
بسمه تعالي

نشست حكمراني آب در گذار با فّناوري در چهارمين كنفرانس حكمراني و سياست گذاري عمومي در ت��اريخ
مس�ئول ت�دوين برگزار گردي�د. مهمان�ان اين نشس�ت آق�اي دك�تر علي اص�غر اعلم اله�دي )1399 بهمن 20

آقاي دكتر حسين دهقاني سانيج )رئيس موسسه تحقيق��ات ف��ني و مهندس��يفناوري هاي راهبردي در آب(، 
و خانم مهندس� آزاده استاد رحيمي )معاون دفتر برنامه ريزي كالن آب و آبفا وزارت نيرو( و دب��يركشاورزي(، 

ض�رغامي بودن�د. در اين نشس�ت وظ�ايف وزارت ن�يرو، وزارت جه�اد كش�اورزي ومه�دي  دكتر آقاي نشست
دانشگاه ها در زمينه حكمراني آب بالخصوص از ديد توجه به فناوري تحليل و مورد بررسي قرار گرفت كه هر
يک نقش مهمي در حكمراني ايفا مي كنند� و انتظار مي رود اين دي��دگاه هاي متن��وع و بخش��ي ن��يز در ق��انون

ترين نكات مطرح شده در اين نشست عبارت هستند از:مهمبازنگري شده آب  ديده شود. 

  آقاي دکتر علي اصغر اعلم الهدي  مطالب طرح شده از سوي 

ميزان تحقق براي حكمراني خوب هشت مشخصه زير تعريف شده كه الزم است با توجه به اهميت آنها 

 بررسي شود: مشاركتي، توافق محور، قابل حسابرسي، شفاف، پاسخگو، موثر و حكمراني آب در كشور را

ب�ا عن�وان نقش كارآمد، منصفانه و فراگير، تبعيت از قانون. در گزارش منتشره مركز پژوهش هاي مجلس
، حكم�راني مدبران�ه آب و1394هاي راهبردي آب در رفع چ�الش ه�اي آب كش�ور در س�ال سند فناوري

 تصميم سازي و تصميم گيري يكپارچه بعن��وان الي��ه ه��اي اص��لي ذك��ر ش��ده ظرفيت سازي را در كنار

 ق�انون( از ط�رف دس�تگاه ه�اي  مشخصه )پاسخگو ب�ودن و پ�يروي از  دو متاسفانه پايبندي به  است.
ذيربط در عمل مشاهده نمي شود.

 بخش آب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور- مبني ب��ر36به عنوان نمونه در متن بند الف ماده 

 و  درصد30اصالح نظام بهره برداري آب آشاميدني و ارتقاي بهره وري استحصال و مص��رف ب��ه م��يزان 

 شيرين كردن آب دريا- به صراحت اجراي  طريق  در صد آب شرب جنوب كشور از30همچنين تامين 

از طرف خود به عه��ده آن بعنوان تكليف دولت قيد شده است اما دولت� به نوبه خود انجام اين بند را نيز

 گزارش نكرده اس��ت. همچ��نين گذاشته و عمال هيچ اقدامي را براي سه سال اول اين برنامه وزارت نيرو
اجراي تبصره ذيل بند الف آن ماده نيز عالوه ب�ر مش�اركت وزارتين عل�وم، تحقيق�ات و فن�اوري و وزارت
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 نهاده�ا و س�اير صنعت، معدن و تجارت نياز به حم�ايت مع�اونت علمي و فن�اوري رياس�ت جمه�وري و

 دارد تا بطور كامل تحقق يابد. دستگاه هاي دولتي

كارگروههاي مختلفي در اين خص�وص تش�كيل1397 ارديبهشت 24زدايي همچنين در سمپوزيوم نمك ،
گرديد. وزارت نيرو در سمپوزيم نمک زدايي در خصوص مديريت هوشمند و انتظار از دانشگاه ها و مراك��ز
پژوهشي، اقدامي نكرده است. اين در حالي است كه دانشگاه ها بايس�تي به طورج�دي ب�ه زمين�ه فن�اوري

ورود پيدا كنند.

  خانم مهندس استادرحيمي  مطالب طرح شده از سوي 

حكمراني و فّناوري هر دو مؤلفه هاي مختلفي دارند كه نيازمند بررسي هستند ك��ه ب��ه ص��ورت جداگان��ه
بايد بررسي شوند و در اينجا و به به�انه ي اين نشس�ت، فرص�تي پيش آم�ده ت�ا تنه�ا ب�ه يكي از الزام�ات
پرداختن به موضوع حكمراني و فّناوري، يعني الزامات قانوني و زيرساخت هاي قانوني و موضوع ب��ازنگري
قانون آب كه در حال حاضر در ح�ال انج�ام اس�ت، ب�پردازيم. يكي از مرتبط ت�رين اس�ناد ق�انوني در اين

(، تدوين شده1361 سال از قانون توزيع عادالنه آب )40زمينه، اليحه قانون آب است كه بعد از نزديک 
آوري و م��وردنظر ق��رار گ��رفت.است و نظرات نخبگان مختلف با رويكرد مشاركتي در اين خصوص جم��ع

 كشور مورد ترجمه و توجه قرارگرفته است.6همچنين تجارب مختلف جهاني و به طور خاص قانون 

