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پیشگفتار
بــا توجــه بــه اهمیــت آب به عنــوان یک عامــل حیاتــی )اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی( 

و افزایــش روزافــزون تقاضــای آن، بســیاری از کشــورها در حــال گــذار از حکمرانــی خودگــردان آب با 

کمتریــن درجــه توســعه نهــادی و پایین تریــن ســطح مشــارکت بــه ســازوکارهای مبتنــی بــر حکمرانــی 

مناســب بــا حداکثــر مشــارکت می باشــند. در ایــن بیــن، قوانیــن آب بعنــوان تنظیم کننــده مناســبات 

ــا ایــن  ــذا اصــاح قوانیــن آب ب ــان و ذی نفعــان در حــوزه آب نقــش مهمــی دارد، ل ــان نقش آفرین می

رویکــرد، بمنظــور ایجــاد همســویی بــا ایــن تحــوالت اجتناب ناپذیــر اســت. 

ــزان  ــور و می ــت محیطی کش ــادی و زیس ــی، اقتص ــوالت اجتماع ــیر تح ــز، س ــا نی ــور م در کش

بهره بــرداری بیشــتر از ظرفیــت اکولوژیکــی از منابــع طبیعــی بــه ویــژه از منابــع آب تجدیدشــونده 

ــت آب و  ــای مدیری ــر الگوه ــه تغیی ــده ک ــب گردی ــته موج ــه گذش ــد ده ــور در چن ــدود کش مح

ــه  ــع عادالن ــون توزی ــتی های قان ــع کاس ــن رف ــد ضم ــه بتوان ــع ک ــی جام ــس قانون ــن پیش نوی تدوی

ــت  ــال حاکمی ــان و اعم ــان و ذی نفع ــان نقش آفرین ــبات می ــم مناس ــرای تنظی ــر ب ــزاری مؤث آب، اب

ــع آب باشــد، ضــروری و حیاتــی اســت. ــر مدیریــت مناب کارآمــد ب

در همیــن راســتا و بــه منظــور اطــاع از ســیر تکاملــی طــی شــده در ســایر کشــورها و تغییــرات 

ایجــاد شــده در قوانیــن آب آنهــا و ارتقــای دانــش متخصصــان حــوزه مدیریــت منابــع آب کشــور، 

اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران، کتــاب "قانــون ملــی آب آفریقــای جنوبــی" 

کــه توســط وزارت آب و جنــگل داری آفریقــای جنوبــی تهیــه شــده اســت را بــه همــت مرکــز ملــی 

مطالعــات راهبــردی کشــاورزی و آب ترجمــه کــرده اســت. کتــاب حاضــر، می توانــد راهگشــایی 

ــع  ــاح و رف ــرات و اص ــاد تغیی ــرای ایج ــد ب ــتحکم و کارآم ــی مس ــه چهارچوب ــتیابی ب ــرای دس ب

نواقــص قوانیــن آب در کشــور باشــد. 

ــان  ــجویان و ذی نفع ــاتید، دانش ــان، اس ــت گذاران، متخصص ــه سیاس ــاب را ب ــن کت ــه ای مطالع

ــم. ــه می نمای آب توصی

غالمحسین شافعی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
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مقدمه
ــع آب در  ــص مناب ــانی، تخصی ــات انس ــش مداخ ــل افزای ــه دلی ــته، ب ــه گذش ــد ده ــی چن ط

حوضه هــای آبریــز بــرای مصــارف انســانی و مقاصــد اقتصــادی و بــدون در نظرگرفتــن حقابه هــای 

ــع آب  ــعه مناب ــای توس ــداری در برنامه ه ــی و پای ــاخص اکولوژیک ــن ش ــت محیطی، نادیده گرفت زیس

ــروز  ــا ب ــوأم ب ــم ت ــاه و اقلی ــه مجموعــه آب، خــاک، گی ــی ب ــگاه جامــع و یکپارچــه مدیریت و عــدم ن

پدیــده تغییــر اقلیــم، ســبب شــده اســت کــه منابــع آب کشــور کاهــش قابــل ماحظــه ای پیــدا کنــد. 

