويت ظرفيت هاي پالنگذاري و تطبيقي در وزارت و تمام شرکا؛
ايجاد کميسيون مؤثر بين الوزارتي بحيث ادارهء مرکزي پالنگذاري و انسجام؛
تقويت و تجديد سازماندهي ادارات دولتي تا بتوانند بصورت مؤثر نيازمندي هاي فعلي و آيندهء
کشور را در سکتور آب مرفوع سازند؛
ارتقاء و تقويت ادارات منطقوي /محلي بشکل غيرمتمرکز مانند ادارات حوزه هاي دريايي و نهاد
هاي ادارهء آب در سطح جامعه مانند ميراب ها ،ادارهء کاريزها و ديگر انجمن هاي استفاده کنندگان
آب؛
تشويق سکتور خصوصي براي سرمايه گذاري و ارتقاي ظرفيت هاي عملي آن در سکتور آب.

اداره و تنظيم همه جانبه و جامع منابع آب
"تحفظ آب و محيط زيست :هدف مشترک همه"
با در نظر داشت چالش هاي متعدد در سکتور آب دولت ضرورت موجوديت اداره و تنظيم همه جانبه و جامع منابع
آب را درک نموده است .انکشاف روش ادارهء حوزه هاي دريايي توسط وزارت آبياري ،منابع آب و محيط زيست
منحيث جزء اساسي پالن ستراتيژيک  12سالهء آن ،گام نخست در جهت ادارهء جامع آب ميباشد .جهت عملي نمودن
روند مذکور وزارت آبياري ،منابع آب و محيط زيست اصول ذيل را در ادارهء همه جانبهء آب در انکشاف اين
پاليسي اتخاذ خواهد نمود:
 اداره و انکشاف منابع آب بايد بصورت جامع ،معقول و پايدار جهت تحقق اهداف انکشافي که در
چهارچوب انکشاف ملي توضيح شده است تطبيق گردد؛
 پالنگذاري  ،انکشاف و ادارهء منابع آب به اساس مرز هاي حوزه هاي دريايي به سطح مناسب
غيرمتمرکز خواهد گرديد؛
 عرضه و توسعهء خدمات آب به ادارات دولتی ،خصوصي و کوپراتيفي که مستقل و حسابده که
خدمات قابل سنجش آب را در ساحهء مشخص جغرافيايي به مشتريان يا مشترکين در مقابل قيمت
آنها عرضه مينمايند محول خواهد شد تا مصارف آنرا در درازمدت بتوانند اعاده نمايند؛
 استفادهء آب در جامعه در چهارچوب پاليسي شفاف – با امتيازات ،کنترول ،تنظيم و بلند بردن سطح
آگاهي عامه ،که باعث تقويهء مؤثريت اقتصادي ،تحفظ منابع آب و حفاظت محيط زيست – بصورت
پايدار صورت خواهد گرفت؛
 فعاليت هاي انکشافي سکتور آب در تمام سطوح با سهمگيري ومشوره صورت خواهد گرفت که
منتج به تأمين تعهد شرکا و فعاليت هاي پذيرفته شده در سطح اجتماع خواهد انجاميد؛
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 انکشاف مؤفقانهء سکتور آب مستلزم تعهد در ارتقاي ظرفيت هاي کاري ،انکشاف ستراتيژي ،تمويل
بودجوي ،نظارت و ارزيابي ،تحقيقات ،خدمات معلوماتي و آموزش در تمام سطوح ميباشد؛
 وزارت آبياري ،منابع آب ومحيط زيست تالش خواهد نمود تا به مسايل مربوط به منابع مشترک آب
در داخل کشور و با کشور هاي همسايه جهت توزيع مؤثر و عادالنهء منابع آب جهت استفاده بين
تمام کشور هاي متأثره رسيدگي نمايد.
اهداف مشخص اداره و تنظيم منابع آب قرار ذيل است:











