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حقوق آب :یک ارزیابی از افغانستان
چارچوب حقوقی حاکم آب برای زراعت

خالصه گزارش
"آب ماده حیات برآی مردم آفغانستان آست؛ آین ماده نه تنها برآی آدآمه حیات بلکه برآی آقتصاد کشور که به گونه عنعنوی
وآبسته به زرآعت آست ،حیاتی می باشدً 1".
تقریبا " ۰۸درصد جمعیت آفغانستان منابع معیشتی شان رآ آز طریق سک تور زرآعت
3
به دست می آورند 2".و زرآعت یکی آز سک تور های آفغانستان آست که رشد قابل مالحظه رآ شاهد بوده آست.
با وجود آن ،چند دهه جنگ توآم با وخامت زیربنا ها و خشکسالی دوآمدآر مانع رشد سک تور زرآعت شده آست 4.آنکشاف
زرآعتی در هر سال یاد شده ً
شدیدآ وآبسته به آوضاع جوی می باشد 5.آک ثریت مطلق ( ۰۸درصد) آب های زرآعتی آز منابع آبی
سطح زمین منشاء می گیرد که آفزآیش و کاهش آن وآبسته به میزآن بارندگی و آب شدن یخ می باشد ۸۰ 6.درصد باقیمانده آن آز
7
منابع آبی زیرزمینی تامین می شود که سطح آین آب ها به شدت در حال کاهش می باشد.
عدم موجودیت ساختار های کافی باعث آفزآیش موآنع فرآرآه تامین طبیعی آب شده که آین عوآمل منجر به ناتوآنی در مدیریت
منابع آب و آفزآیش آستفاده [آز آب] برآی محصوالت زرآعتی می شود 8.سال های جنگ سیستم های حفظ و مرآقبت آفغانستان
رآ که چندین قرن عمر دآشت ،آز بین برده یا آسیب رسانده که آین آمر در کل باعث کاهش موثریت و مانع آنکشاف آقتصادی
9
سک تور زرآعت شده آست.
تقاضا برآی آب به منظور حمایت آز آنکشاف زرآعتی آک ث ًرآ منجر به منازعات باالی حقوق آب که توسط قانون آساسی آفغانستان،
قوآنین مدون ،قانونی شرعی ،و آجرآآت و عنعنات سنتی تضمین شده آست ،می گردد .چنین منازعات بسیار جدی می باشند
زیرآ جوآمع متعدد به دسترسی قابل آعتماد به منابع آبی وآبسته هستند تا محصوالت زرآعتی شان رآ زرع و برآی موآشی شان که
10
زندگی و معیشیت چنین آفرآد رآ تامین می کند ،رآ تغذیه نمایند.
در آفغانستان آز میکانیزم های رسمی و غیر رسمی برآی حل چنین منازعات آستفاده صورت می گیرد .قانون آب که در سال
 ۸۸۸۲نافذ شد ،میکانیزم مقررآتی پیچیده رآ که توسط وزآرت های دولتی کنترول شده و آستفاده کنندگان حضور قوی در آن
دآرند ،پیش بینی نموده آست .رسوم و عنعنات که در مورد صالحیت های متدآوم برآی میر آب و رعایت حقابه در محل شکل
گرفته ،متمم آین میکانیزم رسمی می باشد.
در خالل سال  ،۸۸۸۲بخش حاکمیت قانون یوناما یک مطالعه ساحوی رآ غرض آرزیابی موثریت چنین میکانیزم های حل و
فصل منازعات روی دست گرفت .آین گزآرش نتایج مطالعه ساحوی یاد شده رآ به گونه خالصه بیان می نماید و پیشنهاد های
عملی رآ جهت زمینه رسیدگی به موقع به منازعات در مورد دسترسی به آب زرآعتی به گونهء مطرح می کند که مانع آفزآیش آین
منازعات به خشونت می شود .یکی آز یافته های کلیدی آینست که به رغم آینکه قانون آب حیطه وسیع رآ تحت پوشش قرآر می
دهد ،تمام یا حد آقل آک ثریت مطلق آستفاده کنندگان آب به طور آنحصاری متکی به میر آب ها برآی حل و فصل منازعات شان
می باشند .دالیل متعدد برآی چنین آنشعاب در آستفاده آز میکانیزم های رسمی و غیر رسمی حل و فصل منازعات وجود دآرد:
 ساختار آدآری پیچیده که توسط قانون آب پیش بینی شده ،تا هنوز ً
کامال تطبیق نگردیده آست.
 خال های قابل مالحظه در متن قانون آب به ویژه با توجه به موجودیت رسوم و عنعنات تعریف ناشده [در قانون]،
مرآحل مختلف بررسی ،و موجودیت تناقض قوی با آحکام قانون مدنی در خصوص حق آستفاده نخست آز آب وجود
دآرد.
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 مردم همچنان به آین باور هستند – باور صحیح یا غلط – که نهاد های عدلی و قضائی آلوده ترین نهاد ها در
آفغانستان می باشند.
هرچند آک ثر آفرآد سروی شده آز میکانیزم غیر رسمی حل و فصل منازعات آبرآز رضایت کردند ،نگرآنی ها در مورد عدم شفافیت و
هماهنگی در قوآعد و آجرآآت عملی همچنان وجود دآرد .عدم شفافیت و نبود رویکرد مشخص در مورد تنظیم حقابه در سطح
محلی باعث می شود که میکانیزم های غیر رسمی حل و فصل منازعات در برآبر تاثیرآت و فشار های بیرونی آسیب پذیر باقی
ً
ً
معموال صدآی شان در جامعه سنتی و مرد
مشخصا در خصوص گروه های منزوی چون زنان و آطفال که
بماند .آین نگرآنی ها
ساالر آفغانستان شنیده نمی شود ،بیشتر می باشد.
به منظور رسیدگی به آین نگرآنی ها و تقویت چارچوب حقوقی عملی در مورد حل و فصل منازعات در رآبطه به حقابه،
پیشنهادآت ذیل باید در نظر گرفته شود:









ساختار آدآری قانون آب باید آز طریق آیجاد شورآ ها ،شورآی های فرعی و آتحادیه آستفاده کنندگان آب که در قانون
پیش بینی شده آست ،در تمام حوزه های آبی به گونه کامل تطبیق گردد.
شورآی عالی مدیریت آمور آب که به آساس قانون آب به منظور بهبود هماهنگی و تطبیق برنامه های منابع آبی آیجاد
شده ،باید آز صالحیت های خود در جهت تقویت مدیریت منابع آب در میان وزآرت ها و آدآرآت مسئول آستفاده
نماید.
روند حل و فصل منازعات و ً
بعدآ بررسی قضائی (در صورت آمکان) نیز باید تقویت گردد تا تصامیم آدآری بدون متاثر
ساختن رشد محصوالت یا خرمن مورد تطبیق قرآر گیرند .آوآمر یا رآه حل های موقت باید روی دست گرفته شود تا
آطمینان حاصل گردد که محصوالت به دلیل تاخیر در حل و فصل منازعات مربوط به حقابه متاثر نمی گردد.
به منظور حصول آطمینان آز جبرآن خساره مناسب برآی آنانی که حقابه شان تلف شده آست ،مقامات آدآری یا
قضائی باید جبرآن خساره مالی رآ برآی خساره های مستقیم و بعدی به شمول آسیب رسیدن به هر نوع محصول آز آثر
نقض چنین حق به آساس نرخ بازآر پردآخت نماید.
به منظور ترویج شفافیت بیشتر ،رسوم و عنعنات مربوط به حق آستفاده آز آب مانند تقسیمات حقابه و نسخه های آز
تصامیم رسمی و غیر رسمی که توسط نهاد های آدآری ،محاکم یا میر آب ها آتخاذ شده ،باید آز طریق ک تابخانه های
والیتی و ولسوآلی یا آنترنت در دسترس تمام آستفاده کنندگان آب قرآر گیرد.

 .Iنقش حیاتی آب در انکشاف اقتصاد افغانستان
آهمیت آب در آنکشاف آفغانستان و رفاه مردم آفغانستان چشمگیر و حیاتی می باشد .سازمان خورآکه و زرآعت ملل متحد چنین
آظهار دآشت که" :آب ماده حیات برآی مردم آفغانستان آست؛ آین ماده نه تنها برآی آدآمه حیات بلکه برآی آقتصاد کشور که به
گونه عنعنوی وآبسته به زرآعت آست ،حیاتی می باشد 11".به همین ترتیب ،دولت آفغانستان چنین عنوآن کرد که" :آرتباط
میان زرآعت و آب خیلی وآضح آست؛ آب برآی کشت آبی و للمی در آفغانستان ضروری بوده و برآی موآشی و مالدآری نیز یک
12
نیاز مبرم می باشد".
ً
"[تقریبا]  ۰۸درصد جمعیت
زرآعت یکی آز محرکه های آصلی آقتصادی در کشور می باشد .مطالعات متعدد نشان می دهند که
ً
آفغانستان نیازمندی های معیشتی شان رآ آز طریق سک تور زرآعت مرفوع می سازند 13".زرآعت مشخصا در ساحات روستائی
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جائی که  ۰۸ – ۵۲درصد جمعیت کشور زندگی می کنند ،آز آهمیت زیادی برخوردآر می باشد 14.زرآعت آز آساسی ترین منبع
درآمد آقتصادی 15برآی  ۲۸درصد زنان و  ۸۰درصد مردآن کشور که به گونه فعال در روند آقتصادی آفغانستان سهیم هستند،
16
محسوب می شود.
در مجموع ،محصوالت زرآعتی به دست آمده آز باغدآری و مالدآری (بدون قالین و فرش که مربوط پشم می شود)  ۵۲درصد
صادرآت قانونی آفغانستان رآ در سال  ۸۸۸۲-۸۸۸۲تشکیل می دهد 17.همچنان ،زرآعت مشروع  ۲۸درصد مجموع تولیدآت
ناخالص دآخلی رآ در سال  18۸۸۸۸و ً
تقریبا  ۸۲درصد کل تولیدآت ناخالص دآخلی رآ در سال  19۸۸۸۲تشکیل می دآد.
به رغم چنین کاهشی در سهم زرآعت در تولیدآت ناخالص دآخلی ،زرآعت به عنوآن "سک تور دآرآی بیشترین ظرفیت برآی شغل
زآئی و تاثیرآت آقتصادی باالی جمعیت روستائی آفغانستان" باقیمانده آست 20.با وجود آن ،چند دهه جنگ توآم با وخامت
زیربنا ها و خشکسالی دوآمدآر مانع رشد سک تور زرآعت شده آست 21.حین طرح آولویت ها برآی آنکشاف آقتصادی ،دولت
دریافت که" :چندین دهه بی ثباتی آجتماعی-سیاسی ،سیالب ها و خشکسالی های دوآمدآر ،زیربنای آبی فرسوده و قدیمی،
22
ناآمنی و رآهکار متفاوت در خصوص سرمایه گذآری روی زیربنای مهم آبی کماکان مانع پیشرفت سک توری آب می شود".
آین گزآرش در نخست موآنع آبتدآئی ذیل فرآرآه آنکشاف زرآعتی آفغانستان رآ مورد آرزیابی قرآر می دهد :کمبود آب و سیستم
های فرسوده آنتقالً 23.
بعدآ ،گزآرش هذآ آین موضوع رآ به بررسی خوآهد گرفت که چگونه آین موآنع باعث آفزآیش تنش ها روی
دسترسی به آب به منظور آبیاری می گردد .ظرفیت سیستم حقوقی آفغانستان برآی رسیدگی به آین منازعات آز طریق میکانیزم
های رسمی و غیر رسمی در بخش آخیر آین گزآرش مورد آرزیابی قرآر می گیرد.
الف .کمبود آب مانع رشد زراعتی می شود

به رغم موجودیت منابع نسبتا زیاد در منابع آبی که در سرآسر آفغانستان جریان دآرد ،آنکشاف زرآعتی به پیمانه وسیع وآبسته
به آوضاع جوی در هر سال یاد شده می باشد" 24.حدود  ۲۸درصد بارندگی در فصل زمستان (ماه های دلو آلی حمل) آتفاق می
آفتد که آک ثر آین بارندگی ها بارش برف در منطقه کوهستانی حوزه مرکزی کشور می باشد ۲۸ .درصد دیگر بارندگی ها در فصل
بهار (ماه های ثور آلی سرطان) رخ می دهد .جریان آب آز آثر آب شدن برف در فصول بهار و تابستان هنگامی که درجه حرآرت
بلند می باشد ،برآی زرآعت در آفغانستان خیلی حیاتی و مهم می باشد 25".زمانی که در ظرف فقط چند ماه برف آب می شود و
جریان آین آب ها[آب به دست آمده آز آب شدن برفها] فروکش می کند" ،کمبود آب در ماه های باقیمانده سال رونما می
شود 26".چنین وآبستگی به آوضاع جوی سک تور زرآعت آفغانستان رآ "در برآبر تاثیرآت محیطی ً
27
شدیدآ آسیب پذیر می سازد".
آک ثریت مطلق ( ۰۸درصد) آب های زرآعتی آز منابع سطح زمین به دست میاید 28در حالی که  ۸۰درصد باقیمانده آن آز منابع
زیرزمینی تامین می شود 29.وقوع خشکسالی های متعدد و کاهش در میزآن بارندگی آک ثر دهاقین به ویژه در حوزه های جنوبی و
شمالی کشور رآ مجبور ساخته تا به پیمانه وسیع آز آب های زیرزمینی برآی آبیاری مزآرع شان آستفاده نمایند 30.دهاقین آز منابع
31
آب زیرزمینی آز طریق چشمه ها ،کاریز ها یا توسط حفر چاه های کم عمق یا عمیق آستفاده می کنند.
آفزآیش تقاضا به منابع آبی زیرزمینی برآی آبیاری توآم با وقوع خشکسالی های متعدد "باعث کاهش چشمگیر در سطح آب های
زیر زمینی و بستر آب در سرآسر آفغانستان شده" آست 32.به آساس یک تخمین ،منابع آبی زیرزمینی طی سال های آخیر حدود
 ۲۸درصد کاهش یافته آست 33.در نتیجه ،حدود  ۵۸-۸۸درصد کاریز های موجود و  ۰۲درصد چاه های کم عمق به پیمانه
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کافی ضروریات آب رآ تامین نمی کنند 34 .نگرآنی عمده آینست که بعضی دهاقین خودسرآنه آقدآم به حفر چاه های عمیق و کم
35
عمق می کنند بدون آینکه آز پیامد های چنین چاه ها باالی سطح آب های زیرزمینی آگاهی دآشته باشند.
ب .وضعیت رو به وخامت زیربنا ها مانع انکشاف زراعتی می شود

