بسمه تعالي

نشست حکمرانی آب در گذار با ف ّناوری در چهارمين كنفرانس حكمراني و سياست گذاري عمومي در ت اريخ
 20بهمن  1399برگزار گردي د .مهمان ان اين نشس ت آق اي دکتر علیاص غر اعلماله دی (مس ئول ت دوین
فناوریهای راهبردی در آب) ،آقاي دکتر حسين دهقانی سانیج (رئیس موسسه تحقیق ات ف نی و مهندس ی
کشاورزی) ،و خانم مهندس آزاده استاد رحیمی (معاون دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفا وزارت نيرو) و دب ير
نشست آقای دکتر مه دي ض رغامی بودن د .در این نشس ت وظ ایف وزارت ن یرو ،وزارت جه اد کش اورزی و
دانشگاهها در زمينه حكمراني آب بالخصوص از ديد توجه به فناوري تحلیل و مورد بررسی قرار گرفت که هر
یک نقش مهمی در حکمرانی ایفا میکنند و انتظار میرود این دیدگاههاي متن وع و بخش ي ن یز در ق انون
بازنگری شده آب دیده شود .مهمترین نکات مطرح شده در این نشست عبارت هستند از:

مطالب طرح شده از سوي آقاي دکتر علي اصغر اعلمالهدي


برای حکمرانی خوب هشت مشخصه زیر تعریف شده که الزم است با توجه به اهمیت آنها میزان تحقق
حکمرانی آب در کشور را بررسی شود :مشارکتی ،توافق محور ،قابل حسابرسی ،شفاف ،پاسخگو ،موثر و
کارآمد ،منصفانه و فراگیر ،تبعيت از قانون .در گزارش منتشره مرکز پژوهشهای مجلس ب ا عن وان نقش
سند فناوریهای راهبردی آب در رفع چ الش ه ای آب کش ور در س ال  ،1394حکم رانی مدبران ه آب و
ظرفیت سازی را در کنار تصمیم سازی و تصمیم گیری یکپارچه بعن وان الیه ه ای اص لی ذك ر ش ده



است .متاسفانه پایبندی به دو مشخصه (پاسخگو ب ودن و پ یروی از ق انون) از ط رف دس تگاه ه ای
ذیربط در عمل مشاهده نمی شود.
به عنوان نمونه در متن بند الف ماده  36بخش آب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور -مبني ب ر
اصالح نظام بهره برداری آب آشامیدنی و ارتقای بهره وری استحصال و مص رف ب ه م یزان  30درصد و
همچنین تامین  30در صد آب شرب جنوب کشور از طریق شیرین کردن آب دریا -به صراحت اجرای
آن بعنوان تکلیف دولت قید شده است اما دولت به نوبه خود انجام این بند را نیز از طرف خود به عه ده
وزارت نیرو گذاشته و عمال هیچ اقدامی را برای سه سال اول این برنامه گزارش نکرده اس ت .همچ نين
اجرای تبصره ذیل بند الف آن ماده نيز عالوه ب ر مش ارکت وزارتين عل وم ،تحقيق ات و فن اوري و وزارت
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صنعت ،معدن و تجارت نیاز به حم ایت مع اونت علمی و فن اوری ریاس ت جمه وری و س ایر نهاده ا و
دستگاه های دولتی دارد تا بطور کامل تحقق یابد.


همچنين در سمپوزیوم نمکزدایی  24اردیبهشت  ،1397کارگروههای مختلفی در این خص وص تش کیل
گردید .وزارت نیرو در سمپوزیم نمکزدایی در خصوص مدیریت هوشمند و انتظار از دانشگاهها و مراکز
پژوهشی ،اقدامي نكرده است .اين در حالي است كه دانشگاهها بایس تی بهطورج دی ب ه زمین ه فن اوری
ورود پیدا کنند.