در رابط�ه ب�ا ض�رورت ب�ازنگري ق�انون آب، يكي تغي�يرات اقليمي و هي�درولوژيكي� و اف�زايش توج�ه ب�ه
بهره برداري از منابع در كشور نسبت به قبل، و همچنين تغييرات رويكردهاي حكم��راني آب ك��ه مت��اخر
است و مسلماً در قانون توزيع عادالنه آب به آن توجه نشده است و با توجه به نام آن، ص��رفا ب��ر رويك��رد
توزيع توجه شده است نه رويكرد حفاظتي. فرايند بازنگري قانون آب در چهار گام ص��ورت گرفت��ه اس��ت

هاي مهم اين فرايند بوده است. در گام دوم، به تب��يين دكترين ه��ا،هاي اصلي از گامكه خطوط و چارچوب
اصول و سياست ها پرداخته  شده است. در گام سوم، اصالحات قانون توزيع عادالن�ه آب ص�ورت گ�رفت و
مواد تكميلي به آن اضافه گرديد و در گام آخر، تلفيق مطالعات و رفع تناقض��ات و ايج��اد يكپ��ارچگي در

مفاد قانون رخ  داده است.

گ�يري وبرخي بسترهاي قانوني مرتبط با فناوري در اصالحيه قانون آب عبارت است از: ابزاره�اي ان�دازه
برداري زمان واقعي، ساختار مديريت آب در س��هسامانه خود اظهاري، بانک/ بازار آب، هشدار سيل، بهره

سطح ملي، حوضه آبريز و استاني و مركز ملي داده هاي آب و هواشناسي.

همچنين، تغيير اقليم، خشكسالي، ارتباط باالدست با پايين دست، پاي�داري كش�اورزي، ام�نيت غ�ذايي و
مديريت خشكسالي كه در اين نشست نيز مورد تاكيد قرار گرفت، ازجمله مواردي هستند كه در ت��دوين

اليحه قانون آب، هم در مواد آن و هم در روح و ارتباطات داخلي مفاد آن مورد توجه قرار گرفته اند.

الزم به ذكر است كه اليحه قانون آب در حال حاضر براي اعالم نظر عموم در دسترس قرار گرفته و اميد
است مشاركت خوبي از سوي افراد حقيقي و حقوقي صورت گيرد و با هم افزايي و مشاركت بر ظ��رفيت و

كارآمدي قانون آب افزوده شود. 

  آقاي دکتر حسين دهقاني  سانيچ  مطالب طرح شده از سوي 

قانون بايستي به نحوي نگارش شود كه شفاف باشد و قابل تفسير نباش��د. همچ��نين ق��انون آب بايس��تي
پيوند عميقي با آب و غذا داش�ته باش�د. پيش�نهاد مي ش�ود نق�اطي ك�ه در آن پيون�د آب و غ�ذا تق�ويت

مي شود، نقش فّناوري در آن ها پررنگ گردد.

در نقد قانون جديد بازنگري شده آب بيان شد كه برخي از واژه ها علي رغم اينك�ه در فهرس�ت واژه ه�اي
ابتداي گزارش آورده شده است، بسيار كمتر استفاده شده است كه نشان عدم پوشش اين مفاهيم� اس�ت.
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 ب�ار(، ام�نيت غ�ذايي )اس�تفاده  نش�ده اس�ت(، انتق�ال آب بين2 ب�ار(، آب غيرمتع�ارف )1آب لب ش�ور )
 ب�ار(. ب�ا توج�ه ب�ه ع�دم پوش�ش اين2 ب�ار( و آل�ودگي آب )1حوضه اي )استفاده  نشده است(، فّناوري )

تواند چالش هاي بسياري در برداشته باشد.مفاهيم، قانون بازنگري شده آب در آينده مي

بر اساس تحقيقات صورت گرفته، اين نتيجه كلي محرز شده است كه پايداري كش�ور ب��ه پاي�داري آب و
كنن��دهغذا وابسته است و تحقق اين پايداري نيازمند فناوري هست. همچنين ورود فّناوري از نگاه مصرف

بايستي به نحوي باشد ك�ه باالدس�ت )بخش سياس�ت گذار( و پايين دس�ت )بخش مص�رف كنن�ده مانن�د
كشاورزي( ارتباط نزديكي با يكديگر داشته باشند. بايد در يک قانون اين مهم مورد بررسي قرار گيرد كه

تا چه اندازه پتانسيل براي سرمايه گذاري در بخش فناوري در آن ديده شده است.

،باتوجه به اينكه در گذشته ادبيات و مفاهيمي نظير تغيير اقليم، م��ديريت پيون��دي آب و غ��ذا، پاي��داري
خشكسالي يا شورشدن اراضي در كشور وجود نداشت، توجه به اين مف��اهيم در اس�ناد باالدس�تي وج�ود

نداشته اما در حال حاضر به اين موضوعات در قانون جديد بايد توجه جدي بشود. 

شادلي برايقدرداني: از آقايان دكتر علي ملكي، امين روزبهاني، سيد علي كريمي، سامان غفاري و نيز خانم دكتر 
حمايت علمي و فني براي برگزاري نشست تشكر بعمل مي آيد.
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