ــا  بــروز آثــار و تبعــات منفــی گســترده و بســیار نگران کننــده بحــران آب کــه پایــداری ســرزمین را ب

ــن و  ــه یکــی از اصلی تری ــر اعتــای مدیریــت آب را ب چالش هــای جــدی مواجــه نمــوده، تمرکــز ب

ــت. ــوده اس ــل نم ــور تبدی ــعه کش ــد توس ــا در فرآین ــن مؤلفه ه ضروری تری

اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی، بــه 

لحــاظ وظایــف قانونــی ناشــی از بنــد الــف مــاده )1( قانــون بهبــود فضــای کســب وکار مصوب ســال 

ــترده ای در  ــای گس ــاورزی و آب، فعالیت ه ــردی کش ــات راهب ــی مطالع ــز مل ــیس مرک 1390 و تأس

راســتای کاهــش خســارت های ناشــی از بحــران آب انجــام داده اســت. یکــی از روش هــای موفــق 

کــه در جامعــه نیــز بــا اقبــال مواجــه شــده، ترجمــه و انتشــار آثــار و کتــب مختلــف علمــی و کاربردی 

حاصــل تجربیــات موفــق جهانــی می باشــد.

کتــاب "قانــون ملــی آب آفریقــای جنوبــی" کــه توســط وزارت آب و جنگلــداری کشــور آفریقــای 

جنوبــی تهیــه شــده اســت، اطاعــات جامعــی را در مــورد قانــون ملــی آب آفریقــا ارائــه می دهــد. 

از اصــول مهــم قانــون آب در آفریقــا ایــن اســت کــه شــهروندان آفریقــای جنوبــی بایــد در مدیریــت 

آب مشــارکت نماینــد کــه از ایــن جنبــه می توانــد در بازبینــی قوانیــن آب در کشــور مــورد توجــه قــرار 

گیــرد.

مطالعــه ایــن کتــاب بــرای سیاســتگذاران، پژوهشــگران، کارشناســان، ذی نفعــان و ذی مدخــان 

ــردد.  ــنهاد می گ پیش

الزم می دانــم از زحمــات و خدمــات ارزشــمند مترجــم و ویراســتار در ترجمــه و بازبینــی ایــن 

کتــاب و همچنیــن ســایر دســت اندرکاران، قدردانــی و تشــکر نمایــم.

یعتمدار                  محمد حسین شر

پرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران سر
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پیشگفتار

قانــون ملــی آب، چهارچــوب حقوقــی مدیریــت اثربخــش و پایــدار منابــع آب آفریقــای جنوبــی 

را فراهــم مــی آورد. 

ایــن قانــون در ســال 1998 بــا هــدف اصــاح بنیــادی قوانیــن گذشــته منابــع آب انتشــار یافت. 

قوانیــن گذشــته، تبعیض آمیــز بودنــد و بــا شــرایط آفریقــای جنوبــی تناســب نداشــتند. محوریــت 

ــاب و ارزشــمند اســت و  ــاور تشــکیل می دهــد کــه آب یــک منبــع کمی ــن ب ــون ملــی آب را ای قان

بــه همــه مــردم آفریقــای جنوبــی تعلــق دارد. همچنیــن، بــر ایــن عقیــده اســت کــه هــدف نهایــی 

مدیریــت منابــع آب بایــد تحقــق اســتفاده پایــدار آب بــه نفــع همــه شــهروندان آفریقــای جنوبــی 

باشــد. هــدف ایــن قانــون، حفاظــت، اســتفاده، توســعه و مدیریــت و کنتــرل منابــع آب و پیشــبرد 

مدیریــت یکپارچــه منابــع آب بــا مشــارکت همــه ذینفعــان اســت. 