مطالب طرح شده از سوي خانم مهندس استادرحيمي








حکمرانی و ف ّناوری هر دو مؤلفههای مختلفی دارند که نیازمند بررسی هستند که ب ه ص ورت جداگان ه
بايد بررسي شوند و در اينجا و به به انهي اين نشس ت ،فرص تي پيشآم ده ت ا تنه ا ب ه يکي از الزام ات
پرداختن به موضوع حکمرانی و ف ّناوری ،يعني الزامات قانونی و زیرساختهای قانونی و موضوع ب ازنگري
قانون آب که در حال حاضر در ح ال انج ام اس ت ،ب پردازيم .يکي از مرتبطت رين اس ناد ق انونی در این
زمینه ،اليحه قانون آب است که بعد از نزدیک  40سال از قانون توزیع عادالنه آب ( ،)1361تدوین شده
است و نظرات نخبگان مختلف با رویکرد مشارکتی در این خصوص جم عآوری و م وردنظر ق رار گ رفت.
همچنین تجارب مختلف جهانی و بهطور خاص قانون  6کشور مورد ترجمه و توجه قرارگرفته است.
در رابط ه ب ا ض رورت ب ازنگري ق انون آب ،يکي تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی و اف زایش توج ه ب ه
بهرهبرداری از منابع در کشور نسبت به قبل ،و همچنين تغييرات رويکردهاي حکم راني آب که مت اخر
است و مسلماً در قانون توزیع عادالنه آب به آن توجه نشده است و با توجه به نام آن ،ص رفا ب ر رویکرد
توزیع توجه شده است نه رویکرد حفاظتی .فرایند بازنگری قانون آب در چهار گام ص ورت گرفت ه اس ت
که خطوط و چارچوبهای اصلی از گامهای مهم این فرایند بوده است .در گام دوم ،به تب یین دکترینه ا،
اصول و سیاستها پرداخته شده است .در گام سوم ،اصالحات قانون توزیع عادالن ه آب ص ورت گ رفت و
مواد تکمیلی به آن اضافه گردید و در گام آخر ،تلفیق مطالعات و رفع تناقض ات و ایج اد یکپ ارچگی در
مفاد قانون رخداده است.
برخی بسترهای قانونی مرتبط با فناوری در اصالحيه قانون آب عبارت است از :ابزاره ای ان دازهگ یری و
سامانه خود اظهاری ،بانک /بازار آب ،هشدار سیل ،بهرهبرداری زمان واقعی ،ساختار مدیریت آب در س ه
سطح ملی ،حوضه آبریز و استانی و مرکز ملی دادههای آب و هواشناسی.
همچنين ،تغییر اقلیم ،خشکسالی ،ارتباط باالدست با پاییندست ،پایداری کش اورزی ،ام نیت غ ذایی و
مدیریت خشکسالی که در اين نشست نيز مورد تاکيد قرار گرفت ،ازجمله مواردی هستند که در ت دوين
اليحه قانون آب ،هم در مواد آن و هم در روح و ارتباطات داخلي مفاد آن مورد توجه قرار گرفتهاند.
الزم به ذکر است که اليحه قانون آب در حال حاضر براي اعالم نظر عموم در دسترس قرار گرفته و اميد
است مشارکت خوبي از سوي افراد حقيقي و حقوقي صورت گيرد و با همافزايي و مشارکت بر ظ رفيت و
کارآمدي قانون آب افزوده شود.

مطالب طرح شده از سوي آقاي دکتر حسين دهقاني سانيچ



قانون بایستی به نحوی نگارش شود که شفاف باشد و قابل تفسیر نباش د .همچ نین ق انون آب بایس تی
پیوند عمیقی با آب و غذا داش ته باش د .پیش نهاد میش ود نق اطی که در آن پیون د آب و غ ذا تق ویت
میشود ،نقش ف ّناوری در آنها پررنگ گردد.
در نقد قانون جدید بازنگری شده آب بيان شد كه برخی از واژهها علی رغم اینکه در فهرس ت واژهه ای
ابتدای گزارش آورده شده است ،بسیار کمتر استفاده شده است که نشان عدم پوشش این مفاهیم اس ت.
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آب لبش ور ( 1ب ار) ،آب غیرمتع ارف ( 2ب ار) ،ام نیت غ ذایی (اس تفادهنش ده اس ت) ،انتق ال آب بین
حوضهای (استفادهنشده است) ،ف ّناوری ( 1ب ار) و آل ودگی آب ( 2ب ار) .ب ا توج ه ب ه ع دم پوش ش این
مفاهیم ،قانون بازنگری شده آب در آینده میتواند چالشهای بسیاری در برداشته باشد.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،این نتیجه کلی محرز شده است که پایداری کش ور ب ه پایداری آب و
غذا وابسته است و تحقق این پایداری نیازمند فناوری هست .همچنين ورود ف ّناوری از نگاه مصرفکنن ده
بایستی به نحوی باشد که باالدس ت (بخش سیاس تگذار) و پاییندس ت (بخش مص رف کنن ده مانن د
کشاورزی) ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته باشند .باید در یک قانون این مهم مورد بررسی قرار گیرد که
تا چه اندازه پتانسیل برای سرمایهگذاری در بخش فناوری در آن دیده شده است.
باتوجه به اینکه در گذشته ادبیات و مفاهیمی نظیر تغییر اقلیم ،م دیریت پیون دی آب و غ ذا ،پایداری،
خشکسالی یا شورشدن اراضی در کشور وجود نداشت ،توجه به این مف اهیم در اس ناد باالدس تی وج ود
نداشته اما در حال حاضر به این موضوعات در قانون جدید بايد توجه جدي بشود.

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