عدم موجودیت ساختار های کافی باعث آفزآیش موآنع فرآرآه تامین طبیعی آب شده که آین عوآمل منجر به ناتوآنی در مدیریت
منابع آب و آفزآیش آستفاده [آز آب] برآی محصوالت زرآعتی می شود" 36.به آستثناء چند منطقه محدود که کشت للمی در آنجا
مقدور آست ،تولیدآت زرآعتی در آک ثر مناطق کشور بدون آبیاری ممکن نیست زیرآ بارندگی در آین نقاط یا آندک آست و یا هم
ً
"تقریبا  ۰۲درصد کل محصوالت که در آفغانستان
غیر قابل آطمینان می باشد 37".در وآقع ،به آساس یافته های یک مطالعه،
زرع شده آند ،به گونه کافی آبیاری نشدند .آبیاری آز طریق کانال ها
کانال ننگرهار مثالی از کانال ابیاری در افغانستان می
معمولترین شیوه آبیاری در آفغانستان می باشد چنانچه که آین کانال ها منبع
باشد .این کانال ،به طول تقریبا  ۷کیلومتر از اب گیر
آب برآی ً
تقریبا  ۵۲درصد آرآضی زرآعتی رآ که آک ث ًرآ در مناطق شمال ،غرب و
دریای کابل در نزدیکی بند درونته در حوالی جالل اباد
جنوب غرب کشور موقعیت دآرند ،تامین می کند 38.آب آین کانال ها ً
آساسا آز جریان یافته با عبور از چند بستر دریای ی از طریق
چندین سیفون بزرگ چندین هک تار زمین زراعتی را
دریا های که آز آب شدن برف نشائت می گیرند و آز نهر های که دآرآی آندآزه
ابیاری می کند و بعد از ان با عبور از یک تونل یک
متفاوت آست ،فرآهم می شود 39.در مناطق مختلف ،جوی ها یا سد های
کیلومتری از یک دره به عمق  ۰۵متر در داخل سیفون
40
به وادی حصار شاهی جریان می یابد و در انجا نیز
کوچک به منظور آنشعاب مسیر آب به کانال های آبیاری آیجاد می گردند.
چندین هک تار زمین زراعتی را ابیاری می کند .هرچند
آین جوی ها (آنشعابات) هم به شکل سر باز و هم به گونه دریچه دآر آیجاد
کانال ننگرهار نسبت به اک ثر کانال های افغانستان
می شوند تا جریان آب رآ کنترول نمایند 41.در کانال های ساده تر ،دهاقین
بزرگ تر است ،ترکیب از کانال های پیچیده همراه با
تونل ها (که به نام کاریز یاد می شوند) و سیفون های
خود جریان آب رآ توسط گذآشتن و دور کردن ِگل یا تکه در آنشعابات
که از موانع عبور می کنند ،در نقاط مختلف کشور به
کنترول می کنند 42.آین روند آک ث ًرآ توسط میر آب ها یا میر آب باشی ها آجرآ
چشم می خورند هر چند این کانال ها از نظر اندازه [در
43
شده یا آنها آز آین پروسه نظارت می کنند.
مقایسه با کانال ننگرهار] کوچک تر هستند.
مشاهدات بخش حاکمیت قانون یوناما از ساحه
ً
آساسا ،میرآب رئیس یا بزرگ قوم آست که به منظور تنظیم فعالیت سیستم
آبیاری و کنترول تقسیم آب به آساس نوبت توآفق شده توسط دهاقین آنتخاب می شود .44آز میرآب همچنان خوآسته می شود تا
منازعات دهاقین بر سر آستفاده آز آب رآ حل و فصل نماید 45.میر آب ها یک یا دو معاون دآرند که در بدل فعالیت شان مقدآر
46
گندم یا سایر آنوآع محصوالت زرآعتی دریافت می کنند.
سیستم آبیاری سنتی آفغانستان سابقه چند صد ساله دآشته 47و دهاقین به پیمانه وسیع آز آن آستفاده می کنند 48.بطور
عنعنه ،فعالیت و حفظ و نگهدآری سیستم آبیاری مسئولیت باشندگان همان محل می باشد که سیستم آبیاری در آنجا قرآر
دآرد 49.میرآب در رآس مسئولیت مرآقبت و بررسی سیستم آبیاری و حفظ و نگهدآری و ترمیم آن رآ به عهده دآرد 50.طبق رسوم و
عنعنات ،از طریق یک سیستم شناخته شده به عنوان حشر ،باشندگان محل به طور سنتی نیروی کار مورد نیاز برای

فعال نگهدآشتن سیستم آبیاری رآ فرآهم می سازد 51.هرچند مرآقبت و بررسی دوره ئی آز سیستم آبیاری زمانی صورت می گیرد
ً
52
معموال بدون حمایت مالی دولت آمکان پذیر نمی باشد.
برآی آن موجود باشد ،ترمیمات عمده

نیروی کار مورد نیاز

سال های متمادی جنگ باعث آز بین رفتن یا سک تگی فعالیت سیستم های آبیاری شده که در کل منجر به کاهش موثریت و
مانع رشد آقتصادی سک تور زرآعت گردیده آست 53.به طور مثال ،یک مطالعه در سال  ۸۸۸۸تخمین زد که "آفزآیش لجن
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(الی) ،تخریب کناره کانال ها و نموی گیاه ها [خودسر] باعث کاهش آلی  ۰۸درصدی ظرفیت کانال ها" شد 54.آفزون بر آن،
درگیری های جاری  ۸۵آلی  ۲۸درصد سیستم های آبیاری رآ به گونه منفی متاثر ساخته آست 55.دولت تخمین زده آست که در
جریان  ۲۸سال جنگ های آخیر" ،حدود  ۲۰۲۸شبکه آبیاری تخریب شده و به کلی آز فعالیت باز مانده آند 56".در نتیجه،
آرآضی تحت آبیاری که در سال  ۸۲۵۰به  ۸.۰آلی  ۲میلیون هک تار می رسید ،در سال  ۸۸۸۸به  ۸.۲میلیون هک تار زمین
57
کاهش یافت.
آز آن زمان به بعد ،حکومت به بازسازی یا نوسازی  ۸۰۲۸شبکه آبیاری آقدآم نمود که در کل آرآضی تحت آبیاری رآ در سال
 ۸۸۸۸میالدی به  ۲۲۸۸۸۸هک تار زمین آفزآیش یافت 58.با آنهم ،آین تعدآد [شبکه های آبیاری] بسنده نمی باشد " :در آین
آوآخر ،با مساعدت آتحادیه توسعه بین آلمللی بانک جهانی ،وزآرت آنرژی و آب ،بازسازی کانال سپین وآله در والیت کندهار رآ
تکمیل نمود .بازسازی و بهسازی آین کانال ،ظرفیت آبیاری رآ که قبال  ۵.۲هک تار زمین زرآعتی بود ،آکنون به  ۸۸۲۲هک تار
آفزآیش یافته آست 59.عالوه بر آین ،به تاریخ  1آک توبر  ،۸۸۸۸قرآردآد ساخت فاز دوم بند کجکی صنعتی توسط وزیر آنرژی و
آب به آمضا رسید 60.آین پروژه پیش بینی شده آست برآی آبیاری آضافی  ۲۸۸،۸۸۸جریب زمین در طول سال.
در بسا موآرد ،ضایعات آب به بیش آز  ۲۸درصد می رسد و مقدآر آب خارج شده در مقایسه با آرزش آفزوده آقتصادی به میان
آمده نامتناسب می باشد 61".به آساس آظهارآت دولت ،آستفاده زرآعتی آز آب بیش آز  ۲۸درصد کل مصرف آب رآ تشکیل می
دهد 62.گزآرش سازمان خورآکه و زرآعت ملل متحد حتی آستفاده بیشتر آب برآی مقاصد زرآعتی رآ تخمین می زند .آین سازمان در
سال  ۸۲9۰تخمین نمود که آستفاده زرآعتی آب حدود  ۲۰درصد کل مصرف آب رآ آحتوآ می کند و [آز دو درصد باقیمانده] فقط
 ۸درصد آن برآی مقاصد شهردآری (آب آشامیدنی و حفظ آلصحه محیطی) و  ۸درصد دیگر برآی آهدآف صنعتی آستفاده می
64
شود 63.در مقابل ،آرزش آفزوده آقتصادی تنها حدود  ۲۸درصد آقتصاد مشروع کشور رآ تشکیل می دهد.
ج .احیای مجدد سکتور آب یک اولویت ملی می باشد

با توجه به آهمیت زرآعت بر آقتصاد آفغانستان و موآنع که کمبود آب و سیستم های آز بین رفته آب برآی گسترش آنکشاف
زرآعتی آیجاد می کند ،قرآر گرفتن آحیای مجدد سک تور آب در جمله یکی آز "آولویت های عمده ملی" آفغانستان یک آمر دور آز
توقع نمی باشد 65.آسترآتیژی سک تور آب سال  ۸۸۸۰مورد تصویب وزآرت آنرژی و آب و سایر وزآرتهای های ذیدخل قرآر گرفت،
صرآحت دآرد که آنکشاف سک تور آب منوط به آنکشاف زرآعتی و مبارزه علیه فقر به ویژه در مناطق روستائی می باشد 66.دولت
به آین باور آست که "آحیای مجدد شبکه های آبیاری تاثیر زود هنگام باالی دهاقین دآشته در حالی که آیجاد شبکه های آبیاری
جدید باعث گسترش زمین های آبیاری شده که آین آمر تاثیر درآز مدت روی مناطق روستائی دآرد .روی آین ملحوظ ،نیاز مبرم و
عاجل برآی آحیای مجدد شبکه های آبیاری و آیجاد شبکه های جدید آحساس می شود تا آب رآ آز منابع آن به مزآرع زرآعتی
آنتقال دآده و آرآضی تحت آبیاری رآ گسترش دهد تا بردآشت محصوالت زرآعتی حتی در جریان خشکسالی ها ثبات بیشتر دآشته
67
باشند".
 .IIمبنای حقوقی برای حقوق آب
ً
ی
تا زمانی که تالش های دولت جهت آحیای مجدد شبکه های آبیار و آیجاد شبکه های جدید کامال تحقق نیابد ،تقاضای
دوآمدآر برآی آب جهت مرفوع ساختن نیازمندی های زرآعتی به شمول موآد غذآئی همچنان پا برجا باقی خوآهد ماند .آین تقاضا
ً
معموال منجر به منازعات بر سر حق آستفاده آز آب می شود چنانچه قانون آساسی آفغانستان و سایر قوآنین مدون و میکانیزم
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های عدلی و قضائی غیر رسمی مانند قوآنین شرعی و رسوم و عنعنات کشور متضمن آین حق [آستفاده آز آب] می باشند .در آین
بخش تمام منابع که متضمن چنین حق هستند ،بررسی خوآهد شد.
الف .قانون اساسی افغانستان

در مقدمه قانون آساسی آفغانستان به صرآحت گ فته شده که هدف آن [قانون آساسی] تامین "زندگی مرفه و محیط زیست
سالم" برآی تمامی شهروندآن آین کشور می باشد .ماده  ۲منعکس کننده آهمیت مدیریت سالم منابع طبیعی به شمول آب می
باشد .در آین ماده آمده آست که :حفاظت و آدآره آمال ک عامه و طرز آستفاده درست آز منابع طبیعی ملی توسط قانون تنظیم
می گردد ".مسئولیت مشابه مبنی بر حفظ منابع طبیعی در ماده  ۸۲تذکر رفته که دولت رآ مکلف می سازد تا آقدآمات الزم رآ
جهت "حفظ و بهبود جنگالت و محیط زیست" آتخاذ نماید.
قانون آساسی همچنان دولت رآ مکلف می سازد تا "در چوکات بنیه مالی" خود "پروگرآم های موثر رآ به منظور آنکشاف زرآعت و
مالدآری طرح و تطبیق نماید 68".قانون آساسی زرآعت رآ به عنوآن آبزآر برآی بهبود "وضعیت آقتصادی ،آجتماعی و زندگی"
69
دهاقین ،مالدآرآن و سایر شهروندآن می شناسد.
قوانین مدون

آین حقوق که در قانون آساسی تصریح شده ،در قوآنین مدون آفغانستان بیشتر تعریف شده آند .در مجموع دو منبع آساسی
برآی حقوق آستفاده آز آب در قوآنین مدون آفغانستان وجود دآرد :قانون مدنی و قانون آب.
 .۱قانون مدنی

70

قانون مدنی صرآحت دآرد که آب دریا ها و فروع آن "ملک عامه" می باشد .به رغم آن ،هر کس حق دآرد آز آن آرآضی شخصی
خویش به شمول کشتزآر ها و آشجار رآ آبیاری نموده یا آز آن به منظور جوی بکشد مگر آینکه آین آمر با "مصلحت عامه یا
قوآنین خاص مغارض وآقع شود 71".قانون مدنی تصریح نکرده که چه نوع آستفاده "مغارض یا در مطابقت با مصلحت عامه"
قرآر دآرد ولی در آن تسجیل شده که "حق آستعمال آب آز جوی عام یا فروع آن و توزیع آن با رعایت عدم آلحاق ضرر به مصالح
72
عامه به آندآزه آرآضی صورت می گیرد که آبیاری آن منظور نظر باشد".
هیچ کس نمی توآند بدون حق ،مسیل یا کانال آبیاری آحدآث نماید .73کسی که در زمین خود کانال آبیاری آحدآث می کند،
حق هر نوع آستفاده آز آن رآ دآشته و شخص دیگری آز آن بدون آجازه آحدآث کننده آستفاده کرده نمی توآند .74هرگاه کانال
آبیاری بطور قانونی طبق حق حریم آب ،باالی زمین شخص دیگری آحدآث گردد،صاحب زمین نمی توآند شخص آحدآث
کننده رآ آز حق آستفاده آز آن کانال آبیاری محروم نماید .75ولی ،صاحب زمینی که می خوآهد زمین خود رآ آبیاری کند ،نمی
توآند صاحبان زمین های پایان آب رآ مجبور سازد که آجازه عبور آب آز زمین های شان رآ بدهند مگر آینکه وی حق عبور آب آز
زمین های متذکره رآ دآشته باشد .76آگر چنین حقی ً
قبال وجود دآشته باشد ،آن حق به قوت خود باقی خوآهد ماند مادآمیکه
آستفاده آز آن نامشروع نبوده و کدآم ضرر آشکاری آز آن متصور نباشد .77آین آحکام در کل در مطابقت با ماده  ۲۸قانون
آساسی قرآر دآرد که حق مالکیت جایدآد شخصی رآ تامین می کند.
 .۲قانون آب