اتخاذ اين اصل که آب مالکيت عامه بوده و هيچ شخص يا سازماني ادعاي مالکيت آنرا کرده
نميتواند؛
تقويهء توزيع مساويانهء آب ،رسيدگي به نيازمندي هاي محيط زيست ،و در عين حال درک ارزش
هاي اقتصادي آن؛
ايجاد تفاهم بين جوانب و آگاهي عامه و پذيرفتن اين که سرحدات آبي بوسيلهء طبي عت و سرحدات
سياسي توسط انسانها تعيين گرديده است؛
تقويهء استفادهء مؤثر از آب؛
تضمين دسترسي خانواده ها به آب بصورت دوامدار؛
تضمين حفظ پايدار محيط زيست ،مخصوصا ً با در نظر داشت مسايل استفاده از منابع محيط زيست،
فاضل آب و انتقال آن ،و انتقال آب شهرها؛
ايجاد و انکشاف ادارات مناسب جهت اداره و تنظيم مؤثر آب؛
ارتقا و تشويق منافع و مسؤوليت هاي شرکا با استفاده از مشوره و سهمگيري آنها در
تصميمگيري؛
ارتقاي تحقيقات ،تکنولوژي هاي مناسب و بهترين روش ها که اساس عملي براي انکشاف پاليسي
ها و همچنان افزايش مؤثريت استفاده از آب را فراهم مينمايد؛
بازبيني و هماهنگ سازي قوانين و مقررات موجوده و ايجاد قوانين و مقررات مناسب جديد که
نيازمندي هاي درازمدت اداره و استفادهء منابع آب را مرفوع مينمايد.

آبياري براي انکشاف زراعت
"هدف ادارهء آب :در مقابل هر قطرهء آب غله جات بيشتر"
در شرايط اقتصادي -اجتماعي افغانستان آبياري مهمترين سکتور فرعي استفاده از آب ميباشد .معيشت تقريبا ً %82
نفوس کشور وابسته به زراعت بوده و  %12منابع آبي قابل دسترس کشور در سکتور زراعت به مصرف ميرسد.
ازينرو دسترسي کافي به آب عامل اساسي در تحقق مصؤنيت غذايي و خودکفايي در توليد محصوالت غذايي است.
در گذشته سکتور زراعت يک منبع عوايد اسعار خارجي را نيز تشکيل ميداد و توليدات اضافي محصوالت زراعتي
و مالداري و ديگر محصوالت روستايي به کشور هاي منطقه صادر ميگرديد.
در افغانستان سه دسته سيستم ها و تأسيسات آبياري وجود دارد:
ً
 .1سيستم هاي کوچک آبياري روستايي ،به شمول کاريزها که عمدتا توسط خود مردم محل اداره و مراقبت
ميشده است؛
 .2پروژه هاي متوسط و بزرگ آبياري که بوسيلهء سکتور عامه و مردم اداره و مراقبت ميشده است؛
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 .3استفاده از آبهاي زيرزميني بوسيلهء چاه هاي سطحي و عميق ،که در آن تحقيقات و مطالعات بوسيلهء
وزارت معادن و صنايع انجام ميشود در حالي که بهره برداري از آن مربوط وزارت آبياري ...است.
عدم مراقبت و وارد آمدن خسارات دوامدار به اکثر تأسيسات آبياري کشور دسترسي به آب براي آبياري را به بيش
از  %22کاهش داده و بی بضاعتی که اکثر مردم به آن مبتال ميباشند موجود در کشور ترميم حتي پروژه هاي
کوچک سنتي محلي آبياري را توسط مردم ناممکن ساخته است ،چه رسد که پروژه هاي متوسط و بزرگ آبياري
عامه بازسازي گردد.
عدم موجوديت آب کافي براي آبياري ،يکجا با عدم دسترسي به اکثر اقالم و خدمات مورد نياز زراعت باعث گرديده
تا مردم در داخل و به کشور هاي همسايه مهاجرت نمايند .مهاجرت از روستا ها بطرف شهر ها اثرات جدي را
روي روند هاي بازسازي و احياي مجدد کشور گذاشته است .عدم حمايه از زراعت و عدم دسترسي به آب براي
آبياري و چهار سال خشکسالي متواتر ( 1318تا  )1381اثرات جدي روي اقتصاد روستايي داشته و اکثر دهاقين را
مجبور به کشت نباتات ممنوعه از قبيل کوکنار نموده که باعث گرديده افغانستان در جملهء بزرگترين کشور هاي
توليد کنندهء ترياک در جهان به شمار آيد.
ستراتيژي سکتور فرعي آبياري در کوتاه مدت و ميان مدت روي تطبيق و ارتقاي سيستم هاي مؤثر و پايدار آبياري،
حمايهء امکانات ايجاد تنوع و تشديد افزايش محصوالت زراعتي طوري که منابع پايدار معيشت براي جوامع دهقاني
فراهم گردد ،تأمين مصؤنيت غذايي و خودکفايي کشور در توليد محصوالت غذايي تمرکز خواهد داشت .مصؤن يت
غذايي طوري تعريف ميشود که تمام مردم در همه وقت دسترسي فزيکي و اقتصادي به غذاي صحي ،با کيفيت خوب
و مطابق به معيارات پذيرفته شدهء فرهنگي داشته باشند تا از صحتمندي و فعاليت در امور زندگي خود برخوردار
باشند.
جهت تحقق ستراتيژي فوق ،بخش آبياري وزارت آبياري ،منابع آب و محيط زيست فعاليت هاي ذيل را انجام خواهد
داد:





انسجام پالنگذاري و ادارهء آبياري با انکشاف زراعت ،به اساس روش ادارهء حوزه هاي دريايي؛
احياي مجدد عاجل آبياري در همکاري با ادارات ذيربط که در آن به سيستم هاي آبياري کوچک
محلي اولويت داده خواهد شد ،و به تعقيب آن ترميم و احياي مجدد پروژه هاي متوسط و بزرگ
آبياري و انکشاف پروژه هاي جديد وسيع آبياري به سطح ملي؛
تقويهء ظرفيت هاي کاري ملي و محلي تمام شرکا ،نهاد هاي عامه ،خصوصي و مردمي و انجمن
هاي استفاده کنندگان آب در پالنگذاري ،تطبيق و ادارهء آبياري؛
بهبود و تنظيم استفاده ،انکشاف و ادارهء آب هاي زيرزميني.

تطبيق مؤفقانهء فعاليت هاي مذکور وابسته به پيش شرط هاي ذيل خواهد بود:





همکاري و انسجام مؤثر بين تمام شرکا (سکتور خصوصي ،نهاد هاي مردمي و انجمن هاي استفاده
کنندگان آب) ،مخصوصا ً درسکتور هاي فرعي آبياري و زراعت؛
تأمين منابع مالي کافي و توزيع به موقع آنها براي تمام بخش هاي آبياري و زراعت؛
انکشاف معيشت و کشاورزي بديل جهت جاگزيني زرع ،توليد و قاچاق مواد مخدره ،يکجا با ايجاد
فرصت هاي کاريابي براي تعداد زياد افراد بيکار که در حال حاضر در مزارع کوکنار کار ميکنند؛
ايجاد قوانين و مقررات ملي جهت کنترول تجارت مواد خوراکه بيرون از مملکت که اثرات ناگوار
روي سکتور زراعت در افغانستان گذاشته است.
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وزارت آبياري ...مداخالت مشخصي را که در سکتور فرعي آبياري جهت رسيدگي به نيازمندي هاي عاجل درين
ساحه اولويت دارد شناسايي نموده است که قرار ذيل است:
 پروژه هاي رسمي مهندسي شده در سکتور آب ،مخصوصا ً براي آبياري در حدود  %12است .وزارت
آبياري ...در نظر دارد تا پروژه هاي رسمي را تا  %32افزايش دهد .اين موضوع مستلزم توسعه و
انکشاف يک سلسله بندهاي متوسط و بزرگ ميباشد که متضمن ذخاير بيشتر آب خواهد بود.
 بهبود و معرفي مداخالت مشخص در ساختار های زيربنايي در پروژه هاي آبياري سنتي بحيث بخشي از
تالش ها در جهت انکشاف و توسعهء سيستم هاي مذکور باعث خواهد گرديد تا از طريق عملي نمودن يک
سلسله برنامه هاي بازسازي و انکشافي ذخاير بيشتر آب بدست آيد و ضايعات آب کاهش يابد.