ــت.  ــی نیس ــع آب تحقق یافتن ــت مناب ــی مدیری ــای نهای ــی، هدف ه ــارکت همگان ــدون مش ب

دولــت مســئولیت مهــم اطمینان یافتــن از مشــارکت اثربخــش همــه ذینفعــان در تصمیمــات منابــع 

آب کــه بــر آنهــا تأثیــر می گــذارد را بــر عهــده دارد. آشــنایی بــا قوانیــن آب، از نخســتین گام هــا در 

ــد. ــه شــمار می آی راســتای مشــارکت اثربخــش ب

ایــن کتابچــه بــا هــدف کمــک بــه آشــنایی بــا قانــون آب تهیــه شــده اســت. در ایــن راهنمــا، 

ــه زبانــی قابــل فهــم و ســاده، هــدف و اصــول قانــون ملــی آب، و نیــز اســتراتژی ها و نهادهــای  ب

ــه اهــداف نهایــی آن، توصیــف می شــود. همچنیــن، تدابیــر مقــرر  ــرای دســتیابی ب تعریف شــده ب

در قانــون را بــرای حفاظــت از منابــع آب و کنتــرل اســتفاده از آب معرفــی می کنــد. مخاطبــان ایــن 

ــع آب  ــت مناب ــل در مدیری ــتگاه های دخی ــز دس ــتفاده کنندگان آب و نی ــرداران و اس ــا، بهره ب راهنم

هســتند. 

ــد،  ــارکت نماین ــع آب مش ــت مناب ــری و مدیری ــد در تصمیم گی ــه می خواهن ــانی را ک ــه کس هم

تشــویق می کنــم ایــن کتابچــه را مطالعــه کننــد تــا راهنمــای آنــان در ایــن مســیر باشــد. 

وزیرامورآبوجنگلداری

Ronnie Kasrils
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هدف این راهنما
ــر  ــد دیگ ــت. مانن ــده اس ــته ش ــال 1998 نوش ــی آب س ــون مل ــاره قان ــا، درب ــه راهنم ــن کتابچ ای

قوانیــن، قانــون ملــی آب بــه زبــان حقوقــی نــگارش یافتــه اســت کــه بــرای بســیاری از مخاطبــان، 

دشــوار بــوده و قابــل فهــم نیســت. ایــن راهنمــا توضیــح می دهــد کــه ایــن قانــون چــه می گویــد 

و چــه منظــوری دارد.

ــد  ــد بتوانن ــی بای ــای جنوب ــن اســت کــه شــهروندان آفریق ــی آب ای ــون مل از اصــول مهــم قان

ــرداران منابــع آب  ــه بهره ب ــک ب ــا، کم ــن راهنم ــدف ای ــارکت نماینــد. ه در مدیریــت آب مش

ــد  ــا بتوانن ــت ت ــون اس ــد آن( در درک قان ــی و مانن ــدها، آب زیرزمین ــا، آب س ــا، نهره )رودخانه ه

ــند.  ــته باش ــذارد، داش ــر می گ ــان تأثی ــر آن ــه ب ــات آب ک ــاداری در تصمیم ــارکت معن مش

مخاطبان راهنما
این راهنما اطاعات سودمندی برای گروه های زیر فراهم می آورد:

• بهره برداران آب؛	

• هر کسی که می خواهد درباره مدیریت آب، بیشتر بداند؛	

• هر کسی که می خواهد در مدیریت آب مشارکت داشته باشد.	

بــرای دریافــت اطاعــات تفصیلی تــر دربــاره موضوعــات خــاص، الزم اســت بــه نزدیکتریــن 

دفتــر منطقــه ای وزارتخانــه امــور آب و جنــگل داری مراجعــه نمائیــد. در فهرســت انتهــای کتــاب، 
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ــون  ــه قان ــد ب ــز می توانی ــگاه www.dwaf.gov.za نی ــت. از وب ــده اس ــاس داده ش ــات تم اطاع

ملــی آب دسترســی پیــدا کنیــد.

دامنه پوشش مطالب 
ایــن راهنمــا تمــام جزئیــات قانــون ملــی آب را پوشــش نمی دهــد. در واقــع، راهنمــای کلــی قانــون 

و نیــز اطاعــات خــاص دربــاره بخش هــای مهــم قانــون را بــا هــدف کمــک بــه بهره بــرداران آب 

ــح داده می شــود  ــن اســاس، توضی ــر ای ــه دســت می دهــد. ب ــع آب ب در مشــارکت در مســائل مناب

کــه قانــون چگونــه از تحقــق امــور زیــر اطمینــان می دهــد:

• دسترسی همگانی به آب کافی؛	

• حفاظت، استفاده، توسعه، صرفه جویی، مدیریت و کنترل منابع آب؛	

• برنامه ریزی مناسب برای پیاده سازی اهداف قانون ملی آب؛	

• تأمین هزینه های مدیریت و توسعه منابع آب؛	

• استقرار نهادهای مدیریت منابع آب.	
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مقدمه

تصویر کلی از قانون ملی آب

 اهمیت قانون ملی آب در چیست؟
اهمیــت قانــون ملــی آب در ایــن اســت کــه مــواد مقــرر در قانــون اساســی آفریقــای جنوبــی دربــاره 

آب را عملــی ســاخته اســت.