قانون آب به منظور تامین حقوق مندرج ماده  ۲قانون آساسی و مقررآت که به منظور ترویج "حفاظت ،توزیع عادالنه و آستفاده
موثر و دوآمدآر منابع آب" وضع گردیده آست 78.هدف آین قانون تقویت آقتصاد ملی و تامین حقوق آستفاده کنندگان آب بر
79
مبنای آحکام فقهی و "عرف و عنعنات پسندیده مردم" می باشد.
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همانند قانون آساسی و قانون مدنی ،قانون آب صرآحت دآرد که آب "ملکیت عامه" و "ملکیت مردم آفغانستان" می باشد 80.آز
آب "با رعایت عرف و عنعنات پسندیده مزدم به منظور رفع آحتیاجات آب آشامیدنی ،معیشتی ،زرآعت ،صنعت ،خدمات
عامه ،تولید آنرژی ،ترآنسپورت ،کشتیرآنی ،ماهی پروری و محیط زیست" آستفاده شده می توآند 81.در آستفاده آز منابع آب حق
82
آولیت به آب آشامیدنی و معیشتی مردم دآده می شود.
حق آستفاده آز آب باید مجانی باشد 83.باوجود آن ،عرضه کننده خدمات آب می توآند "به منظور تهیه ،ذخیره ،آنتقال ،تغییر
مسیر و تصفیه آب و آمور عملیاتی و حفظ و مرآقبت سیستم های آبرسانی ،آبیاری و سایر خدمات مربوط آز آستفاده کنندگان آب
 ...آجرآت آخذ نماید 84".در صورتی که آستفاده کننده مصارف خدمات آب رآ تادیه ننماید یا آز خدمات آب سوء آستفاده کند،
85
حق آستفاده وی آز آب تعلیق می گردد.
دولت مکلف آست تا آب رآ به مثابه منابع طبیعی حفاظت و مدیریت کند 86.بدین
منظور ،قانون آب مسئولیت آبعاد مختلف حفاظت ،کنترول و مدیریت آب رآ به
87
عهده  ۸۸وزآرت و آدآره سپرده آست.
بطور کلی ،شورآی عالی آب که آعضای آن آز سوی رئیس جمهور تعیین می گردد،
88
مسئولیت هماهنگی و مدیریت منابع آب رآ به عهده دآرد.
رویکرد یکپارچه مدیریت منابع آب

با قایل شدن تفکیک میان "زراعت" و
"معیشیت" ،در ماده  ۶قانون اب چنین
تصریح گردیده که این دو اصطالح دارای
مفاهیم مختلف می باشند .بنابرین ،با توجه به
اصطالحات که به کار رفته ،به نظر نمی رسد
که قانون اب حق اولیت به استفاده از اب
برای مقاصد زراعتی را در نظر گرفته شده باشد
در حالی که چنین حق برای اب اشامیدنی و
معیشتی در نظر گرفته شده است].

مثل آسترآتیژی سک تور آب ،قانون آب نیز رویکرد یکپارچه ی مدیریت منابع آب رآ بر آساس توسعه حوزه های دریای ی و نقش
قوی مشارکت آشخاص و نهاد های دخیل محلی آتخاذ نموده آست 89.برآی مثال ،در آسترآتیژی سک تور آب ،روی ضرورت به
مشارکت "آستفاده کننده نهائی" در تصمیم گیری ها در مورد آدآره آب ،عملیات ها و حفظ و مرآقبت سیستم های آبرسانی و نیز
تخصیص آستفاده آب تاکیده شده آست 90.همین قسم ،قانون آب مشارکت طرف های ذیدخل در پالنگذآری و آدآره کلی منابع
ً
91
مخصوصا در سطح محلی بسیار مهم می باشد.
آب رآ تشویق می کند با درک آین مطلب که آین گونه مشارکت
قانون اب مسوئلیت های اصلی و حمایوی در خصوص محافظت ،کنترول و اداره اب را به یازده وزارت خانه ویا
ریاست ذیل واگذار کرده است:
وزارت انرژی و اب
.۱
وزارت معادن
.۲
ز
و ارت صحت عامه
.۳
اداره ملی حفاظت از محیط زیست
.۴
وزارت زراعت ،ابیاری و مالداری
.۰
وزارت شهرسازی
.۶
ز
و ارت احیاء و انکشاف دهات
.۷
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی
.۸
وزارت امور خارجه
.۹
وزارت امور داخله
.۱۵
وزارت امور سرحدات و قبایل]
.۱۱
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بدین منظور ،قانون آب آدآرآت و شورآهای حوزه های دریای ی رآ به منظور ترویج آشترآک و سهم گیری آستفاده کننده گان محلی
آب وسایر نهاد های ذیدخل در روند تصمیم گیری آیجاد می کند 92.قرآر آست آین شورآ های حوزه های دریای ی در هریک آز پنج
حوزه دریای ی آفغانستان که در نقشه ذیل مشخص گردیده آست ،آیجاد گردند:

شورآ های حوزه های دریای ی ،در کنار سایر موضوعات ،مسئولیت های ذیل رآ در حوزه های دریای ی مربوطه خود به عهده
دآرند:
 تعیین سهمیه آب با درنظردآشت پالیسی ملی آب؛
 تنظیم و نظارت آمور تامین حق آستفاده آز آب (حقابه ها)؛
 وضع شرآیط الزم جهت بررسی و تعدیل آجازه نامه و رد درخوآست آجازه نامه آستفاده آز آب؛
 صدور آجازه نامه ،ثبت ،تغییر یا لغو آن؛
 مرآقبت آز آجرآی وظایف و بررسی تصامیم شورآ های فرعی دریای ی؛ و
93
 حل و فصل آختالفات ناشی آز توزیع و آستفاده آز آب؛
عالوه بر آدآرآت و شورآهای حوزه دریای ی ،قانون آب وزآرت آنرژی و آب رآ مکلف می سازد که شورآی حوزۀ فرعی دریای ی رآ که
متشکل آز نمایندگان "آستفاده کنندگان آب ،آدآرآت ذیربط دولتی و سایر جوآنب ذیدخل" محلی می باشد ،آیجاد نماید 94.شورآ
های حوزه فرعی دریای ی صالحیت حل و فصل منازعات رآ مثل شورآهای حوزه های دریای ی دآرآ می باشند ولی صالحیت صدور
ویا تعدیل آجازه نامه آستفاده آز آب رآ ندآرند 95.قسمیکه ً
قبال گ فته شد ،تصامیم و آجرآآت شورآهای فرعی دریای ی تابع مرآقبت و
96
بررسی توسط شورآهای حوزه های دریای ی مربوطه می باشد.
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با دآشتن رویکرد یکپارچه در خصوص آدآره منابع آب ،قانون آب پیش بینی می کند که آنجمن های آستفاده کنندگان محلی آب
نقش کلیدی در محافظت و آدآره منابع آب خوآهند دآشت 97.آین قانون دو نوع آنجمن متفاوت رآ آیجاد می کند :آنجمن های
آستفاده کنندگان آب و آنجمن های آبیاری .جزء دوآزدهم ماده دهم وزآرت آنرژی و آب رآ مؤظف می دآرد که آنجمن های آستفاده
کنندگان آب رآ تشکیل دهد؛ آین آنجمن ها آجتماع دآوطلبانه ی "آشخاص حقیقی یا حکمی" آست که به منظور تامین آهدآف
آجتماعی ،آقتصادی و حرفه ی ی آستفاده آز آب" در محالت تشکیل می گردد 98.جزء پنجم ماده یازدهم وزآرت آنرژی و آب رآ
مکلف به آیجاد آنجمن های آبیاری می کند 99.نقش آنجمن های آبیاری در ماده  ۸۲توضیح دآده شده آست؛ ماده متذکره بیان
می دآرد که وزآرت آنرژی و آب می توآند صالحیت توزیع آب رآ در دآخل شبکه های آبیاری (یعنی کانال ها) مربوط در ساحه ی
مشخص به آنجمن های آبیاری تفویض نماید 100.ماده  ۸۲قانون آب آین آنجمن های آبیاری رآ با مکانیزم های سنتی آدآره
سیستم های آبیاری آرتباط می دهد به آین ترتیب که به آنجمن های آبیاری آجازه می دهد که مسئولیت آمور مربوط به تنظیم و
101
توزیع حقابه رآ به میرآب باشی و میرآب هائی که آز طرف آنجمن های آبیاری آنتخاب می گردند ،وآگذآر نمایند.
روند صدور اجازه نامه برای استفاده از آب

به منظور تنظیم بهتر آمور آستفاده آز آب ،قانون آب آستفاده آز آب بدون کسب جازه نامه رآ به جز در چهار مورد ذیل ،منع
قرآر دآده آست:
 به منظور آشامیدن ،معیشت و رفع سایر ضرورت ها مشروط بر آنکه مقدآر آستفاده مجموعی در شبانه روز فی فامیل
آز پنج متر مکعب آضاف تر نباشد؛
 به منظور کشتی رآنی ،مشروط بر آینکه ساحل و حریم دریا رآ متضرر نسازد و به کیفیت آب بیشتر آز نورم مجاز آثر
منفی نگذآرد؛
 به منظور آطفای حریق؛ و
102
 حقابه های موجود تا وقتی که روند تبدیل آن به آجازه نامه مطابق قانون آب تکمیل می گردد.
قرآر آست حقابه ها مطابق آحکام قانون آب به شکل تدریجی به آجازه نامه تبدیل گردند 103.همچنان که روند تطبیق قانون
آدآمه می یابد ،آخذ آجازه نامه آستفاده آز آب در فعالیت های مشخص مربوط به ذخیره سازی و سایر آستفاده های مربوطه
حتمی می باشد 104.جوآز آستفاده آز آب برآی آستفاده های مشخص آز منابع آب الزمی می باشد 105.طبق آحکام قانون آب،
آستفاده آز آب در موآرد ذیل مستلزم آخذ جوآز ویا آجازه نامه قبل آز شروع فعالیت می باشد:







آستفاده ی آب آز منابع سطحی و زیر زمینی در پروژه های جدید آلتاسیس آنکشافی؛
ریختن فاضالب به منابع آبی؛
ریختن آب های زآهبر به منابع آبی؛
آستفاده آز آب به مقاصد تجارتی و صنعتی؛
آستفاده آز چشمه های طبیعی دآرآی موآد معدنی یا چشمه های آب گرم به مقاصد تجارتی؛
حفر و تجهیز چاه های عمیق و نیمه عمیق به مقاصد تجارتی ،صنعتی ،زرآعتی و آبرسانی شهری؛
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 آعمار بندها و سایر ساختمان ها به منظور ذخیره ی آب که ظرفیت آن آز ده هزآر ( (۸۸۸۸۸متر مکعب تجاوز نماید؛
و
106
 آعمار ساختمان هائی که به حریم یا بستر مجرآ های آب ،دلدلزآرها ،کاریزها و چشمه ها تجاوز نماید؛
بعد آز صدور آجازه نامه ،شورآی حوزه ی دریای ی می توآند آنرآ ،در صورتیکه آستفاده کننده ی آب بدون دلیل موجه آز سهمیه
مربوط آستفاده ننموده یا بیشتر آز سهمیه آستفاده نموده باشد ،تعدیل ویا لغو نماید 107.همچنان ،شورآی حوزه ی دریای ی می
توآند در صورتی که آب به قدر کافی برآی آستفاده مقاصد متعدد موجود نباشد ویا منافع ملی آیجاب نماید ،آجازه نامه رآ تعدیل
108
ویا لغو نماید.
الف .مجازات جزائی برای متخلفین

مجازآت جزآئی علیه آشخاصی که یکی آز آعمال ذیل رآ مرتکب شود ،می توآند وضع گردد:
 منابع آب رآ مسدود ،تغییر یا تخریب نماید؛
 آالت آندآزه گیری یا نشانه های که توسط آدآرآت مربوط نصب گردیده رآ بردآشته ویا تخریب نماید؛
 جریان منابع آب رآ تغییر دهد یا بدون صالحیت قانونی در توزیع آب مدآخله نماید؛
 به حریم مجرآی آب عامه و حریم و بستر دریاها ،کانالها ،جوی ها ،چشمه ها ،کاریزها و سایر منابع آب های زیر
زمینی ،تاالب ها ،جبه زآر هائی که منابع آب های عامه رآ تشکیل می دهد ،تجاوز نماید؛ ویا
109
 آب رآ بیشتر آز حد مجاز آلوده سازد؛
شخص متخلف ،در صورت که مقصر شناخته شود ،به حبس آلی دو سال و جزآی معادل خساره وآرده محکوم می گردد.

110

ب :طرزالعمل حل اختالفات

قانون آب ،آفزون بر وضع مجازآت های جزآئی ،روند جامع ی ی برآی حل و فصل آختالفات آز طریق مکانیزم های مدنی و رآه
های غیر جزآئی فرآهم کرده آست 111.ماده  ۲۲قانون روند چند مرحله ی رآ برآی حل آختالفات در مورد آستفاده آز آب و شبکه
های آبیاری تنها ظرف  ۸۲روز پیش بینی کرده آست و حق مطالبه رسیدگی محکمه به قضیه بعد آز تصمیم نهائی آدآری رآ مستثنا
قرآر دآده آست .بدون شک ،مد نظر گرفتن چارچوب زمانی ضیق برآی حل آختالفات بازتاب دهنده ی آین وآقعیت آست که
محصوالت زرآعتی وآبسته به آبرسانی آست و بنابرین ،آختالفات در مورد آبرسانی و شبکه های آبیاری باید فو ًرآ حل وفصل گردد
112
تا کمک عملی در حدآقل نمودن آسیب های آحتمالی آن آختالفات به آستفاده کننده گان و زآرعین کرده باشد.
آقدآم به حل آختالفات بین آستفاده کنندگان در مورد آستفاده آز آب آز طرف آنجمن آستفاده کنندگان آب به همکاری میرآب
باشی و میرآب ها آغاز می شود 113.آگر آستفاده کنندگان حد آک ثر در خالل مدت دو روز آختالفات خود رآ حل و فصل کرده
نتوآنند ،موضوع به شورآی فرعی حوزه دریای ی محول می گردد که شورآی متذکره حد آک ثر سه روز وقت دآرد که موضوع رآ حل و
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فصل نماید 114.بعد آز سپری شدن آین سه روز ،موضوع به شورآی حوزه ی دریای ی محول می گردد که آین شورآ چهار روز وقت
دآرد که موضوع رآ حل و فصل نماید 115.هرگاه آختالف آز طرف شورآی حوزه دریای ی حل و فصل شده نتوآند ،موضوع به وزآرت
آنرژی و آب محول می گردد؛ وزآرت شش روز وقت دآرد که موضوع رآ حل و فصل نماید 116.هرگاه طرفین به تصمیم وزآرت آنرژی
و آب قناعت ندآشته باشند ،می توآنند آعترآض خود رآ در خالل  ۲۸روز بعد آز آبالغ تصمیم غرض رسیدگی به محکمه آبتدآئیه
مربوط آرآئه نمایند 117.همسان با آک ثر برنامه های رسیدگی آدآری به آختالفات ،قانون آب نیز تا زمانیکه تمام مکانیزم های حل
آختالفات که در آختیار آنجمن آستفاده کنندگان آب ،شورآی فرعی حوزه دریای ی ،شورآی حوزه دریای ی و وزآرت آنرژی و آب قرآر
118
دآرد ،آستفاده نشود ،حق مطالبه رسیدگی محکمه به آختالفات در مورد آستفاده آز آب رآ پیش بینی نمی کند.
جدول  :۸روند حل و فصل آختالفات در مورد آستفاده ی آب
انجمن استفاده کنندگان
آب به همکاری میرآب
باشی و میرآب
• دو روز وقت برای حل و
فصل اختالف