انکشاف پروژه هاي کثير االستفادهء انرژي آبي و آبياري
افغانستان بصورت وسيع به انرژي ضرورت دارد و حتي قبل از جنگ نيز اکثريت مطلق روستا ها از نعمت برق
محروم بودند .درحالي که شرايط اکثر شهر هاي بزرگ در طي  2سال گذشته بهبود قابل مالحظه يي يافته است،
اکثر روستا ها هيچ نوع دسترسي به انرژي برقي ندارند .زيربناي نيرو در کشور به شمول بند ها ،ايستگاه هاي برق
و سيستم هاي توزيع برق صدمه ديده و چندي ن سال را در برخواهد گرفت تا بتوان آنها را بحالت قبل از جنگ آنها در
آورد.
وزارت آبياري ...اهميت انکشاف انرژي آبي را منحيث منبع اصلي برق که اثرات مثبت روي محيط زيست نيز
خواهد داشت درک مينمايد .با افزايش نفوس نيازمندي به مواد محروقاتي و برق رو به افزايش است .در حالي که
وزارت آبياري ...روي پروژه هاي کوچک انرژي آبي درين مرحله تمرکز خواهد نمود ،که به اين گونه منابع مالي و
بشري براي ديگر خدمات ضروري از قبيل آب صحي آشاميدني و حفظ الصحهء محيطي ،آبياري ،محيط زيست و
ادارهء منابع آب فراهم خواهد شد ،ستراتيژي هاي آينده نقش انرژي آبي را در اهداف و مقاصد کلي انکشافي توسعه
خواهد داد .تمام مداخالت در سکتور فرعي انرژي آبي (برق) در همکاري و هماهنگي نزديک و تفاهم با وزارت آب
و برق صورت خواهد گرفت.
وزارت آبياري ...جهت تحقق ستراتيژي خود در سکتور فرعي انرژي آبي اصول رهنمودي ذيل را تعقيب خواهد
کرد:






تشويق و انکشاف پروژه هاي کوچک و متوسط انرژي آبي مؤثر با مصارف کم جهت رفع نيازمندي هاي
رهايشي به قيمت مناسب؛
تشويق سرمايه گذاري سکتور خصوصي در انکشاف انرژي آبي و توزيع برق و عرضه خدمات بشکل
رقابتي و تحت قوانين و مقررات شديد؛
فراهم آوري حمايهء دولتي بشکل حمايهء بشري ،تخنيکي ،و مالي جهت انکشاف و تطبيق برنامه هاي تهيهء
برق به روستا ها؛
شامل ساختن ميکانيزم هاي اجتماعي و محيط زيست در تمام پروژه هاي انکشافي انرژي آبي؛
تشويق و ارتقاي منابع و تکنولوژي هاي متبادل انرژي جديد و قابل تجديد که تالش هاي بهبود محيط زيست
را تسريع مينمايد.
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تشويق صنايع و سيستم ترانسپورتي وابسته به انرژي آبي جهت ايجاد بازار براي تأسيسات بزرگ توليد
نيرو؛
تسهيل در تدارک منابع مالي از طريق سکتور هاي داخلي براي سکتور فرعي انرژي آبي و انکشاف و
تطبيق ستراتيژي ها براي اعادهء مصارف بحيث اساس انکشاف پايدار انرژي آبي سازگار با محيط زيست؛
انکشاف ظرفيت هاي تخنيکي ،اداري و تشکيالتي به سطح ملي و محلي جهت رفع نيازمندي هاي ميان مدت
و درازمدت انکشاف انرژي آبي در کشور؛
ايجاد و انکشاف ميکانيزم مؤثر انسجام بين تمام شرکا براي انکشاف و استفادهء مؤثر از انرژي آبي؛