قانون اساسی سال 1996

قانون اساسی، اهمیت ویژه ای برای مقررات آب دارد. در 
قانون اساسی آمده است که:

همه افراد حق دارند از آب و غذای کافی بهره مند باشند؛

همه افراد حق دارند از محیطی بهره مند باشند که برای 
سالمت یا رفاه آنان، زیان نداشته باشد؛

محیط زیست باید به نفع همه مردم امروز و فردا حفاظت شود؛

دولت ملی باید متولی منابع آب، مانند رودخانه ها، آب 
زیرزمینی و سدها باشد؛ و

مسئولیت خدمات آب برعهده دستگاه های محلی است.
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ـــاه،  ـــان، گی ـــچ انس ـــدون آب، هی ـــادی دارد. ب ـــت بنی ـــات، اهمی ـــر حی ـــام مظاه ـــرای تم آب ب

حیـــوان یـــا ارگانیـــزم زنـــده نمی توانـــد بقـــا داشـــته باشـــد. بـــا آب، مـــزارع زارعـــان و کشـــت  

روســـتائیان آبیـــاری می شـــود؛ نیـــاز شـــرب دام روســـتائیان تأمیـــن می شـــود؛ امـــکان تفریـــح 

ــرق  ــد بـ ــت، و تولیـ ــادن، صنعـ ــهرک ها، معـ ــهرها و شـ ــت، شـ ــد، و محیط زیسـ ــم می آیـ فراهـ

پشـــتیبانی می شـــود. مـــردم بـــه آب بـــرای شـــرب، تهیـــه و پخـــت غـــذا، شستشـــو، و بـــرای 

ـــی  ـــعه اجتماع ـــر در توس ـــش فق ـــی در کاه ـــش حیات ـــد. آب، نق ـــاز دارن ـــود نی ـــامت خ ـــظ س حف

و اقتصـــادی دارد. 

آفریقـــای جنوبـــی کشـــوری خشـــک بـــا متوســـط بارندگـــی پائیـــن اســـت. رودخانه هـــای 

ـــای  ـــماری از رودخانه ه ـــتند. ش ـــک هس ـــر، کوچ ـــورهای دیگ ـــا کش ـــه ب ـــی در مقایس ـــای جنوب آفریق

بـــزرگ کشـــور، بـــا دیگـــر کشـــورها مشـــترک اســـت. بســـیاری از منابـــع آب موجـــود کشـــور، 

بیـــش از انـــدازه بهره بـــرداری یـــا بـــه شـــکل قابـــل ماحظـــه ای تغییـــر داده شـــده اند. فعالیـــت 

روزمـــره مـــردم و ســـازمان ها، بـــر کیفیـــت آب رودخانه هـــا، آب زیرزمینـــی، و تاالب هـــا 

ــذارد. ــر می گـ تأثیـ

بســـیاری از نواحـــی کشـــور بـــا کمبودهـــای آب روبـــرو هســـتند و نیـــاز بـــه آب بیشـــتر از آب در 

ـــرب  ـــه آب ش ـــردم ب ـــرار دارد و م ـــار ق ـــر فش ـــت زی ـــی، محیط زیس ـــن نواح ـــت. در ای ـــترس اس دس

ـــد.  ـــت نمی کنن ـــه ای از آب دریاف ـــهم عادالن ـــا س ـــد ی ـــی ندارن دسترس

ـــع آب  ـــت مناب ـــرای حفاظ ـــی را ب ـــه چهارچوب ـــت ک ـــم اس ـــر مه ـــن نظ ـــی آب از ای ـــون مل قان

ــعه  ــرای توسـ ــی بـ ــه آب کافـ ــن از اینکـ ــدازه و اطمینان  یافتـ ــش  از انـ ــرداری بیـ ــر بهره بـ در برابـ