شورای فرعی حوزه
دریایی
• سه روز وقت برای حل و
فصل اختالف

شورای حوزه دریایی

وزارت انرژی و آب

• چهار روز وقت برای حل و • شش روز وقت برای حل و
فصل اختالف
فصل اختالف

محکمه
• استفاده کننده آب  ۳۰روز
وقت دارد که اعتراض خود
را به محکمه ارائه نماید

قانون آب روند مشابهی رآ برآی حل آختالفات بین زآرعین در دآخل شبکه های آبیاری آیجاد کرده آست .زمانیکه آختالفات در
مورد شبکه های آبیاری بوجود آید ،موضوع جهت حل و فصل آبتدآ به آنجمن های آبیاری محول می شود که آین آنجمن ها دو
روز وقت دآرند که به همکاری میرآب ها و میرآب باشی ها آنرآ حل و فصل کنند 119.در صورت عدم قناعت طرف یا آطرآف،
موضوع به شورآی فرعی دریای ی محول می گردد که شورآی متذکره سه روز وقت دآرد که موضوع رآ حل و فصل نماید 120.هرگاه
آختالف طی سه روز حل و فصل نشود ،موضوع به شورآی حوزه دریای ی محول می گردد که شورآی حوزه دریای ی چهار روز وقت
دآرد که موضوع رآ حل و فصل نماید 121.هرگاه آختالف آز طرف شورآی حوزه دریای ی حل و فصل شده نتوآند ،موضوع به وزآرت
زرآعت ،آبیاری و مالدآری محول می گردد که آن وزآرت شش روز وقت دآرد که موضوع رآ حل و فصل کند 122.هرگاه زآرع به
تصمیم وزآرت زرآعت ،آبیار و مالدآری قناعت ندآشته باشد ،می توآند آعترآض خود رآ در خالل  ۲۸روز بعد آز آبالغ تصمیم به
محکمه آبتدآئیه مربوطه آرآئه نماید 123.یکبار دیگر ،طرفین آختالف تا زمانیکه آبتدآ آز آین طرزآلعمل های آدآری جهت حل و
124
فصل آختالف شان آستفاده نکرده باشند ،فرصت آرجاع موضوع به محکمه رآ ندآرد.
جدول  :۸روند حل آختالفات در دآخل شبکه های آبیاری
انجمن استفاده کنندگان
به همکاری میرآب آب
و میرآب باشی
• دو روز وقت برای حل و
فصل اختالف

شورای فرعی حوزه
دریایی
• سه روز وقت برای حل و
فصل اختالف

شورای حوزه دریایی

وزارت زراعت ،آبیار و
مالداری

• چهار روز وقت برای حل و • شش روز وقت برای حل و
فصل اختالف
فصل اختالف

محکمه
• طرف  ۳۰روز وقت دارد که
اعتراض خود را به محکمه
ارائه نماید

آگرچه قانون آب در مورد روند رسیدگی قضائی به آختالفات مربوط آستفاده آز آب ویا شبکه های آبیاری توضیحات بیشتری به
دست نمی دهد ،آما به نظر می رسد که طرزآلعمل ها و روش های معمول که در آجرآآت قضائی رسمی در محاکم آبتدآئیه و
آستیناف آفغانستان بکار می رود ،در آین زمینه نیز تطبیق می شود .به عبارت دیگر ،قضیه آبتدآ در محکمه آبتدآئیه ی ذیربط
ثبت می شود .سپس هریک آز طرفین حق مرآجعه و آستیناف طلبی در محکمه آستیناف والیتی و سپس حق تمیز خوآهی در
ستره محکمه آفغانستان رآ دآرآ می باشند.
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در روند چند مرحله ی مندرج ماده  ۲۲سعی شده آست که میانجیگری غیر رسمی ویا مکانیزم های حل و فصل منازعات با یک
مکانیزم آدآری رسیدگی به آختالف تلفیق گردد که با رسیدگی قضائی رسمی به تصمیم آدآره آخری آین روند به پایان می رسد .در
ً
آحتماال شامل زآرعین ویا مالکین زمین ،و نیز میرآب ها و آنجمن های
آین روند "طرفین" در قانون تعریف نشده آست ،ولی
آستفاده کنندگان آب و آبیاری با آدعای تصرف و سوآالت در مورد آستفاده آز آب و دسترسی به آن گردد .معیار هائی که باید
آنجمن های محلی ،شورآ های حوزه فرعی دریای ی ،شورآهای حوزه دریای ی و مسئولین وزآرت در حل و فصل آین گونه منازعات
آستفاده نمایند ،در قانون مشخص نشده آست به آستثناء آشاره به آحکام عمومی قانون آب و جوآزنامه هائی که ممکن آست
صادر شود .زمانی که وزآرتخانه مربوط فیصله نهائی خود رآ صادر می کند ،طرفین حق آعترآض به محکمه و مطالبه رسیدگی
قضائی به قضیه رآ دآرند ولی یکبار دیگر معیار هائی که بر آساس آن فیصله وآزرت باید مورد رسیدگی قضائی قرآر گیرد ،ذکر
نشده آست.
در بسیاری آز برنامه های تجدید نظر قضائی ،قضات مکلف آند که به فیصله های مستدل نهاد های آدآری که مسئولیت تطبیق
قوآنین رآ به عهده دآرند ،آحترآم قایل شوند .هدف آز آین آحترآم مدنظر گرفتن تخصص نهادهائی آست که در حیطه مسئولیت
های خود فعالیت دآرند .قانون آب مشخص نمی سازد که آیا یک چنین آحترآمی به فیصله های صادره وزآرتخانه های مسئول
ویا آنجمن های محلی و شورآهای حوزه دریای ی در روند حل و فصل قضیه باید مد نظر گرفته شود ویا خیر .آگر آین نک ته وآضح
ساخته نشود ،قانون آب می توآند به قضات آجازه دهد که همه چیز رآ آز نو بنویسند و موضع هر یک آز طرفین رآ بدون در نظر
گرفتن مستدل بودن فیصله ها و توصیه های قبلی که آز سوی وزآرت مربوط صادر شده آست ،دوباره مورد رسیدگی قرآر دهند.
آین موضوع به موثریت و کارآی ی کل مکانیزم رسیدگی به آختالفات صدمه خوآهد زد .به منظور موثر و با معنی ساختن مکانیزم
مورد نظر حل و فصل آختالفات ،الزم آست رسیدگی قضائی محدود به آرزیابی مستدل بودن ویا قانونی بودن فیصله نهائی
آدآری باشد .آین رویکرد روند رسیدگی قضائی به موضوع رآ آز طریق محدود ساختن حیطه موضوعات مورد رسیدگی نیز تسریع
خوآهد کرد.
ج .قانون اسالمی

در هر مباحثه در مورد حقوق آب مطابق قوآنین آفغانستان باید قانون شریعت آسالمی نیز مد نظر گرفته شود .ماده سوم قانون
آساسی آفغانستان تصریح می کند که "در آفغانستان هیچ قانون نمی توآند مخالف معتقدآت و آحکام دین مقدس آسالمی
باشد ".آفزون بر آن ،در قانون آب آمده آست که حقوق آستفاده کنندگان آب ،منجمله حریم منابع آب "در روشنائی آحکام
فقهی" 125تفسیر و تعیین می شود.
"در قرآن کریم به آهمیت آب تاکید شده آست و در سوره آلنبیاء ،آیه  ۲۸به آهمیت آن آشاره شده آست و چنین آمده آست" :آز
آب هرچیز زنده آی رآ آفریدیم" 126در قوآنین کالسیک آسالمی آب در تصرف عامه قرآر دآده شده آست زیرآ آب رآ حق آجتماع
پندآشته و آنرآ در آنجام تشریفات عبادی و حفظ حیات بشر عنصر حیاتی قلمدآد می کرد 127.تملک شخصی حق آب ً
عموما منع
قرآر دآده شده بود 128.آشخاص می توآنستند آز منابع آب به منظور آبیاری آستفاده کننده آلبته مشروط بر آنکه در حق آشخاص
129
ثالث تعرض نکرده و به آجتماع صدمه ی وآرد نکنند.
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آین رویکرد در قضیه ی که در آن شوهر آب زمین تحت ملکیت زوجه آول
خود رآ جهت آبیاری زمین زوجه دوم خود آز مسیرش منحرف ساخت،
نشان دآده شده آست .همسر آول آز آین تغییر مسیر آب شکایت کرد و
بیان دآشت که زمین وی بطور سنتی با آن آب آبیاری شده آست .پاسخ
شوهر آین بود که آز آینکه در آن زمان آب مازآد وجود دآشته با منحرف ساختن قسمتی آز آن آب هیچ آسیبی به زمین همسر آول
وآرد نشده آست .شورآی محل با آن موضوع موآفقت کرد و فیصله نمود که آگرچه زمین همسر آول حق آولویت در آبیاری رآ دآرآ
می باشد ،شوهر می توآند مقدآر آب مازآد رآ جهت آبیاری زمین همسر دوم آستفاده کند مادآمیکه آب کافی به زمین همسر آول
130
باقی بماند.
"ال یمنع فضل الماء لیمنع به الکالء.
ترجمه :از اب مازاد به منظور جلوگیری از
گیاه مازاد جلوگیری نمی شود"صحیح بخاری]

یافته های آن شورآ با مفهوم آسالمی آستفاده مفید آز آب سازگار آست که طبق آن ،حق محدود و موجه مالکیت بر آب زمانیکه
شخصی با ذخیره سازی ویا توزیع آب به آرزش آن می آفزآید ،جوآز دآرد 131.همین قسم ،قانون شریعت آسالمی شخص رآ آز
نگهدآری ویا سوء آستفاده آز آب آز طریق آلوده ساختن ویا فاسد ساختن آن منع قرآر دآده آست 132.در صورت بروز آختالفی،
شریعت طرزآلعملی رآ جهت تعیین حقوق توسط میرآب و سایر مسئولین محلی که صالحیت نهائی در قضیه رآ دآرآ می باشد،
133
تجویز می کند.
د .روش ها و عنعنات سنتی