کنترول خشکسالي و سيالب
سيالب و خشکسالي دو پديدهء معمول در افغانستان اند که اکثراً باعث اثرات ويران کننده خصوصا ً روي جوامع
دهقاني ميگردند .اين ها اکثراً سبب ضايعات جاني ،و مالي از قبيل تخريب سرپناه ،زمين هاي زراعتي و غيره
ميگردند.
جريان آب در دريا ها در بهار و تابستان در حدود  2برابر جريان متوسط ماهانهء آنها بوده و تقريبا ً  12برابر
جريان اوسط روزانه ميباشد .به اساس گذارش مساعدت بشردوستانهء ملل متحد بين سالهاي  1322تا  1382در
افغانستان  31سيالب بزرگ واقع گرديده که در حدود  1.2مليون نفر را در سراسر کشور متأثر ساخته و در نتيجه
 18.122نفر جان خود را از دست داده که خسارات به اقتصاد روستايي در حدود  212مليون دالر امريکايي تخمين
شده است .در جمله والياتي که صدمات بيشتر را از سيالب ها متحمل شده اند ميتوان از بدخشان ،بغالن ،هرات،
کابل ،جوزجان ،سمنگان و تخار نام برد .خسارات وارد شده در دو دههء اخير در حدود  222مليون دالر امريکايي
که از آن مجموعا ً نيم مليون نفر متأثر شده اند تخمين شده است.
در افغانستان خشکسالي از جمله آفات ديگر طبيعي در سکتور زراعت بخصوص و براي جوامع در مجموع بشمار
ميرود .اغلبا ً خشکسالي دوران سه الي چهار ساله دارد که در نتيجهء آن اثرات ويران کننده باالي مردم در مجموع و
خاصتا ً در سکتور هاي فرعي اقتصاد ،زراعت و مالداري وارد ميکند .دوران خشکسالي هاي اخير بين سال هاي
 1318الي  1381تقريبا ً  %12کشور را متأثر ساخته و صرف  %12شبکه هاي آبياري در مقابل خشکسالي
مقاومت نموده است .توليد گندم زمين هاي تحت آبياري ،بطور مثال 32 ،فيصد از توليد عادي تقليل يافته که نتيجتاً
مقدار حاصل آن از  2مليون تن در شرايط عادي به  1.3مليون تن کاهش يافته است .در همين دوران توليد
محصوالت للمي کامالً از بين رفت .در عين حال ،دوران خشکسالي هاي اخير باعث بيجا شدن وسيع مردم هم در
داخل کشور و هم به کشور هاي همجوار گرديد.
ازين لحاظ ،پاسخگويي مؤثر در مقابل خشکسالي هاي آينده بوسيلهء تدابير مؤثر در کاهش خشکسالي نياز به طرح
ستراتيژي هاي مشخص در سطح ملي دارد .اين مسايل شامل اتخاذ تدابير قبل از وقوع خشکسالي ،در موقع
خشکسالي و بعد از خشکسالي خواهد بود .وزارت آبياري ...يک سلسله مداخالت و ستراتيژي هاي مشخص را در
آيندهء نزديک طرح خواهد نمود تا بتواند بطور مؤثر به نيازمندي هاي درازمدت مردم پاسخ مناسب ارائه نمايد.
وزارت آبياري جهت تحقق ستراتيژي هاي انکشافي در بخش کنترول و کاهش خشکسالي و سيالب اصول رهنمودي
ذيل را اتخاذ خواهد نمود:
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انکشاف ذخاير و بندهاي آب با مصرف کم که بتواند خسارات ناشي از خشکسالي و سيالب را بوسيلهء
تدابير مناسب ذخيره و استحصال آب باران و سيالب کاهش دهد؛ اين موضوع در تغذيهء دوبارهء طبقات آبي
کمک خواهد کرد و اثرات مثبتي روي محيط زيست و نتيجتا ً مصؤنيت آب خواهد داشت؛
معرفي نباتات مقاوم به خشکسالي؛
تأمين حمايهء مالي و تخنيکي دولت و نهاد هاي تمويل کننده در برنامه هاي کنترول و کاهش اثرات
خشکسالي و سيالب؛
انکشاف ظرفيت هاي کاري تخنيکي ،اداري و تشکيالتي در سطح مرکز و محالت که توانايي پاسخگويي به
نيازمندي هاي عاجل و درازمدت کشور در رابطه با خشکسالي و سيالب را داشته باشد؛
ايجاد و انکشاف ميکانيزم انسجام بين تمام شرکا جهت دريافت وسايل و روش هاي مؤثر و باکفايت جهت
کنترول و کاهش اثرات ناشي از سيالب و خشکسالي.