ـــم  ـــر مه ـــن نظ ـــن از ای ـــی آورد. همچنی ـــم م ـــود دارد فراه ـــده وج ـــرای آین ـــادی و ب ـــی و اقتص اجتماع

ـــد.  ـــردم می دان ـــه کل م ـــق ب ـــی، متعل ـــع عموم ـــتای مناف ـــه آب را در راس ـــت ک اس

منظور از منابع آب چیست؟
منابـــع آب، پیکره هـــای آبـــی ماننـــد رودخانه هـــا، نهرهـــا، تاالب هـــا، مصب هـــا و آب 

زیرزمینـــی هســـتند. »آب ســـطحی« آبـــی اســـت کـــه در بـــاالی زمیـــن قـــرار دارد. »آب زیرزمینـــی« 

آبـــی اســـت کـــه در زیـــر زمیـــن قـــرار دارد )بـــرای نمونـــه در آبخوان هـــا(.
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تفاوت میان قانون ملی آب و قانون خدمات آب در چیست؟
نمونه،  برای  است.  تفکیک کرده  را  نهادهای مختلف حاکمیت  اختیارات  به روشنی  اساسی  قانون 

مقرر کرده است که دولت ملی چه اختیاراتی دارد، نهادهای دولتی در سطح استان ها و نیز در سطح 

محلی، چه اختیاراتی دارند. همه نهادهای دولتی باید با یکدیگر همکاری داشته باشند، ولی وظایف 

آنها همپوشانی ندارد و دوباره کاری صورت نمی گیرد.

به  را  فاضاب  و  آب  خدمات  مدیریت  و  ملی  دولت  به  را  آب  منابع  مدیریت  اساسی  قانون 

دستگاه های محلی سپرده است. این تفکیک توضیح می دهد چرا یک قانون به منابع آب )مسئولیت 

ملی( و یک قانون به خدمات آب )مسئولیت محلی( اختصاص یافته است.

نهر

رودخانه
مصب

اقیانوس

تاالب

آب زیرزمینی

منابع آبخدمات آب

مسئولیت ملیمسئولیت محلی

قانون خدمات آب سال 1997

 با خدمات آب یا تأمین آب شرب و 
ً
قانون خدمات آب عمدتا

فاضالب برای خانوارها و دیگر بهره برداران آب سر و کار دارد. قواعد 

تأمین آب و خدمات فاضالب دستگاه های مسئول را تبیین می کند.

قانون ملی آب سال 1998

قانون ملی آب با منابع آب سر و کار دارد، یعنی رودخانه ها، نهرها، 

یت و  یرزمینی. قواعد حفاظت، استفاده، توسعه، مدیر سدها، و آب ز

کنترل منابع آب را به شیوه ای یکپارچه تبیین می کند.

قانون منابع آبقانون خدمات آب
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عنوان »قانون ملی آب سال 1998« به چه معنا است؟
صفــت »ملــی« بدیــن معنــا اســت کــه کل کشــور مشــمول آن اســت. »قانــون«، مقرراتــی اســت 

کــه در پارلمــان بــه تصویــب رســیده اســت. بنابرایــن قانــون ملــی آب، مقرراتــی دربــاره آب اســت 

کــه در کل آفریقــای جنوبــی بــه کار گرفتــه می شــود. ایــن قانــون در ســال 1998 در پارلمــان بــه 

تصویــب رســید.

منافع قانون ملی جدید آب
ــاش  ــون ت ــن قان ــه شــد. ای ــون لغــو شــده اســت( در ســال 1956 تهی ــی آب )کــه اکن ــون قبل قان

داشــت قواعــد آب کشــورهای اروپایــی را در آفریقــای جنوبــی بــه کار گیــرد. ایــن کار، تناســبی بــا 

شــرایط آفریقــای جنوبــی نداشــت، چــون کشــورهای اروپایــی بــر خــاف آفریقــای جنوبــی، آب 

بســیار فراوانــی دارنــد، در حالــی کــه آفریقــای جنوبــی کشــوری خشــک بــا آب محــدود اســت. 