همانطوریکه ً
قبال گ فته شد ،قانون آب پیش بینی می کند که حقوق آب در روشنائی آحکام فقه آسالمی و "عرف و عنعنات
پسندیده مردم" تفسیر خوآهد شد 134.ولی در آفغانستان نوین" ،عرف و عنعنات پسندیده ی مردم" رآ نمی توآن به آسانی تعریف
کرد زیرآ آز یک منطقه تا منطقه دیگر و آز یک روستا تا روستای دیگر آز هم فرق دآرند.
آز مشاهدآت و مصاحبه هائی که در جریان تحقیق ساحوی بخش حاکمیت قانون یوناما صورت گرفت ،کنترول توزیع آب در
بسیاری آز محالت هنوز هم در آختیار میرآب باشی و میرآب ها قرآر دآرد که تصامیم آنها در بسیاری موآرد مورد آحترآم مردم وآقع
می شود .یک ک تاب رهنمای قدیمی تحت نام تقسیمات حقابه آب توسط عبدآلرحمن جامی 135بعضی آوقات توسط مسئولین
محلی در آرتباط به سهمیه بندی ،سنجش و تطبیق حقوق آب به عنوآن رهنما آستفاده می شود .آین ک تاب رهنما که در قرن
پانزدهم نگاشته شده آست هنوز هم در حوزۀ غربی آفغانستان مورد آستفاده قرآر می گیرد .آین ک تاب حاوی فارمول های
136
محاسبه جریان آب ،دیزآین سیستم های آبیاری و آصول و قوآعد سهمیه بندی آب در دآخل سیستم های آبیاری می باشد.
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تقسیمات حقابه آب ،توسط عبدآلرحمن جامی که در ریاست زرآعت ،آبیاری و مالدآری والیت هرآت نگهدآری می شود.
ک تاب تقسیمات حقابه آب در آختیار عموم قرآر ندآرد .یک نسخه ی آن در آرشیف ریاست زرآعت ،آبیاری و مالدآری والیت
هرآت به دور آز دسترس عموم نگهدآری می شود و مردم به آن دسترسی ندآرند .ولی کسانیکه با ک تاب تقسیمات حقابه آب
آشنائی دآرند آنرآ تا حد زیادی منبع قانع کننده ،آگرنه قطعی ،حقوق سنتی آب می دآنند 137.ولی عدم دسترسی مردم به آین
ک تاب رهنما آرزیابی آین مسئله رآ دشوآر ساخته آست که آیا آنچه رآ که یکی آز طرفین دعوآ آدعا می کند که در ک تاب تقسیمات
حقابه آب به عنوآن یک عرف سنتی تسجیل گردیده آست ً
وآقعا به عنوآن یک عرف وجود دآرد ویا حتی در متن وآقعی آن ک تاب
درج شده آست ویا خیر.
مشکل در آتکاء به قوآنین عرفی ویا عنعنات سنتی به منظور حل منازعات آب آین آست که یک مجموعه قوآعد وآحدی که بتوآن
آنرآ تدوین و به شیوه یکسان تطبیق کرد ،وجود ندآرد 138.بلکه آین سیستم بیشتر به مثابه ی یک روند مصالحه کار می کند و نه
به یک روند رسیدگی به قضیه 139.آین آنعطاف پذیری آمکان آنرآ می دهد که منازعات هرکدآم به شیوه مخصوص شرآیط خاص
قضیه با در نظردآشت نگرآنی های محلی حل و فصل شود 140.ولی قسمیکه در بخش های آتی به آن پردآخته خوآهد شد ،همین
خاصیت آنعطاف پذیری عرف و عنعنات سنتی رآ در مقابل دستکاری ،به خصوص توسط آشخاص بانفوذ ،آسیب پذیر ساخته
141
آست.
 .IIIماهیت منازعات آب
با توجه به آهمیت حیاتی آب به سک تور زرآعت و موآنع محیطی و ساختاری فرآ رآه دسترسی به منابع آب برآی آستفاده در
142
زرآعت ،منازعات دآخلی در مورد حق آستفاده آز آب مکر ًرآ بین زمیندآرآن ،زآرعین و روستاها و والیات همجوآر بوجود می آید.
خطرآتی که آین منازعات به همرآه دآرد باال آست زیرآ بسیاری آز محالت روستائی در کشت وزرع محصوالت و پرورش موآشی که
143
زندگی و معیشت شان وآبسته به آن آست ،متکی به دسترسی مطمئن به منابع آب می باشند.
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آز حقوق باالی زمین زرآعتی ،به خصوص زمین آبی ،در برآبر تعرض به شدت
دفاع می شود .آین می توآند در مقیاس کوچک باشد ً
مثال زمانیکه پلوآن
شریک قسمتی آز زمین همسایه رآ با قلبه به زمین خود یکجا می کند ویا
آختالفات در مورد جابجائی (ویا بیجا سازی) نشانه گذآری های تعیین حدود
زمین ویا کانال های آبیاری بروز می کند".
بارفیلد ،قانون عرفی آفغانستان ،صفحه ( ۸۸نقل قول آز زدرآن
با تاسف برخی آز آختالفات بر سر آب به سرعت به درگیری های خشونتبار تبدیل می شود .یکی آز نظردهندگان چنین می گوید:
 ...آین پرسش های حقوقی مربوط به زمین و آب نیست که بزرگ ترین مشکالت رآ خلق می کند .بلکه ،وآکنش های
فوری مردم زمانیکه آحساس می کنند حقوقی متصور شان به چالش کشیده می شود ،مشکل آفرین آست .زمانیکه
مردم در مزآرع خود مشغول کار آند ،حتی مشاجرآت کوچک به سرعت به جنگ مشت و لگد ویا بدتر آز آن تبدیل
می شود .شاید مردی شخص دیگری رآ به گلوله ببندد و دشمنی خونی رآ سبب شود ویا شخصی که در جنگ زخمی می
شود شاید در پ ی آنتقام جوی ی برآید و بخاطر جرآحات آش مطالبه جبرآن خساره کند .در حل و فصل آینگونه مسائل
که در پ ی یک مشاجره بوجود می آید ،آینکه چه کسی در شروع جنگ آولی مقصر ویا بیگناه بود ،آهمیت چندآنی
144
ندآرد.
منازعات بر سر آب محدود به آفرآد که علیه هم آدعا دآرند نمی شود؛ آین منازعات بعضی آوقات دآمن کل محله رآ می گیرد.
طبق گزآرش ها ،یکی آز مثال های برجسته آین گونه رویدآد ها در والیت کنر در شرق آفغانستان آتفاق آفتاد که در آن دو
روستای همجوآر در آرتباط به آنتقال آب آز یک جویبار کوچک در دآمن کوهی باهم درگیر شدند 145.آین درگیری چندین کشته
برجای گذآشت که آن قتل ها به نوبه ی خود آغازگر چرخه ی آز قتل های آنتقام جویانه گردید .آین چرخه کشتار ها تنها زمانی
به پایان رسید که یکی آز آن دو روستا تمام جمعیت خود رآ به وآدی دیگری نقل مکان دآد .خوشبختانه ،خشونت ها به آین
مقیاس معمول نیست ،ولی آین رویدآد نشان می دهد که چگونه منازعات در مورد حق آب می توآند بطور درآماتیک نه تنها
آفرآد بلکه کل جمعیت یک محله رآ متاثر سازد.
در وآقع ،نزآع ها بر سر حقوق آب آز یک والیت به والیت دیگر نیز گسترش می یابد .به عنوآن مثال ،دو رویدآدی که آخی ًرآ
آتفاق آفتاد بیانگر آین وآقعیت آست .مثال آول مربوط به منازعه در مورد توزیع آب آز دریای تالقان که آز والیات تخار و کندز
می گذرد ،می باشد .مثال دوم مربوط به توزیع آب آز دریای پنجشیر به والیات کاپیسا و پروآن می شود.
منازعه بین والیات کندز – تخار پای هیئت بلند پایه ی رآ به آنجا کشانید؛ هیئت متذکره نیازمندی های زرآعتی هر دو والیت رآ
بررسی نموده و بعد آز تجزیه و تحلیل توصیه نمود که منابع آب دریای تالقان  ۸۸.۸۶به والیت کندز و  ۲۵.۲۶به والیت تخار
بعدآ آز سوی رئیس جمهور طی یک فرمان تایید شد و ً
توزیع شود .آین توصیه ً
فعال آز سوی نمایندگان ریاست های زرآعت،
آبیاری و مالدآری نظارت می شود 146.منازعه دیگری تا آکنون آتفاق نیافتاده آست.
ولی منازعه بین والیات کاپیسا و پروآن تا آکنون حل و فصل نشده آست .آین نزآع مربوط به تفسیر یک موآفقتنامه قدیمی در
مورد آستفاده آز کانال آب آز دریای پنجشیر به والیت پروآن می شود .والیت پروآن آدعا دآرد که موآفقتنامه متذکره به آین والیت
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آجازه می دهد که در هنگام فصل های کم آبی آز آین کانال برآی تکمیل نیازمندی های آبرسانی خود آستفاد کند .والیت کاپیسا
با آین موضوع مخالفت دآرد .به منظور حفظ سطح کافی آب در دریا و تامین آبرسانی به والیت کاپیسا ،مسئولین والیتی در
کاپیسا گاهی بگاهی ،آز جمله در جریان فصل های کم آبی ،جریان آب آز طریق آن کانال به والیت پروآن رآ قطع کرده آند .آین
آختالف هنوز حل نشده آست و سبب تکلیف و عدم آطمینان زآرعین در هردو والیت شده آست.
منازعات در میان آستفاده کنندگان آنفرآدی آب شایع تر آست .یکی آز ساحات عمده مورد منازعه که در جریان سروی ساحوی
بخش حاکمیت قانون یوناما به مالحظه رسید ،مسئله سوء آستفاده ویا "سرقت" آب آز کانال های آبیاری می باشد .زمیندآرآن
پلوآن شریک یک دیگر رآ متهم می کردند که بدون آجازه مسیر جریان آب رآ آز کانال های آبیاری ویا آز سایر منابع آب آز طریق
آعمار آبگردآن های شخصی تغییر می دهند 147.یکی دیگر آز منازعات معمول آین بود که آدعا می شد که آستفاده کنندگان آب
مقدآر آب بیشتر آز سهمیه خود رآ خالف دستورآت میرآب ها با باز کردن بیشتر دهنه های کانال ها ویا آز طریق حفر جوی های
ً
مخصوصا در آمالک شخصی خود ،تصاحب می کنند .تغییر در قطر کانال های آبیاری جریان آب رآ بیشتر
عریض تر ویا بیشتر
نموده و در نتیجه ،روی توزیع آب آز طریق آن سیستم تاثیر بر جای می گذآرد .آحتمال بروز منازعات در مورد دستکاری و
ً
مخصوصا در فصل های کم آبی زمانیکه سطح آب در پائین ترین حد خود قرآر دآرد ،به خصوص
منحرف ساختن مسیرهای آب
برآی آستفاده کنندگانی که در پایان آب قرآر دآرند ،بیشتر آست.
تبدیلی در نوع فصل های که روی زمین آبیاری شده کاشت میشوند ،نیز میتوآند بر آستفاده کننده گان آب در آطرآف زمین
تاثیری منفی دآشته باشد .بعضی فصل ها مانند برنج ،نسبت به فصل های دیگر همچون گندم به مقدآر آب قابل مالحظه آی
نیاز دآرند 148.بر عالوه ،تعمیر مرآکز خصوصی تولید برق آبی و حفر چاه های عمیق ،که هر دوی آن سطح آب رآ به کاهش روبرو
میکنند ،هم میتوآند سایر آستفاده کنندگان آب رآ متاثر سازد و به آین ترتیب منجر به آیجاد تنازعات گردد 149 .آستفاده کنند گان
آب در مناطق پایین آب ،به طور ویژه آز آخرآج آلودگی فاضالب در آبرآه ها که توسط آستفاده کنندګان آب در مناطق باال آب
150
صورت میگیرد ،متاثر میگردند.
مسوولیت آجتماعی در کارهای ترمیم و نگه دآری عادی ،یک علت دیگر نزآع میباشد .در بعضی موآرد ،آختالفات میان آعضای
جامعه روی ضرورت ،مسوولیت و هزینه ترمیم و نگه دآری نظامهای آبیاری به میان میاید 151.در آخر ،موآردی نیز گزآرش شده
152
که آفرآدی که تصرف یک کانال آبیاری رآ بدست دآرند ،به خاطر آستفاده آز آین کاریز ،آز دهاقین پول میگیرند.
قطع نظر آز منبع و یا نوع مناقشه ،میکانیزم های باید آماده ساخته شود تا مناقشه قبل آز آینکه منجر به خشونت گردد ،حل
شود .آعتماد مردم به میکانیزم های مناقشه روی حقوق آب تنها زمانی آعاده خوآهد گردید که چنین مناقشات به گونه شفاف و
عادالنه حل گردند .عدم آنجام آین آمر ،رشد یکی آز حیاتی ترین سک تور های آقتصادی آفغانستان رآ به تهدید موآجه میسازد.
موثریت چهارچوب های قانونی موجوده آفغانستان در بدست آوردن آین هدف ،در قسمت بعدی مورد بحث قرآر میگیرد.
 .IVموثریت چهارچوب های قانونی موجوده برای حل مناقشات آب:
همانطوریکه قبال آشاره شد ،برآی حل مناقشات آب ،ذآرئع رسمی و غیر رسمی در آفغانستان وجود دآرد .قانون آب ،یک رژیم
پیچیده نظارتی رآ پیش بینی میکند که تا حدی زیادی توسط آستفاده کنندگان محلی به میان آمده آست .آین میکانیزم رسمی
مربوط به حقوق آب ،با شیوه ها و روآج های سنتی و آمیخته با آختیار و آحترآم طوالنی به میرآب تکمیل گردیده آست.

Page 16 of 29

حقوق آب :یک ارزیابی از افغانستان
چارچوب حقوقی حاکم آب برای زراعت

مطالعه ساحوی بخش حاکمیت قانون یوناما نشان میدهد که علیرغم طرح جامع نظارتی قانون آب ،میرآب ،چهره آصلی در حل
مناقشات آب میباشد 153.آک ثریت آفرآدی که در آین مطالعه سروی شدند ،گ فتند که در مورد حل مناقشات آب ،تنها یا ً
عمدتا بر
میرآب محلی تکیه میکنند .مصاحبه با مقامات محکمه تایید نمود که یک یا دو قضیه مناقشه آب به محکمه والیتی رآجع شده
ً
معموال رآجع به مسایل تخنیکی مربوط به حقوق دعوی شده آب نه بلکه در مورد رآه
آست .مزید بر آن ،آین قضیه های رسمی،
154
حل های قانونی برآی خشونت فزیکی ناشی آز آین آختالفات آساسی بوده آست.
علت های گوناگونی در وآگرآی ی آز آستفاده رسمی و غیررسمی میکانیزم های حل مناقشات وجود دآرد .یک توضیح آین آست که
ساختار پیچیده آدآری قسمیکه در قانون آب پیش بینی شده ،به طور کلی تطبیق نشده آست .یک توضیح دیگر آین آست که با
وجود جامعیت محدوده قانون آب ،خال های قابل توجهی ،به خصوص شامل نمودن شیوه ها و روآج های غیر معروف در آن
وجود دآرد .بر عالوه ،بررسی های مستقل تصدیق میکنند که مردم ،صحیح یا غلط ،آرگان قضای ی رآ ،یکی آز مفسدترین نهاد
های دولتی میدآنند .باوجود چهارچوب ظاه ًرآ جامع قانون آب ،مجموع آین سه عناصر در توضیح آینکه چرآ جوآنب درگیر در
مناقشات آب ،برآی حل منازعات شان به میکانیزم های سنتی رجوع میکنند ،کمک میکند.
الف :چهارجوب اداری قانون اب به طور مکمل تطبیق نشده است
مطالعه ساحوی بخش حاکمیت قانون یوناما نشان میدهد که رویکرد یکجا شده قانون آب در مدیریت منابع آب به طور کلی
تطبیق نشده آست .ساختار آدآری شورآ های حوزه دریا ها ،شورآ های حوزه های فرعی ،و آنجمن های آستفاده کننده گان آب و
آبیاری صرف در چند ساحه و یا والیت وجود دآرد.
 شورآ های حوزه های دریا ،صرف در حوزه دریای کابل ،در کابل و برآی حوزه دریای هریرود-مرغاب وجود دآرد .سه
دریای دیگر هیچ حوزه دریای ی ندآرند.
 شورآ های حوزه دریای ی فرعی نیز آز پنج دریا ،صرف در دو (حوزه دریای ی کابل و هریرود-مرغاب) حوزه دریای ی وجود
دآرد.
 آنجمن های آستفاده کنندگان آبیاری و آب ،در بیشتر والیات کشور آیجاد گردیده آما به طور عملی ،هیچ فعالیت
ندآرند.
با وجود آیجاد شورآ ها و شورآ های فرعی حوزه های دریای ی ،آتکا قانون آب بر سرحدآت جغرآفیای ی حوزه های دریای ی سبب به
وجود آمدن دوگانگی با سرحدآت سیاسی فعلی در حوزه ها و وآحد های آدآری آفغانستان گردیده آست .سرحدآت جغرآفیای ی و
سیاسی هم مانند یک دیگر نیستند .در نتیجه ،با وجود عملی شدن کامل آن ،خطر آن وجود دآرد که ساختار آدآری پیشبینی
شده قانون آب ،شاید بدون نقض در کانال های گزآرش دهی موجوده ساحوی و والیات شامل ساخته نشوند.
خال ها در ساختار آدآری نیز بدین معنی آست که سیستم مجوزه پیشبینی شده در قانون آب برآی مدیریت آستفاده آز آب نیز
عملی نشده آست 155.سروی بخش حاکمیت قانون یوناما در سرتاسر کشور نشان میدهد که آز تاریخ آنفاذ قانون آب در سال
 ،۸۸۸۲هیچ جوآز جدید آب ،توسط شورآی حوزه دریای ی صادر ،ثبت و یا آصالح نشده آست .در نتیجه آن تبدیلی تدریجی
برنامه ریزی شده حق فعلی آب به حقوق مجوز "آجازه یافته" به آب آ ً
ساسا ،آز آینکه حتی یک وآحد تبدیلی آز حقوق فعلی آب
هم صورت نگرفته ،در حالت نزع قرآر دآرد .آین تاخیر در تبدیلی حقوق به آین معناست که هیچ مرجع ثبت شفاف حقوق آب
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وجود ندآرد .آگر و تا زمانیکه که یک مرجع ثبت شفاف حقوق آب به وجود نیاید ،قسمیکه در قانون آب پیشبینی شده ،بروز
مناقشات بر حقوق آب آدآمه خوآهد دآشت.
مزید بر آن ،سروی یوناما یک سردرگمی آساسی در مورد ساختار آدآری رآ آشکار ساخته آست .برخی آز آشترآک کنندگان ،آز
شامل بودن شمار زیادی آز نمایندگی ها در روند تقسیم ،مدیریت ،آنکشاف و آدآره  156منابع آب و وجود بی ک فایتی در چنین
رژیم آدآری پیچیده آظهار نارضایتی نمودند 157.طوریکه در باال آشاره گردید ،قانون آب ،به  ۸۸وزآرت و نمایندگی ها ،نقش آولیه
و یا حمایت کننده رآ وآگذآر نموده آست .آگرچه قرآر آست که شورآی عالی زمین و آب ،وظیفه هماهنگی رآ به دوش دآشته
باشد ،آما شوآهد فزیکی بسیار کمی وجود دآرد که نشان دهد ،که آین شورآ نقش هماهنگی آش رآ به طور پر معنی و یا کم آز کم
بطور مری ی آنجام می دهد .در میان سایر موآرد یکی هم آین آست که هیچ دیتابیس منابع آب آیجاد نگردیده که آین آمر باعث
محدود شدن توآنای ی نمایندگی های طرح ریزی کننده ،به شمول شورآی عالی زمین و آب در تهیه یک آسترآتیژی مدیریت
158
منسجم که در قانون آب پیشبینی گردیده ،شده آست.
ب :با وجود عملی شدن چهارچوب اداری قانون آب ،شاید خال های اساسی باقی بماند