استفاده هاي ديگر اقتصادي از آب
اولويت هاي استفاده از آب در افغانستان روي آب آشاميدني ،آبياري ،و انرژي آبي ،مخصوصا ً با در نظرداشت
چالش ها درين سه سکتور فرعي تمرکز دارد .درحالي که وزارت آبياري ...عقيده دارد که روش هاي اولويت دهي
بايد به اساس نيازمندي هاي عاجل جوامع صورت گيرد اين موضوع را نيز درک ميکند که استفادهء مناسب آب به
ديگر سکتور هاي فرعي نيز نبايد ناديده گرفته شود .ستراتيژي استفاده از آب طوري تهيه گردد تا بتواند بصورت
مؤثر در رشد اقتصادي بوسيلهء فراهم آوري امکانات کاريابي و بدست آوردن عوايد اضافي به مردم سهم گرفته و
در عين حال کيفيت زندگي را بوسيلهء سياحت و امکانات تفريحي ،ماهي پروري ،استفادهء صنعتي آب و ترانسپورت
بهبود بخشد .به هر صورت ،ستراتيژي هاي مذکور بايد با نيازمندي هاي موجوده و تقاضاي آينده مطابقت داشته و
بصورت پايدار با محيط زيست سازگار باشد.
در حالي که جهت رسيدگي کامل به امکانات و ساحات ديگر استفادهء آب در سکتور هاي ديگر فرعي اقتصادي به
ستراتيژي هاي مشرح تر ضرورت است ،در ستراتيژي هذا چند هدف اساسي محدود براي رفع نيازمندي هاي عاجل
تذکر داده شده که قرار ذيل است:







تشويق و تقويهء فعاليت هاي تفريحي و اکوتوريزم (سياحت متمرکز به طبيعت) در سکتور آب؛
ارتقا و حمايهء بسته بندي آب چشمه هاي طبيعي در بوتل ها جهت استفاده در داخل کشور و هم براي
صادرات؛
انکشاف روش هاي مؤثر استفاده از ساحات تحت سيالب؛
انکشاف و تقويهء ماهي پروري؛
تشويق استفادهء مجدد از آب صنعتي بعد از تصفيه به اساس معيارات و نورم هاي پذيرفته شدهء محيط
زيست؛
ايجاد مقررات براي زون بندي و انکشاف جهت ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري سکتور خصوصي درين
ساحات.
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نتايج
اهداف ستراتيژيک درين چهارچوب پاليسي منعکس کنندهء نيازمندي هاي عاجل کوتاه مدت و ميان مدت افغانستان
بوده و در چند سال آينده ،با پيشرفت در روند هاي بازسازي ،احياي مجدد و مراحل ابتدايي انکشاف ،توسعه خواهد
يافت.
وزارت آبياري ...عقيده دارد که پاليسي ها و ستراتيژي ها ،مخصوصا ً در شرايطي که کشور در دورهء انتقالي قرار
دارد ،بايد انعطاف پذير باشند .بايد ستراتيژي ها و پاليسي ها نظر به شرايط عيار گرديده و با تغييراتي که بصورت
منظم در داخل کشور و در رابطه با ديگر شرکای بين المللي رونما ميگردد همگام باشد .ازينرو بايد پاليسي ها و
ستراتيژي هاي موجوده و آينده بتواند نه تنها نيازمندي هاي داخلي و ملي را ،بلکه معامالت با کشور هاي همسايه و
نهاد ها و جامعهء تمويل کنندهء بين المللي و شرکای انکشافي را نيز براورده سازد.
به همين منوال ،در سندي که در دست است مداخالت عمدهء ستراتيژيکي که وزارت آبياري ...در کوتاه مدت و ميان
مدت عملي خواهد کرد بصورت مختصر توضيح گرديده است .مداخالت مذکور به يک سلسله پاليسي ها و
ستراتيژي هاي سکتور هاي فرعي و اسناد و مقررات تخنيکي جهت رسيدگي جداگانه به هر هدف ستراتيژيک
ضرورت خواهد داشت.
تحقق مؤفقانهء اهداف ستراتيژيک فوق الذکر وابسته به انکشاف قوانين مناسب و چهارچوب قانوني و تقويهء سيستم
هاي معلوماتي خواهد بود .پيش شرط هاي مؤفقيت ستراتيژي هاي مذکور براي وزارت آبياري ...قرار ذيل است:








در رابطه با سيستم هاي معلوماتي مربوط به آب :انکشاف ميکانيزم جمع آوري ،تحليل و توزيع معلومات،
ايجاد شبکهء آب و هوا شناسي ،ايجاد سيستم هاي محاسبهء آب در حوزه هاي دريايي ،و ادغام سيستم تنظيم
ارقام (ديتابيز) منابع آب با ديتابيز محيط زيست؛
در رابطه با قوانين و چهارچوب حقوقي :آماده ساختن پاليسي همه جانبهء ملي آب و انکشاف يا تعديل قوانين
موجودهء منابع آب ،هماهنگ سازي و تعديل قوانين و مقررات موجود که با پاليسي ها و منافع و روند هاي
انکشافي فعلي در تناقض باشد ،شامل ساختن مسايل حقوقي در استفاده و ادارهء آب هاي زيرزميني ،ايجاد
طرزالعمل ها جهت پياده نمودن قوانين و مقررات ايجاد شده ،ايجاد حقوق و مالکيت آب بصورت مساويانه؛
دررابطه با همکاري منطقوي جهت منافع مشترک :درک و شناسايي نيازمندي هاي آب در کشور هاي
همسايه ،ايجاد فضاي اعتماد و اطمينان با کشور هاي همسايه ،تطبيق چندين جانبهء برنامه هاي انکشافي؛
در رابطه با تهيهء آب رهايشي ،حفظ الصحهء محيطي و آگاهي در مورد حفظ الصحه :ارتقاي ظرفيت هاي
اداري و تشکيالتي جهت انسجام ،پالنگذاري ،تطبيق ،اداره و نظارت از تمام شرکا ،تنظيم و تطبيق ميکانيزم
هاي تنظيم کنندهء معيارات کيفيت آب و انتقال فاضل آب ،انکشاف برنامه هاي آبرساني و بهداشت به شهر ها
و روستا ها بصورت مساويانه؛
اتخاذ تدابير مؤثر جهت حفاظت و نگهداري منابع آب و محيط زيست ،ايجاد و انکشاف ميکانيزم مؤثر
انسجام با ادارات ذيدخل عامه ،سکتور خصوصي ،و ديگر شرکا در سطح ملي ،واليتي و محلي.
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خالصهء پالن ستراتيژيک  21ساله براي سکتور آب
در جريان سالهاي  1381و  2222( 1382و  )2223دولت انتقالي اسالمي افغانستان بودجه هاي انکشافي ملي را
انکشاف داده است .به تعقيب کار مذکور در ختم سال ( 1382دسامبر  2223ميالدي) پالن  12سالهء ستراتيژيک
براي افغانستان تحت عنوان "تضمين آيندهء افغانستان" که در داخل ادارات دولتي و جامعهء بين المللي درافغانستان
بنام "بودجهء درازمدت" ياد ميشود انکشاف داده شد.
وزارت آبياري ،منابع آب و محيط زيست همراه با وزارت زراعت و مالداري پالن  12سالهء ستراتيژيک را براي
ادارهء منابع طبيعي حاوي  12برنامهء فرعي ايجاد و انکشاف دادند .فهرست برنامه هاي فرعي براي وزارت
آبياري ...در ذيل ارائه شده است:
.1