 در اختیــار اقلیــت مســلط 
ً
افــزون بــر ایــن، قانــون ســال 1956 تضمیــن کــرده بــود کــه آب عمدتــا

ــدرت  ــن و ق ــدی از زمی ــژه ای در بهره من ــاز وی ــروه، از امتی ــن گ ــرد. ای ــرار می گی ــت ق سفیدپوس

اقتصــادی برخــوردار بودنــد. حــق پایــه انســانی بــه آب بــه رســمیت شــناخته نشــده بــود. 

در زمانـی کـه قانـون قبلـی آب تهیه می شـد، جمعیـت آفریقای جنوبی کمتر بود و فشـار بسـیار 

کمتـری بـر محیط زیسـت و منابع آب وجود داشـت. کشـاورزی مهم تریـن تمرکز سیاسـت آب بود. 

در قانـون قبلـی، واگـذاری حـق اسـتفاده از آب بـه افـرادی که مالـک زمیـن بودند )مـزارع و اماک 

دیگـر(، بازتـاب ایـن رویکرد بود. مالـکان اراضی می توانسـتند از آب زیرزمینی واقـع در زیر اراضی 

خـود و آب رودخانه هـا و نهرهـای جـاری در اراضـی یـا همجـوار اراضی خـود اسـتفاده نمایند. این 

آب هـا، آب خصوصـی شـناخته می شـدند و دولـت بر آنهـا کنتـرل چندانی نداشـت. آب خصوصی 

بدیـن معنـا بـود که افـرادی که مالـک زمین نبودنـد )اکثریـت جمعیت محروم(، دسترسـی آسـان یا 

تضمین شـده بـه آب نداشـتند. افـزون بـر ایـن، قانـون قبلـی بر بهره بـرداری از آب و سـاخت سـدها 

تمرکـز داشـت تا حفاظـت آب و مدیریـت تقاضا.

آب به همه مردم تعلق دارد
قانـون جدیـد آب بـا نـام »قانـون ملـی آب« در سـال 1998 بـه تصویب رسـید. این قانـون، مدیریت، 

حفاظـت و تخصیـص آب را متفـاوت بـا گذشـته در پیش گرفته اسـت. بر این باور اسـت کـه آب یک 
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منبـع طبیعـی اسـت کـه بـه همـه مـردم آفریقـای جنوبـی تعلـق دارد. بر پایـه ایـن اصل، بـر ضرورت 

توزیـع عادالنه تـر آب تأکیـد دارد. تنهـا حقـی کـه دربـاره آب وجـود دارد، تأمیـن نیازهـای پایه انسـان 

)آب بـرای شـرب، بـرای تهیه غـذا و برای بهداشـت فـردی( و آب مورد نیاز محیط زیسـت اسـت. این 

قانـون تضمیـن می کنـد کـه آب بـرای نیازهـای پایه انسـان و محیط زیسـت، پیـش از تخصیـص آن به 

اسـتفاده های دیگـر، »محفـوظ« )رزرو شـده( نـگاه داشـته می شـود )کنار گذاشـته می شـود(. 

مشارکت
قانـون قبلـی آب، رویکـردی اقتدارگـرا )غیـر دموکراتیـک( و متمرکـز داشـت و همـه تصمیم گیری ها 

در دسـت دولـت بـود. از آنجا کـه آب اهمیت فراوانـی برای مـردم دارد، قانون ملـی آب می گوید که 

مـردم بایـد در مدیریـت منابع آب مشـارکت نماینـد. این قانون، مدیریـت منابـع آب را در پائین ترین 

سـطح ممکـن تـدارک می بینـد. بدیـن منظـور، نهادهـای منطقـه ای و محلـی جدیـد را تأسـیس 

می کنـد، ماننـد سـازمان های مدیریـت حوضه. ایـن نهادهای جدیـد، نماینده جوامـع محلی و دیگر 

ذینفعـان در تصمیم گیـری، و تسـهیل کننده نقش آفرینـی آنهـا در تصمیم گیـری بـه شـمار می آینـد. 

ایـن رویکـرد، همسـو با روندهـای جهانی بـه سـمت مدیریت یکپارچـه منابع آب اسـت.