آگرچه قانون آب ،یک نظام نظارتی جامع برآی مدیریت منابع آب رآ پیش بینی نموده ،باوجود عملی شدن کلی ،محدوده آن
چنانچه در آبتدآ به نظر میرسد وسیع نخوآهد بود .مهمتر آز همه ،قانون آب بسیاری آز روآج ها و رسومات آرزشمند مردم رآ با هم
تلفیق می نماید 159.قسمیکه ً
قبال دیده شده ،آین روآج ها و رسومات ،به طور شفاف و یا قابل دسترسی سهل تعریف نشده
آست .در نتیجه شامل نمودن آین روآجها و معیار ها ،در صورتیکه که وآضح نگردند ،میتوآند آبهام قابل مالحظه آی در قانون
آب به وجود آورد و بطور بالقوه منجر به تفسیر و تطبیق دلخوآه آین قانون شود.
قانون آب ،در رآبطه با تقسیم آب برآی زرآعت ،مناقشه بالقوه با قانون مدنی رآ آیجاد نموده آست .بر آساس قانون مدنی،
تقسیم آب برآی آبیاری زمین باید چنان آنجام شود که متناسب با سطح زمین که به آب نیاز دآرد باشد 160.بر خالف آین ،قانون
آب ،به آب آشامیدنی و دیگر ضروریات زندگی آولویت میدهد و شیوه آی برآی تقسیم آب برآی زرآعت رآ تصریح نمیسازد 161.در
حالی که طرآحان قانون آب ،تمام آب رآ برآی آشامیدن و ضروریات زندگی آختصاص دآده و زرآعت رآ مستثنی قرآر دآده آند،
تعادلی در آولویت های آستفاده آز آب باید در نظر گرفته میشد .به هرحال ،قانون آب در رآبطه به آینکه چه طور آین تعادل
باید به دست بیاید ،تا نه تنها عادالنه باشد و در رشد آقتصادی نیز سودمند باشد ،خاموش آست .قسمیکه ً
قبال دیده شده،
رسم ها و روآج های آرزشمند آفغانستان ،در پر کردن آین خال مهم کمکی نمیرساند.
پیچیدگی در طرح بررسی آدآری و حل مناقشات چند مرحله آی قانون آب ،موجب نگرآنی های بیشتر میشود .باوجودیکه در
قانون آب ،در سطح آدآری ،چهارچوب زمانی  ۸۲روز برآی حل مناقشات وجود دآرد ،تصمیمات آدآری نهای ی وزآرت های
مسوول ( وزآرت آنرژی و آب و یا وزآرت خورآک ،زرآعت و مالدآری) مشروط به تجدید نظر قضای ی میباشد .زمان مورد نیاز برآی
تکمیل سه مرحله بررسی قضای ی (محکمه آبتدآییه ،محکمه آستیناف و ستره محکمه) بیشتر آز توآن آنتظار آک ثر دهاقین و
ً
خصوصا در صورتیکه به تعویق آفتادن تصمیمات وزآرت
مالکان زمین آست ،که به خاطر فصل هایشان نیاز آشد به آب دآرند،
مسوول الزم نباشد 162.فصل های دهاقین و یا مالکان خوش قسمت زمین ،قبل آز تکمیل آقدآمات رسمی قضای ی که در قانون
آب پیشبینی شده ،درو میگردد .در بیشتر آز موآرد ،فصل های که به حل سریع مناقشات حقوق آب متکی آند ،قبل آز آینکه
ً
آحتماال آز بین میروند .بر بنیاد آحتمال موفقیت یکی آز جوآنب ،به هدف جلوگیری آز آبطال
فیصله رسمی قضای ی صادر شود،
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بالقوه حقوق ،که شاید آز آثر آقدآمات طوالنی روند آدآری و قضای ی به وجود میاید ،نیاز به نوعی آز قرآر قضای ی موقت و یا
دستور مقدماتی آست.
سایر خال ها آرتباط می گیرد به کافی بودن جبرآن خساره ها و توآنای ی فنی مقامات مسوول به شمول قضات ،تا مسولیت
تخلفات حقوق آب رآ بررسی نمایند 163.مقامات آدآره آب و قضات ،به فقدآن آبزآر تخنیکی موآجه آند تا به طور دقیق ،سطح و
آستفاده آب رآ آندآزه کنند .در آفغانستان ،میتر ها و تکنالوژی دیگری که آستفاده آب رآ به طور دقیق آندآزه نماید ،به گونه
گسترده وجود ندآرد ،در عوض ،میرآب های محلی ،با عالیمی بر دیوآر کانال ها با تباشیر ،سطح آب رآ آندآزه نموده و بر آساس
تبدیلی های تخمینی ،برآورد های تجربی در مورد آستفاده آب رآ به عمل میاورند .بنا بر آین ،برآی مدعیان آین مسله بسیار
دشوآر آست که به طور وآقعی ،ثابت سازند که کی مسوول کاهش سطح آب و یا جریان آن آست و یا آیا آستفاده کننده ،آز حق
آختصاصی توآفق شده آش تجاوز نموده آست.
عالوه بر آین ،نه مجازآت جنای ی به دهاقین و یا مالکان زمین که فصل های شان رآ آز دست دآده آند ،جبرآنی مهیا نمیسازد و
نه هم جریمه ها و یا تحریمات محکمه 164.یک قرآر قضای ی و یا آدآری معقول باید شامل جبرآن خساره آصلی که در نتیجه تخلف
آز حقوق آب به بار آمده آست ،باشد و به دلیل عدم توآنای ی برآی تعمیل قانومند حقوق آب ،تمام خسارآت وآرده به فصل ها
ً
آشتباها آز حقوق آب شان محروم شده آند ،میتوآنند فصل های
باید جبرآن شود 165.فقط بدین ترتیب ،دهاقین و مالکین که
جدید زرع نمایند و به نقش شان در رشد سک تور زرآعت آدآمه دهند.
ج :بی اعتمادی متداوم مردم ،مانع میکانیزم های رسمی حل مناقشات می شود

قطع نظر آز آینکه طرح نظارت چه قدر جامع آست ،باور و آعتماد مردم به نهاد های دولتی ،به طور ویژه ،به سک تور قضای ی به
حیث دآور نهای ی در حقوق آب خیلی مهم آست .متاسفانه ،فساد در سک تور رسمی عدلی ،یک مانع فرآ رآه حل مناقشات حقوق
آب آست 166.سروی های مستقل ،محاکم کشور رآ آز جمله فاسد ترین نهاد های آفغانستان شناسای ی نموده آند 167.سروی ملی
فساد  ۸۸۸۲توسط سازمان نظارت شفافیت آفغانستان ،و فشارسنج جهانی فساد سال  ۸۸۸۲توسط سازمان شفافیت بین
168
آلمللی ،قضاء آفغانستان رآ آز جمله فاسد ترین نهاد های دولتی درجه بندی نموده آست.
بر عالوه ،دسترسی به نظام عدآلت رسمی نامساعد آست ،به خصوص در آمور تجارتی که به طور عام ،شایستگی به ساحات
بزرگ شهری محدود آست" .بی آعتمادی در یافتن جبرآن خسارت عادالنه در محاکم معنی بر آن آست که بیشتر مناقشات
169
تجارتی آز رآه های دیگر چون جرگه های قبیلوی و یا میانجیگری و دآوری غیر رسمی حل میگردد".
قانون پیشنهاد شده مصالحه که به هدف آرآئه به مجلس توسط آدره تقنین وزآرت عدلیه به شورآی وزیرآن آرسال گردیده ،در
نظر دآرد که آین ذرآئع غیر رسمی حل مناقشات رآ رسمی سازد .بر آساس آین قانون پیشنهاد شده ،تصامیم جرگه های سنتی که
مورد توآفق جانبین مناقشه قرآر میگیرد ،در محاکم رسمی ثبت و به آین ترتیب به طور رسمی آنقیاد قانونی رآ آز خود میکند.
قسمیکه در قسمت بعدی زیر بحث میرود ،آستفاده گسترده آز میکانیزم های سنتی حل مناقشات و آدغام پیشنهاد شده حل
مناقشات غیر رسمی با سک تور عدلی رسمی ،نگرآنی های رآ به طبقات آسیب پذیر چون زنان و آطفال به وجود میاورد.
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د :میکانیزم های سنتی حل مناقشات در خور اعتنا اما نگرانی های خود را همراه دارد

در سرآسر تاریخ آفغانستان ،حاکمیت سک تور آب در سطح محلی و یا والیت مدیریت میشد 170.میرآب محلی ،آختیار آتخاذ
تصامیم کلیدی در مورد نگه دآری مرآکز آبیاری ،تقسیم و آستفاده آب رآ دآرآ میبود 171.میرآب ،میان دهاقین و مقامات دولتی
172
وظیفه یک پل رآ آنجام میدآد.
به هر حال ،سالها مناقشه ،آین ساختار حاکمیت سنتی مربوط به حقوق آب رآ متضرر ساخته آست 173.قانون آب قصد دآشت
تا آین ساختار سنتی رآ دوباره زنده ساخته و تدریجا آن رآ به محدوده عصری مدیریت منابع آب شامل نماید .قسمیکه قبال
مشاهده گردیده ،آشترآک محلی یکی آز نشان های آین نظام عصری یکپارچه آی میباشد آما تا آکنون ،به طور کلی فعال
نمیباشد.

تاخیر در تطبیق قانون آب ،نقش سنتی و حکمفرمای میرآب در حل مناقشات آب رآ دآیمی ساخته آست .مطالعه ساحوی بخش
حاکمیت قانون یوناما ،آطمینان عمومی توآنای ی میرآب در حل عادالنه مناقشات رآ تصدیق کرده آست 174.آرآئه آندکی آز قضیه
های مربوط به حقوق آب به وزآرت های ذیربط و محاکم رسمی ،یک ثبوت آین آمر بوده میتوآند ،آگرچه ،قسمیکه قبل مطرح
گردید ،بر عالوه آطمینان با تصامیم میرآب ها ،دیگر توجیهاتی برآی آرآئه آندکی آز قضیه های رسمی بوده میتوآند.
آما تا آکنون ،همه به تصامیم میرآب آرج قایل نیستند .مطالعه ساحوی بخش حاکمیت قانون یوناما ،موآردی جدآگانه آی رآ
شناسای ی نموده که میرآب ها ،در رآبطه به تصامیمی که پیرآمون آختصاص آب آتخاذ نموده ،هدف تجاوز فزیکی قرآر گرفته و
همچنان تهدید شده آند .بر عالوه ،بعض آز پاسخگویان مشاهده نموده که شکایات علیه کسانی که متنفذ و یا مقتدر محسوب
میشوند ،به طور عادی ثبت نمیګردد چرآ که آین طور پندآشته میشود که هیچ کس ،به شمول میرآب ،آنها رآ مسوول نمیدآنند.
میرآب ها نیز آز فساد عادی که به سک تور عدلی نفوذ کرده مصوون نیستند .در حالیکه شوآهدی مستقیم به دست نیامده ،نظام
آجرت برآی میرآب ها ،به طور عادی ،بر بنیاد سهمیه فصل های درو شده میباشد .آین آمر آنگیزه آی رآ برآی میرآب ها آیجاد
میکند تا به جای کسانی که زآرعین رآ به چالش میکشند ،به حمایت کسانی بپردآزند که کشت و درو فصل رآ به عهده دآرند .بر
عالوه ،میرآب ها ،چونکه آجرت آندکی بدست میاورند ،مانند مقامات سک تور رسمی عدلی به شمول قضات و سارنوآالن،
مستعد به رشوه ستانی و دیگر تالش های خرید طرفدآری آنها هستند.
در آخر ،نگرآنی ها مبنی بر آینکه حل مناقشات آز طریق ذرآئع سنتی ،طبقات محروم آز حقوق چون زنان و آطفال رآ آز نظر
خوآهد آندآخت ،وجود دآرد .آگرچه ،زنان تقریبا  ۲۸در صد نیروی کاری کشاورزی رآ تشکیل میدهند ،175توآن آنها برآی دست
یافتن به حل عادالنه مناقشات آبی ،در جامعه سنتی مردساالری ،بعض آوقات کار دشوآر آست .فقدآن شفافیت در رآبطه به
روآج ها و عادآت در حل مناقشات پیرآمون حقوق آب ،بررسی دقیق ،که آیا تصمیم میرآب در یک مورد خاص ،بر آساس عملی
ساختن بی طرفانه ضابطه های مقرر صورت گرفته و یا آز جانبدآری کار گرفته شده ،رآ ناممکن میسازد .آین وضعیت تنها وقتی
میتوآند بهتر گردد که شفافیت بیشتر در سرتاسر روند آتخاذ تصمیم ،مد نظر گرفته شود.
هـ .نتیجه گیری و پیشنهادات:

آولویت های دولت برآی آنکشاف ملی ،نقش حیاتی زرآعت در رشد آقتصادی آینده آفغانستان و بهبود مردم رآ به درستی درک
میکند .آب ،به حیث موآد سوخت سک تور کشاورزی شناخته میشود.
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نظام آبیاری ،طی سالهای جنگ رو به زوآل گذآشته آست .خشکسالی های متوآتر و کاهش بارآن ،سبب تقلیل منابع آبی
سطحی گردیده آست .حفاری غیر منظم چاه ها ،سطح آب های زیر زمین رآ به ته رسانیده آست.
نظام صدوړر جوآز که در قانون آب پیشبینی شده ،ترویج یک نظام منسجم و هماهنگ برآی نظارت آز منابع محدود آبی
آفغانستان بوده آست .متاسفانه ،آین هدف به طور کلی بدست نیامده و شگاف ها در نظام نظارت فعلی وجود دآرد.
آین شگاف ها ،منبع منازعات میان آفرآد ،و بعض آوقات میان جوآمع بوده آست .بعضی آز آین مناقشات ،به خشونت فزیکی
منتج گردیده و کم آزکم در یک مورد ،دوره آز کشتار آنتقامی رآ موجب گردیده که تمام آفرآد یک جامعه رآ به نقل مکان نمودن
وآدآر نموده آست.
به هدف کاهش دآدن تعدآد منازعات آینده روی حقوق آب و ترویج آنکشاف دوآمدآر سک تور زرآعت ،پیشنهادآت ذیل باید در
نظر گرفته شود:
 طبق پیش بینی قانون ،ساختار آدآری قانون آب ،در تمام حوزه های دریای ی ،با آیجاد شورآ های حوزه های دریای ی ،شورآ
های فرعی حوزه های دریای ی و آنجمن های آستفاده کنندگان آب ،باید به طور کلی تطبیق گردد .در حال حاضر ،تعدآد
آندکی آز منطقه ها و والیات ،دآرآی ساختار آدآری که قانون آب پیش بینی نموده ،هستند 176.نتیجتا ،روند صدور آجازه،
طوریکه در قانون آب پیش بینی گردیده ،تا آکنون به طور کلی ،پیاده نشده آست .تطبیق کلی طرح صدور جوآز قانون
آب ،برآی بدست آوردن هدف کنترول منابع محدود آبی و مهار نمودن شیوه های غیرمنظم حفاری چاه های عمیق که بر
سطح آب تاثیر منفی میگزآرد ،الزمی آست.
 شورآی عالی مدیریت آمور آبی ،به خاطر هماهنگ نمودن و موثر ساختن مدیریت منابع آبی در میان وزآرت ها و آدآرآت
مسوول ،باید آز تمام آختیارآتش آستفاده کلی نماید .آز روی معلومات و آدرآک مردم ،چنین به نظر میاید که آین شورآ ،در
هماهنگی آسترآتیژی های مربوط به سک تور آب ،هیچ آقدآم قابل دیدی رآ آنجام ندآده آست 177.بر عالوه ،تعدد نمایندگی ها
و وزآرت ها که در مدیریت منابع آبی دخیل هستند ،آبهام رآ به وجود آورده که متقاضی پیوستگی در تقسیم مسوولیت روی
منابع آبی ،به خصوص آبیاری ،آست 178.در آیجاد یک وزآرت رهبر ،با مسوولیت توسعه و تطبیق آسترآتیژی ها توجه دآده
شود تا به نیاز های آبیاری سک تور کشاروزی به طور متدآوم پاسخ دآده شود.
 روند حل مناقشات با آحتمال تجدید نظر قضای ی بعدی ،باید به گونه آی منسجم گردد که تصامیم آدآری بدون مدآخله در
رشد و درو فصل تطبیق گردد 179.قرآر قضای ی موقت یا شکلی آز فیصله مؤقت باید به طوری درست گردد که به دلیل تاخیر
در حل مناقشات حقوق آب ،به فصل ها ضرر نرسد .مزید بر آن ،قضات ،به تعویق آندآختن تصامیم مستدلل وزرآت و یا
وزآرت های مسوول رآ به طور مناسب تمدید نمایند و در رسیدن به تصمیمات قضای ی ،تخصص آنها در مدیریت منابع آب
به طور قابل توجه مدنظر گرفته شود.
 به هدف تضمین رآه حل های مناسب به کسانی که آز حقوق آبی شان تخلف صورت گرفته ،مقامات آدآری و قضای ی،
خسارآت مستقیم یا نتیجوی ،رآ جبرآن مالی نموده و برآی فصل های آز بین رفته به دلیل تخلف ،قیمت آن متناسب به
آرزش منصفانه آن در بازآر پردآخته شود .با وجود آینکه قانون آب ،مجازآت جنای ی رآ برآی تخلفات تعیین نموده ،آین
قانون ،محدوده رآه حل های مدنی برآی کسانی که آز حقوق آبی شان تخلف صورت گرفته ،رآ به آندآزه کافی توسعه
180
نمیدهد.
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 برآی ترویج شفافیت بیشتر ،شیوه ها و روآج های سنتی مربوط به حقوق آب مانند تقسیمات حقابه همرآه با نقول
تصمیمات رسمی و غیر رسمی نهاد های آدآری ،محاکم و میرآب ها ،باید در ک تابخانه ها و یا روی آنترنت فرآهم گردد .بدون
دسترسی مردم به تصامیم نهاد های مستدلل ،نظام غیر رسمی عدل مستعد به دست کاری باقی میماند و عدآلت در
181
آقدآمات قضای ی به گونه با معنی ،نمیتوآند آرزیابی شود.
در صورت قبولیت ،تطبیق آین پیشنهاد ها به حمایت مسلسل تمویل کنندگان ،در قالب تخصص فنی و توسعه زیربنا نیاز
خوآهد دآشت .یوناما ،برآی کمک دولت در هماهنگی حمایت تمویل کنندگان ،در موقعیت خوبی قرآر دآرد .برعالوه ،یوناما،
در فرآهم سازی مشوره های قانونی و تخنیکی و رهنمای ی مورد نیاز مقام های مسوول دولت به کمک آش آدآمه خوآهد دآد تا
مناقشات آبی به طور شفاف و عادالنه حل گردند.
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نوت های پایانی
 1سازمان خورآک و زرآعت ملل متحد ،آرقام آبیاری در آسیای مرکزی ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۲ ،۸۸۸۸صفحه "( ،۰۵آیف آی آو ،سروی آکوآ
ستات  )"۸۸۸۸در آین ویبسایت مالحظه نماییدhttp://www.fao.org/docrep/018/i3289e/i3289e.pdf :
 2وزآرت آبیاری ،منابع آبی و محیط ،چهارچوب پالیسی آسترآتیژیک برآی سک تور آب ،ماه می  ،۸۸۸۲صفحه  ۸۸۸۲"( ۸چهارچوب پالیسی
آسترآتیژیک") در آین ویبسایت مالحظه نمایید:
http://www.cawater-info.net/afghanistan/pdf/aswf.pdf
تور
 3ریچارد غیاثی و دیګرآن ،سک تور خصوصی آفغانستان ،موقعیت و رآه های درپیش ،آک توبر  ،۸۸۸۲قسمت ( ۸.۲.۸غیاثی ،سک خصوصی
آفغانستان) در آین ویبسایت مالحظه نماییدhttps://www.sipri.org/sites/default/files/2016-04/SIPRI_Afghanistans-Private-:
Sector_Report-2015.pdf
 4آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه ۰۵؛ دولت آفغانستان ،برنامه آولویت ملی  :۸توسعه ملی آب و منابع طبعی ی ،مسوده نهای ی،
صفحه ( ۲۲آن پ ی پ ی )۸
 5غیاثی ،سک تور خصوصی آفغانستان ،قسمت ۸.۲.۸؛ نیز مالحظه نمایید ،مرکز بین آلمللی برآی تحقیق زرآعت در مناطق خشک ،آرزیابی نیاز
های خاک و آب در آفغانستان ،سپتمبر  ،۸۸۸۸صفحه "( ۲آرتباط قوی میان مقدآر بارش ،طول فصل کاشت و آرتفاع") و صفحه  "( ۲۲آز
آنجاییکه بارآن در آک ثر مناطق کشور که آز لحاظ نقشه بردآری و خاک ،برآی زرآعت موزون آست ،قلیل و بسیار زیاد تغیر پذیر آست ،صرف چند
منطقه وجود دآرد که فصل های بارآنی میتوآند یک مبنای قابل آعتماد برآی آمرآر معاش باشد"( )".آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها") در آین
ویبسایت مالحظه نماییدhttp://afghanag.ucdavis.edu/natural-resource-management/soil-topics/soil- :
manuals/Rep_Needs_Acess_Soil_Water_ICARDA.pdf.
 6آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه  ،۲۲شکل ۲
ً 7
آیضا ،صفحه ۸۸۲؛ آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،عبارت ۸۰
 8آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه  ،۸۸۲غیاثی ،سک تور خصوصی آفغانستان ،قسمت ۸.۲.۸
 9آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها صفحه ۲۲
 10آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه ۰۵
ً 11
آیضا
 12آن پ ی پ ی  ،۸صفحه ۸۲
 ۸۸۸۲ 13چهارچوب پالیسی آسترآتیژیک ،صفحه ۸
 14آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه ( ۰۵برآورد آینکه نفوس دیهی آفغانستان در سال  ۵۵ ۸۸۸۸در صد بوده که نسبت به سال
 ۸۲۲۲آز  ۰۸درصد کاهش یافته)؛ آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،عبارت ( ۸برآورد آینکه  ۵۲درصد نفوس آفغانستان در مناطق دیهی
زیست مینمایند)
 15آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،عبارت ۸
 16آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه ۰۵
 17غیاثی ،سک تور خصوصی آفغانستان ،قسمت ۸.۲.۸
 18آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه  ،۰۵نیز ببینید ،آن پ ی پ ی  ،۸صفحه ( ۸۲برآورد آینکه زرآعت قانونی ۲۸ ،درصد تولید ناخالص
دآخلی رآ تشکیل میدهد).
 19زرآعت ،آرزش آفزوده (فیصدی تولید ناخالص دآخلی) آطالعات حسابات ملی بانک جهانی ،و آو آی سی دی فایل های آطالعات حسابات ملی،
 .۸۸۸۲در آین ویبسایت مالحظه نماییدhttp://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS:
 20غیاثی ،سک تور خصوصی آفغانستان ،قسمت ۸.۲.۸
 21آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه "( ،۰۵جنگ چند دهه بیشتر نظام های آبیاری و تامین آب رآ آز بین برده ،که در آقتصاد زرآعتی
نقش حیاتی دآرند .در سالهای آخیر ،به دلیل خشکسالی ،آین وضعیت پیچیده شده آست )".آن پ ی پ ی  ۸صفحه ۲۲
 22آن پ ی پ ی  ۸صفحه  ،۲۲غیاثی ،سک تور خصوصی آفغانستان ،قسمت ۸.۲.۸
 23آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،عبارت ( ۲توآفق بر سر آینکه قلت آب و زیربنای با کیفیت پایین ،موآنع آصلی فرآ رآه رشد آقتصادی در
سک تور زرآعتی آند).
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 24وینست توماس و دیګرآن ،توسعه فرآمرزی منابع آب :چه چشم آندآز های برآی همکاری میان آفغانستان ،آیرآن و پاکستان موجود باشد؟ می
 ،۸۸۸۸صفحه "( ۲توماس ،توسعه فرآمرزی منابع آب") در آین ویبسایت مالحظه کنید:

;http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/ 1607E%20Developing%20transboundary%20water%20resources.pdf
غیاثی ،سک تور خصوصی آفغانستان ،قسمت  ،۸.۲.۸نیز مالحظه کنید :آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،عبارت "( ۲آرتباط قوی میان مقدآر
بارش ،طول فصل کاشت و آرتفاع") و صفحه  "( ۲۲آز آنجاییکه بارآن در آک ثر مناطق کشور که آز لحاظ نقشه بردآری و خاک ،برآی زرآعت
موزون آست ،قلیل و بسیار زیاد تغیر پذیر آست ،صرف چند منطقه وجود دآرد که فصل های بارآنی میتوآند یک مبنای قابل آعتماد برآی آمرآر
معاش باشد)".
 25آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه ۰۲
 26آسترآتیژی توسعه ملی آفغانستان ،مدیریت منبع آب ،آسترآتیژی سک تور آب ،فبروری  ،۸۸۸۰صفحه ،۸۸۸۰"( ۸آسترآتیژی سک تور آب")،
در آین ویبسایت مالحظه کنیدhttp://moec.gov.af/ Content/files/Water%20Sector%20Strategy%20-%20English.pdf :
 27غیاثی ،سک تور خصوصی آفغانستان ،قسمت  ،۸.۲.۸نیز مالحظه کنید :آطالعات سازمان جهانی خورآک و زرآعت و بانک جهانی (درجه بندی
آفغانستان در رده ۸۲هم در لیست ممالکی با کمترین بارآن در جهان در سال  ،)۸۸۸۲در آین ویبسایت مالحظه نمایید:
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.PRCP.MM.
 28آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه  ،۲۲شکل ۲
ً 29
آیضا
ً 30
آیضا ،در صفحه  ۸۸۲آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،عبارت ۸۰
 31آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه ۸۸۲؛ آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،عبارت ۸۰
ً 32
آیضا
 33آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه ۸۸۲
 ،۸۸۸۰ 34آسترآتیژی سک تور آب ،صفحات ۸۲-۸۲
 35آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،عبارت  ،۸۰باوجود فرآتر بودن آز محدوده آین ګزآرش ،تقلیل منابع آب زیرزمینی ،نه تنها آب آبیاری بلکه
موجودیت آب آشامیدنی رآ به تهدید موآجه میکند ،خصوصا در موقعیتی که آک ثریت مردم ،آز آب زیرزمینی به حیث منبع آصلی و بیشتر آوقات،
به حیث یګانه منبع آب آشامیدنی آستفاده مینمایند ".آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه ۸۸۲
ً 36
آیضا ببنید ،در صفحه  ،۸۸۲غیاثی ،سک تور خصوصی آفغانستان ،قسمت ۸.۲.۸
 37آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،صفحه  ،۸۲آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه ( ۰۵آشاره به آینکه آبیاری ،برآی توسعه
زرآعت در آفغانستان مهم آست).
 38آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،صفحه  .۸۰باقی  ۸۲درصد محوصالت زرآعتی آفغانستان بارآنی آست .آیضاً.
ً 39
آیضا
ً 40
آیضا در صفحات  ۸۲و ۸۰
ً 41
آیضا در صفحه ۸۰
 42مشاهده ساحوی بخش حاکمیت قانون یوناما
 43قانون آب ،نشر شده در شماره  ۲۰۸جریده رسمی وزآرت عدلیه در  ۸۸آپریل  ،۸۸۸۲ماده  )۸( ۸۲و "( )۸(۲۲قانون آب )"۸۸۸۲؛ آی سی
آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،عبارت ۸۸؛  ۸۸۸۰آسترآتیژی سک تور آب ،صفحه .۸۸
 44آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،صفحه  ۸۸۸۰ ،۲۲آسترآتیژی سک تور آب صفحه .۸۸
 45آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،صفحه  ۸۸۸۰ ،۲۸آسترآتیژی سک تور آب صفحه .۸۸
 46آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،صفحه ۲۲
ً 47
آیضا در صفحه ۸۲؛ شبکه آبیاری موجی آز بارندگی ،آبیاری موجی در آفغانستان ،صفحه  ،۸در آین ویبسایت مالحظه نمایید:
http://www.spate-irrigation.org/wordpress/wp-content/uploads/OP10_SI_Afghanistan_SF.pdf.
 48مالحظه نمایید ،چهارچوب پالیسی آسترآتیژیک  ،۸۸۸۲صفحه ( ۸برآورد آینکه تقریبا  ۲۸درصد آبیاری توسط ذرآئع سنتی و تنها  ۸۸در صد
توسط ذرآئع رسمی مانند پروژه های بزرګ آبیاری صورت میګیرد).
 49آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،صفحات  ۸۲و ۲۲؛  ۸۸۸۰آسترآتیژی سک تور آب صفحه .۸۸
 50آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،عبارت ۸۸؛  ۸۸۸۰آسترآتیژی سک تور آب صفحه ۸۸
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 51آی سی آی آر دی آی آرزیابی نیاز ها ،صفحه ۲۲
ً 52
آیضا مالحظه کنید در عبارت ۸۸
ً 53
آیضا مالحظه کنید در صفحه ۲۲
ً 54
آیضا مالحظه کنید در عبارت  ۲و صفحه "( ۲۲کارآی ی سیستم آنتقال  ۰۸در صد آز ظرفیت آصلی خود کاهش یافته آست)".
 55آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه ۲۲
 56آن پ ی پ ی  ،۸صفحه ۲۸
ً 57
آیضا
ً 58
آیضا.
59مالحظه نمایید :بانک جهان ،آب زمین های زرآعتی والیت کندهار رآ زندګی بخشید ۸۸ ،جوالی  ،۸۸۸۸در آین ویبسایت مالحظه نمایید:
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/07/20/water-brings-life-to-farmlands-in-kandahar-province
60کابل تایمز ،بند کجکی در رشد آقتصادی آفغانستان کمک می کند  4 ،آک توبر  ،6112قابل دسترسی در
http://thekabultimes.gov.af/index.php/opinions/economic/12002-kajaki-dam-helps-afghanistan%E2%
80%99s -economic-growth.html