.2
.3

.2
.2

تقويت تشکيالتي و ارتقاي ظرفيت هاي کاري :ايجاد و انکشاف نهاد مؤثر و با کفايت ادارهء منابع آب و
محيط زيست با ظرفيت هاي کاري کافي جهت پاسخگويي به نيازمندي هاي عاجل و درازمدت بازسازي و
انکشافي کشور در سطح ملي ،منطقوي و محلي .تقويهء ظرفيث هاي تشکيالتي ،اداري و تخنيکي وزارت
آبياري  ...در تمام سطوح در بخش انکشاف پاليسي ،پالنگذاري ،انکشاف منابع ملي آب ،ادارهء محيط زيست
و نظارت و ارزيابي آن ،و همچنان ادارهء منابع طبيعي به اساس حوزه هاي دريايي يا آبريزها؛
برنامهء ملي ادارهء حوزه هاي دريايي :ايجاد و انکشاف ادارهء غيرمتمرکز و جامع منابع آب به اساس
روش حوزه هاي دريايي و آبريزها به شمول تهيهء ارقام کافي براي رفع نيازمندي هاي پالنگذاري و عملي
نمودن ادارهء آب و ارتقاي تحفظ و استخراج آب؛
برنامهء عاجل ملي احياء و بازسازي پروژه هاي آبياري :بلند بردن مؤثريت کلي سيستم ها در پروژه هاي
موجود و افزايش اندازهء زمين هاي تحت آبياري بوسيلهء توسعهء پروژه هاي موجوده و اعمار پروژه هاي
جديد آبياري .تأمين استفادهء پايدار از آب بوسيلهء سيستم هاي مؤثر مراقبتي که منتج به بهبود توليداتي
وافزايش محصوالت سکتور زراعت ميگردد؛
برنامه هاي درازمدت آبياري و انرژي آبي :احياي مجدد تمام پالن هاي باقي مانده در پروژه هاي رسمي و
غير رسمي که منتج به ايجاد زمين هاي تحت آبياري جديد و تهيهء انرژي برق با پالنگذاري واحداث بند
هاي ذخيروي و ايستگاه هاي کوچک انرژي آبي براي مصارف محلي.
تحفظ و بازسازي محيط زيست :حفاظت و بازسازي ساحاتي که از نظر محيط زيست حساس اند به علت
تخريب بيش از حد و يا داشتن سيستم هاي حساس اکولوژيک و يا تحت فشار بودن در نتيجهء فعاليت هاي
انسانها در ساحهء مورد نظر .ايجاد فرصت هاي شغلي همراه با سهمگيري مردم در ادارهء محيط زيست،
خصوصا ً در ساحات تحت حفاظت .حفظ و نگهداري تنوع جنتيک در منابع بيولوژيک افغانستان ،معرفي
بهترين و پايدار ترين روش هاي استفاده از محيط زيست ،ارتقا و انکشاف سکتور خصوصي فعال و
انکشاف منابع متبادل انرژي جهت کاهش فشار روي منابع طبيعي مخصوصا ً جنگالت.
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