پیشگفتار
حسن اجراي مصوبات شورا است .با توجه به هدف غايي شورا براي
حکمراني خوب آب و توسعه پايدار کشور ،ايجاد شرايط همکاري
بين نهادهاي ذينفع آب و رهبري تصميمات صحيح آنها يک
وظيفه اصلي است .در واقع تسهيل اين همکاري نهادي،
جهتدهي و همسوسازي سياستها براي رسيدن به وضعيت
ايدهآل در تامين ،توزيع و مصرف آب ماموريت شورا است.
به اعتقاد برخي از صاحبنظران حوزه مديريت آب ،اين شورا
هنوز آن اقتدار الزم را ندارد .بهگونهاي که برخي از مصوبات
ضمانت اجرايي الزم را پيدا نکرده است .از آنجا که تصميمات
شوراي عالي بايد در هيئت دولت مجدد تصويب شود ،لذا مصوبات
آن قوت کافي را ندارد .همچنين اعتقاد بر اين است که شورا هنوز
با معيارها و مباني موجود در حکمراني خوب فاصله دارد ،بهگونهاي
که نمايندهاي از جامعه مدني و بخش خصوصي در اين شورا حضور
ال دولتي است.
ندارد و کام ً
همچنين پيشنهاد ميشود مشابه شوراهاي عالي ديگر از جمله
شوراي عالي امنيت ملي ،شوراي عتف و شوراي عالي شهرسازي
و معماري ايران مصوبات آن ،البته بعد از کنترل حقوقي ،الزماالجرا
باشد .براي اينمنظور پيشنهاد ميشود اصالح اساسنامه شوراي
عالي آب در دستور کار قرار گيرد .براي اينمنظور دو مسير ذيل
پيشنهاد ميشود:
 تهيه اليحه از طرف دولت و تبديل به قانون تشکيل شورايعالي آب در مجلس شوراي اسالمي؛
 حذف بند مانع از اساسنامه شوراي عالي آب ،بهطوريکهمصوبات شورا نياز به مصوبه هيئت دولت نداشته باشد .در واقع
به اين ترتيب هيئت دولت تصميمات بين بخشي آب را به
شوراي عالي آب ابالغ و واگذار خواهد نمود .در اينصورت
ساير وزراي مرتبط از جمله اقتصاد نيز در شورا عضو و دعوت
ميشوند.
در حال حاضر در بخش آب و فاضالب اهداف و موضوعاتي از
جمله افزايش تعرفه آب شرب در راستاي واقعي کردن قيمت آب،
تامين آب شرب سالم و بهداشتي براي مشترکين شهري و
روستايي ،احداث شبکههاي آب و فاضالب شهري و روستايي،
احداث تصفيهخانههاي آب و فاضالب و بازچرخاني آب دنبال
ميشود .واضح و مبرهن است که مديريت توامان عرضه و تقاضا
نه يک اقدام بروکراتيک و فني است و نه ميتوان بدون هماهنگي
در سياستگذاري توسط دستگاههاي ذيربط در بخش آب بدان
دست يافت .براي دستيابي بهاين مهم ،وجود نهاد شوراي عالي
آب ،بهمنظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه تامين ،توزيع و
مصرف آب ،فرصتي است که ميتوان با استفاده حداکثري ازآن
بهاين مهم دست يافت.

ضرورت سیاستگذاري هماهنگ
در مدیریت آب و فاضالب

کشور*

مهدي ضرغامی
استاد دانشگاه تبریز و مشاور معاون وزیر نیرو در امور آب و
آبفا

امروزه مسئله آب بيش و پيش از اينکه مسئلهاي ناشي از کميابي
آب باشد تا از طريق راهکارهاي مهندسي و سازهاي مرتفع شود،
ناشي از ضعف در نظام سياستگذاري و تصميمگيري و اقتدار در
اجراي تصميمات و قوانين است .در شرايطي که فشار بر منابع آب
در اثر افزايش جمعيت ،تحوالت اجتماعي-اقتصادي و تغييرات آب
و هوايي به يکي از دغدغههاي اصلي جوامع کنوني تبديل شده
است ،در کنار کميت و کيفيت آب ،تضادهاي بين بخشي در
مديريت بحران ،چالشبرانگيز شده است .تعارضات بين منافع و
ماموريتهاي بخشي از يک طرف و تاکيد بر نگاه بخشي در حل
مسائل از طرف ديگر ،بروز پيامدهاي مخربي را بهبار آورده که
حيات جامعه را بهخطر انداخته است .بهگونهاي که ايجاد
سازوکاري براي همگرا کردن رويکردها و هماهنگي در تدوين و
اجراي اثربخش سياستهاي مشترک درجهت رفع اين تضادها ،با
جلب مشارکت همه گروههاي اثرگذار و اثرپذير جامعه از اين
سياستها اجتنابناپذير است .بازساخت حکمراني آب در ايران
نيازمند برنامهريزي راهبردي موثر براي تخفيف و مديريت
مناقشات بين ذينفعان با فراهم کردن بستر مناسب گفتوگو بين
افراد تصميمساز و تصميمگير و گروههاي اجتماعي صاحبتاثير و
متحمل تاثير است .از اينرو ،حل مسئله پيچيده و وخيم آب و
محيطزيست ايران در گرو وحدت و همدلي و هماهنگي اثربخش
بين نهادهاي دولتي ذيربط و بين دولت و مردم است .در اين
ميان ،برقراري هماهنگي بين سياستها از طريق ايجاد
سازوکارهاي نهادي فرابخشي ممکن و اثربخش خواهد بود.
بههمين منظور ،شوراي عالي آب که يک نهاد ملي است در
سال  1379مطابق با ماده  10قانون تشکيل وزارت جهاد
کشاورزي تشکيل شده است .ماموريت اين نهاد پايش سياستهاي
آب کشور ،هماهنگسازي اين سياستها و پيگيري و نظارت بر
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همچنين در زمينه ضرورت هماهنگي بين شهرداريها
(زيرمجموعه وزارت کشور) و مديريت تامين آب (وزارت نيرو)،
قبالَ تصميماتي در شوراي عالي آب گرفته شده که بهنظر ميرسد
جدي گرفته نشده است .بهعنوان نمونه در يکي از مصوبات وزارت
کشور (سازمان شهرداريهاي کشور) موظف شده است نسبت به
انجام مطالعات فضاي سبز در کليه شهرهاي کشور اقدام و تغيير
و اصالح فضاي سبز موجود به الگوي کمآببر و متناسب با شرايط
اقليمي آنها اقدام نمايد .اما شواهد امر نشان ميدهد مديريت
شهري در کشور هنوز اقدامات موثري در اين راستا انجام نداده
است ،بهطوريکه در اغلب شهرهاي کشور در مناطق خشک و
نيمهخشک ،هنوز الگوهاي فضاي سبز پرآببر و غيرسازگار با
شرايط کمآبي (نظير چمن و  )...وجود دارند.
در راستاي مطالب فوق ،نشريه علوم و مهندسي آب و فاضالب
از نويسندگان و محققان محترم درخواست دارد مقاالت خود را در
زمينه حکمراني خوب آب با تمرکز بر مديريت آب و فاضالب و
نيز با توجه به ظرفيت بالقوه شوراي عالي آب به اين نشريه ارسال
دارند.
* اين مطلب با همکاري آقايان محمد ارشدي و محمد حب وطن
و خانم سارا لطفي تهيه شده است.
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