 61آسترآتیژی سک تور آب  6112صفحه 64
ً 62
آیضا
 63آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه  ،94-99جدول  4و شکل  .1همچنین نگاه کنید به آیکاردآ آرزیابی نیازها ،ص( 14 .برآورد که 99
درصد آز کل آب پمپ برآی آبیاری مورد آستفاده قرآر میگیرد).
ر
 64آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه  ،۰۵نیز مالحظه کنید ،آن پ ی پ ی  ،۸صفحه ( ۸۲برآورد آینکه ز آعت قانونی ۲۸ ،درصد تولید
ناخالص دآخلی کشور رآ تشکیل میدهد).
 ، ،۸۸۸۲ 65چهارچوب پالیسی آسترآتیژیک ،صفحه  ،۸نیز مالحظه کنید ،آن پ ی پ ی  ،۸صفحه .۸۲
 ۸۸۸۰ 66چهارچوب پالیسی آسترآتیژیک ،صفحه ۲
 67آن پ ی پ ی  ،۸صفحه ۲۸
 68قانون آساسی آفغانستان ،ماده ۸۲
ً 69
آیضا
 70قانون مدنی ،ماده ۸۲۲۵
ً 71
آیضا ،در ماده های  ۸۲۲۸و ۸۲۲۵
ً 72
آیضا ،در ماده ۸۲۲۲
ً 73
آیضا ،در ماده ۸۲۲۲
ً
 74آیضا ،در ماده ۸۲۲۰
ً 75
آیضا ،در ماده ۸۲۲۸
ً 76
آیضا ،در ماده ۸۲۲۸
ً 77
آیضا ،در ماده ۸۲۲۸
 78قانون آب ،ماده ۸
ً 79
آیضا
ً 80
آیضا ،در ماده  ۸و )۸(۰
ً 81
آیضا ،در ماده ۸
ً 82
آیضا
ً 83
آیضا ،در ماده ۵
ً 84
آیضا
ً 85
آیضا ،در ماده ۸۰
ً 86
آیضا ،در ماده های  ۸و ۰
ً 87
آیضا ،در ماده های  )۸(۰و ( )۸۸و ماده های  ۸۸و ۸۸
ً
 88آیضا ،در ماده ۲
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 89چهارچوب مدیریت محیطی و آجتماعی برآی آفغانستان ،پروژه مدیریت آب در ساحه زرآعتی ،نومبر  ،۸۸۸۸صفحه "( ۸۸آی آس آم آف آی
پروژه مدیریت آب در ساحه زرآعتی") در آین ویبسایت مالحظه کنیدhttp://www- :
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/11/16/000334955_20101116014820/Rendere
d/PDF/E25860EA0P12031Framework1appraisal.pdfنیز مالحظه کنید ۸۸۸۲ :قانون آب ،ماده ها  ۲و ( ۸۸آتخاذ رویکرد منضمم
مدیریت و توسعه آب)
 90آی آس آم آف آی پروژه مدیریت آب در ساحه زرآعتی ،صفحه ۸۸
ً 91
آیضا ،در صفحات  ۸۸و ۸۸
 ۸۸۸۲ 92قانون آب ،ماده های  ۸۸تا ۸۲
ً 93
آیضا در ماده ۸۲
ً 94
آیضا در ماده ۸۵
ً 95
آیضا در ماده )۸(۸۵
ً 96
آیضا در ماده های  )۰(۸۲و ( )۸۸و )۸(۸۵
 97آی آس آم آف آی پروژه مدیریت آب در ساحه زرآعتی ،صفحه ۸۸
 ۸۸۸۲ 98قانون آب ماده )۰(۲
 99آی آس آم آف آی پروژه مدیریت آب در ساحه زرآعتی ،صفحه ۸۸
ً 100
آیضا
ً 101
آیضا
 ، ،۸۸۸۲ 102قانون آب ،ماده ۸۲
ً 103
آیضا در ماده های  )۲(۸۲و ۸۸
ً 104
آیضا در ماده های  )۲(۲و )۸(۸۸
ً 105
آیضا در ماده های  )۸(۲و )۸(۸۸
ً 106
آیضا در ماده ۸۸
ً 107
آیضا در ماده )۸(۸۲
ً
 108آیضا در ماده  )۸(۸۲و ()۲
ً 109
آیضا در ماده  )۸(۲۲و ()۲
ً 110
آیضا در ماده ۲۲
ً 111
آیضا در ماده ۲۲
 112نګاه کنید :وینسنت توماس ،روند های حل مناقشات و حقوق آب در آفغانستان ،قضیه حوزه دریای ی فرعی سرپل ،دسمبر  ،۸۸۸۲صفحه
"( ۸۸۲روند های حل مناقشات و حقوق آب ") در آین ویبسایت مالحظه کنیدhttp://www.areu.org.af/ :
Uploads/EditionPdfs/Water%20and%20Conflict.pdf.
 ،۸۸۸۲ 113قانون آب ،ماده )۸(۲۲
ً 114
آیضا ،در ماده های  ،۸۸۸۲قانون آب ،ماده )۸(۲۲
ً 115
آیضا ،در ماده های  ۸۸و  .)۲(۲۲در مناطقی که هیچ شورآی حوزه دریای ی و یا شورآی حوزه دریای ی فرعی آیجاد نګردیده ،مسئله مناقشه روی
آستفاده آب ،به مقام حوزه دریای ی مربوط ،و در مناقشات روی شبکه های آبیاری ،به آدآره مدیریت آب رآجع میګرددً .
آیضا در ماده )۵(۲۲
ً 116
آیضا در ماده های  ۸۸و )۲(۲۲
ً 117
آیضا در ماده های  ۸۸و )۸(۲۲
ً 118
آیضا نګاه کنید ،به ماده ۸۸
ً 119
آیضا در ماده )۲(۲۲
ً 120
آیضا
ً 121
آیضا در ماده های  ۸۸و )۲(۲۲
 122آیضاً
ً 123
آیضا در ماده های  ۸۸و )۸(۲۲
ً 124
آیضا در ماده های ۸۸
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ً 125
آیضا در ماده های  ۸و )۰(۰
 126حامد خان ،رهنمای متخصص قانون آسالمی ،شبکه بین آلمللی ترویج حاکمیت قانون ،جوالی  ،۸۸۸۲صفحه "( ۰۵حامد خان ،رهنمای
متخصص قانون آسالمی ") در آین ویبسایت مالحظه کنید:
http://inprol.org/sites/default/files/publications/2013/islamic_law_guide-july_2013_final_0.pdf.
ً 127
آیضا در صفحه  (۰۰به آستناد میالنی آندرومیکا ،مدنی ،تحلیل مقایسوی سنت ها و بینش قانون آب آسرآییل و عرب برآی توآفق های عصری
تقسیم آب ،ژورنال پالیسی و قانون بین آلمللی دینور ،۸۲۲۰ ،۸۸ ،صفحه )۲۲۲
ً 128
آیضا
ً 129
آیضا
 130توماس بارفیلد ،قانون سنتی آفغانستان و رآبطه آن با نهاد های رسمی عدلی ،آنستیتیوت صلح آیاالت متحده آمریکا ،جون  ،۸۸۸۲صفحه
(۸۸بارفیلد ،قانون سنتی آفغانستان) ،در آین ویبسایت مالحظه نماییدhttp://www.usip.org/sites/default/files/file/barfield2.pdf.:
 131حامد خان ،رهنمای متخصص قانون آسالمی ،صفحه ( ۰۰با آستناد چیبلی ماالت ،جستجو برآی آصول آستفاده آز آب :بازتابها بر شریعت و
روآج در شرق میانه ،۸۲۲۲ ،صفحات  ۸۸۲ ،۸۸۵تا )۸۲۸
ً 132
آیضا
ً 133
آیضا
 ،۸۸۸۲ 134قانون آب ،ماده ۸
 135رساله های موالنا عبدآلرحمان جامی ( )۸۲۲۸ – ۸۲۸۲که برآی آختصاص آب و تقسیم آب آبیاری در والیت هرآت ،رهنمای ی فرآهم میسازد
("تقسیمات حقوق آب")
ً 136
آیضا
 137وآحد تحقیق و آرزیابی آفغانستان ،بازپرسی بی عدآلتی در آبیاری ،نظام های آبیاری توسط کاریز در ولسوآلی آنجیل والیت هرآت،۸۸۸۲ ،
صفحه ( ۸۸آی آر آی یو ،۸۸۸۲ ،سروی آبیاری والیت هرآت) در آین وبسایت مالحظه نمایید:
http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/914E-Irrigation%20Inequities-CS-print.pdf.pdf.
 138بارفیلد ،قانون سنتی آفغانستان ،صفحه ۲۸
ً 139
آیضا
ً 140
آیضا
ً 141
آیضا
 142مناقشات خارجی فرآمرزی میان آفغانستان و کشور های همسایه نیز رخ میدهد آما فرآتر آز محدوده آین ګزآرش آست .برآی بررسی یک ګزآرش
تازه در مورد خاصیت بعضی آز مناقشات خارجی فرآمرزی ،مالحظه نمایید ،توماس ،توسعه منابع آبی فرآمرزی.
 143آیف آی آو ،سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه ،۰۵
 144بارفیلد ،قانون سنتی آفغانستان ،صفحه ( ۸۸با آستناد ځدرآن )۲۸۲ :۸۲۵۰
 145آطالعات ساحوی جمع آوری شده آز کمپ عودت کنندګان حصارشاهی والیت ننګرهار)
 146فرمان شماره  ۸۲۸۲رییس جمهور ۸۸ ،می ۸۸۸۲
 147ګزآرش های ساحوی بخش حاکمیت قانون یوناما ،آز والیت متعدد
 .148مالحظه کنید ،آیف آی آو ،مدیریت آب آبیاری و نیاز های آب آبیاری ،۸۲۰۸ ،فصل  ،۸جدول  ۲در ویبسایت زیر:
http://www.fao.org/docrep/s2022e/s2022e00.htm
 149ګزآرش ساحوی یوناما در مورد حاکمیت قانون آز ولسوآلی نجرآب والیت کاپیسا
150ګزآرش ساحوی یوناما در مورد حاکمیت قانون آز والیات متعدد
151چنانچه در پاورقی ګذشته بیان شد
152ګزآرش ساحوی یوناما در مورد حاکمیت قانون آز والیت بغالن
ز
153سایر مبصرین با آین آرزیابی متفق آند .مالحظه کنید :آی سی آی آر دی آی آر یابی نیاز ها ،صفحه ( ،۸۸مشاهده در عمل ،آب مطابق به
سنت محلی و توآفق میان دهاقین ،میرآب و دولت تقسیم میگردد .هر قریه ،کم آز کم یک میرآب دآرد که آختیار آختصاص آب به ساحات
مختلف برنامه رآ به میرآب های مادون آش تفویض میکند" ).غیاثی ،سک تور خصوصی آفغانستان ،فصل  ،۸.۸شماره ( ۸۲۸در مناطق دیهی،
ملکیت ،زمین و حقوق آبیاری ،منابع معمولی مناقشه آند که توسط جرګه و یا دآوری سنتی حل میګردند").
154مالحظه کنید :بارفیلد ،قانون مرسوم آفغانستان ،صفحه ۸۸
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155مالحظه نمایید ،۸۸۸۲ :قانون آب ،ماده )۲(۸۲
156مصاحبه حاکمیت قانون یوناما با شورآی فرعی حوزه دریای ی ننګرهار
157روزنامه آوتلوک آفغانستان ،آستفاده منابع آبی آفغانستان توسط کشور های همسایه ۸۵ ،سپتمبر  ،۸۸۸۲در آین ویبسایت مالحظه نمایید:
http://outlookafghanistan.net/national_detail.php?post_id=13110
158توماس ،روند های حقوق و حل مناقشه آب ،صفحه ۸۸۲
159قانون آب ،ماده۸۲۸۸ ،
160قانون مدنی ،ماده۸۲۸۸ .
161قانون آب ،ماده۸ .
162توماس ،روند های حقوق و حل مناقشه آب ،صفحه ۸۸۲
163چنانچه در پاورقی ګذشته بیان شد
164چنانچه در پاورقی ګذشته بیان شد
165چنانچه در پاورقی ګذشته بیان شد
166غیاثی ،سک تور خصوصی آفغانستان ،قسمت ۸.۸
167چنانچه در پاورقی ګذشته بیان شد
168چنانچه در پاورقی ګذشته بیان شد ،در قسمت  ،۸.۸صفحه ( ۸۸۲با آستناد هر دو مطالعه)
169چنانچه در پاورقی ګذشته بیان شد ،قسمت ۸.۸
 ،۸۸۸۰170آسترآتیژی سک تور آب
171چنانچه در پاورقی ګذشته بیان شد
172چنانچه در پاورقی ګذشته بیان شد
173چنانچه در پاورقی ګذشته بیان شد
174نیز مالحظه نمایید:آی آر آی یو  ،۸۸۸۲سروی آبیاری هرآت ،صفحات ۸۲-۸۰
 175مالحظه نمایید :آیف آی آو سروی آکوآ ستات  ،۸۸۸۸صفحه ۰۵
 176قسمت ( ۲آلف) باال
177چنانچه در پاورقی ګذشته بیان شد
178قسمت ( ۲ب) ،باال
 179قسمت ( ۲آلف) باال
 180قسمت ( ۲ب ،۸ ،ج ،د) باال
 181قسمت ( ۲د) باال
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