حفاظت و مدیریت منابع آب در یک کلیت واحد
ــک  ــع آب در ی ــرل مناب ــت و کنت ــعه، مدیری ــتفاده، توس ــت، اس ــی آب، حفاظ ــون مل ــدف قان ه

ــه. رودخانه هــا، ســدها، تاالب هــا، اراضــی،  ــوان اجــزای جداگان ــه عن ــه ب ــت واحــد اســت ن کلی

ــه عنــوان یــک چرخــه  ــر آنهــا تأثیــر می گــذارد، ب آب زیرزمینــی و نیــز فعالیت هــای انســان کــه ب

مدیریــت خواهنــد شــد. ایــن گفتــه بدیــن معنــا اســت کــه بــا همــه آب هــا در چرخــه آب بــه عنــوان 

بخشــی از یــک منبــع مشــترک رفتــار خواهــد شــد.

استفاده پایدار در راستای منافع همگانی
قانــون ملــی آب، امتیــاز ویــژه در دسترســی بــه آب را کــه در دوره آپارتایــد حاکــم بــود، لغــو کــرده 

ــد، اســتفاده آب در راســتای منافــع عمومــی و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی  ــون جدی اســت. قان

عادالنــه و پایــدار را ترویــج می کنــد. قانــون ملــی آب، تغییــری بنیــادی در چگونگــی مدیریــت و 

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــدی از آب ب بهره من
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چه موضوعاتی در قانون ملی آب پوشش داده شده است؟
قانون ملی آب از 17 فصل تشکیل می شود.

فصل 1

فصل 2

فصل 3

فصل 4

فصل 5

فصل 6

فصل 7

فصل 8

فصل 9

فصل 10

فصل 11

فصل 12

فصل 13

فصل 14

فصل 15

فصل 16

فصل 17

مبانی تفسیر و اصول بنیادی

یت آب استراتژی های مدیر

حفاظت از منابع آب

استفاده از آب

تمهیدات مالی

یر و مدیرکل اختیارات و وظایف وز

یت حوضه سازمان های مدیر

تشکل های آب بران

کمیته های مشورتی

یت آب های بین المللی مدیر

تاسیسات آبی دولتی

ایمنی سدها

بهره مندی از زمین و حقوق نسبت به زمین

یابی و اطالعات پایش، ارز

رسیدگی و حل اختالف

تخلفات و جبران خسارت

مفاد عمومی و موقتی

اصول

چگونگی حفاظت، استفاده، 
یت و کنترل آب توسعه، مدیر

ترتیبات نهادی

یرساخت و مسائل زمین ز

پایش

ساز و کارهای رسیدگی حقوقی، 
تخلفات و جبران خسارت

عمومی



آشنایی با قانون ملی آب آفریقای جنوبی 18

بخش  1

هدف و اصول قانون ملی آب

هدف قانون ملی آب چیست؟
هــدف قانــون ملــی آب، اطمینان یافتــن از ایــن اســت کــه اســتفاده، کنتــرل، مدیریــت، حفاظــت، 

ــع  ــتای مناف ــه در راس ــدار و عادالن ــه ای پای ــه گون ــور، ب ــع آب کش ــی مناب ــعه و صرفه جوی توس

ــرد: ــورت می گی ــی ص همگان

اصول قانون ملی آب
پایــداری، بی طرفــی و کارآیــی اصولــی هســتند کــه حفاظــت، اســتفاده، توســعه، صرفه جویــی، 

مدیریــت و کنتــرل منابــع آب را هدایــت می کننــد. 

ــن از  ــان، اطمینان یافت ــادی و همزم ــی و اقتص ــعه اجتماع ــبرد توس ــای پیش ــه معن ــداری ب پای

ــت  ــت. محیط زیس ــدگان اس ــرای آین ــم ب ــر و ه ــان حاض ــم در زم ــت، ه ــت محیط زیس حفاظ

بایــد حفاظــت شــود، چــرا کــه آب را فراهــم مــی آورد. چنانچــه تــوازن مناســبی میــان اســتفاده و 

ــن شــود.  ــد تأمی ــده آب می توان ــی و آین ــع آب وجــود داشــته باشــد، نیازهــای کنون حفاظــت مناب

بی طرفــی بدیــن معنــا اســت کــه همــه بایــد بــه آب و منافــع اســتفاده از آب دسترســی داشــته 

باشــند. تصمیمــات تخصیــص آب بایــد بــرای همــه مــردم عادالنــه باشــد.

ــت  ــن مزی ــد در بهتری ــه هــدر داده شــود. آب بای ــد ب ــا اســت کــه آب نبای ــن معن ــی بدی کارآی

 به گونه ای پایدار و عادالنه

در راستای منافع همگانی

حفاظتاستفاده

یت صرفه جوییمدیر

توسعهکنترل
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ــود.    ــتفاده ش ــادی آن اس ــی و اقتص ــن اجتماع ممک

پایداری، بی طرفی و کارآیی، ماحظات زیر را در نظر دارند:

• نیازهای پایه انسان، نسل های حاضر و آینده،	

• نیاز به رفع تبعیض های گذشته،	

• نیاز به حفاظت منابع آب،	

• نیاز به تقسیم منابع آب با کشورهای دیگر،	

• نیاز به تقویت توسعه اجتماعی و اقتصادی از طریق استفاده از آب،	

• نیاز به استقرار نهادهای مدیریت آب که نماینده ذینفعان باشد،	

• نیــاز بــه اطمینان یافتــن از مشــارکت ذینفعــان و بهره بــرداران در تصمیماتــی کــه بــر آنهــا 	

ــذارد ــر می گ تأثی

چه کسی مسئولیت منابع آب کشور را بر عهده دارد؟
ــع آب کشــور  ــا کارگــزاری وزارت امــور آب و جنــگل داری، متولــی عمومــی مناب دولــت ملــی ب

اســت. 

منظور از »متولی عمومی« چیست؟

متولــی عمومــی بدیــن معنــا اســت کــه وزیــر، اختیــار آب را در کل کشــور در دســت دارد. 

آب منبعــی طبیعــی اســت کــه بــه همــه مــردم تعلــق دارد. در مقــام متولــی عمومــی منابــع 

آب کشــور، وزیــر در قبــال منافــع عمومــی مســئول اســت و بایــد اطمینــان دهــد کــه همــه 

ــده  ــه نســل های آین ــع همــه مــردم، از جمل آب هــا در همه جــای کشــور، در راســتای مناف

ــود. ــت می ش مدیری

دولــت ملــی بــا کارگــزاری وزارت امــور آب و جنــگل داری بایــد اطمینــان دهــد کــه حفاظــت، 

ــراد  ــه نفــع همــه اف ــه ب ــدار و عادالن ــه ای پای ــه گون ــرل آب ب ــرداری، توســعه، مدیریــت و کنت بهره ب

ــرد. ــام می گی انج

وزیــر، در قبــال اطمینــان از اینکــه آب در راســتای منافــع عمومــی )بــه ویــژه بــرای گروه هایــی 

ــه کار  ــد ب ــتفاده مفی ــد و در اس ــص می یاب ــه تخصی ــد(، عادالن ــروم بوده ان ــته مح ــه در گذش ک
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ــت. ــئول اس ــود مس ــت می ش ــت حفاظ ــان از محیط زیس ــی رود و همزم م

ــا عاملیــت وزیــر، از اختیــار ضابطه مندســازی در اســتفاده،  وزارت امــور آب و جنــگل داری ب

تنظیــم جریــان و کنتــرل همــه آب هــا در آفریقــای جنوبــی برخــوردار اســت.

ــرل  ــت و کنت ــعه، مدیری ــرداری، توس ــت، بهره ب ــرای حفاظ ــت ب ــه دول ــی ک ــای مهم از ابزاره

ــت. ــت آب اس ی ــتراتژی های مدیر ــرد، اس ــه کار می گی ــع آب ب مناب

دولت چگونه اطمینان می یابد که:

همه مردم به آب کافی دسترسی دارند؟

از منابع آب حفاظت می شود؟

منابع آب در راستای منافع همگانی استفاده می شود؟
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بخش  2

استراتژی های مدیریت آب

استراتژی ملی منابع آب
ــع آب  ــی مناب ــزی اســتراتژی مل ــن از پی ری ــگل داری مســئولیت اطمینان یافت ــور آب و جن ــر ام وزی

را بــر عهــده دارد. خاصــه اســتراتژی بایــد در روزنامــه رســمی انتشــار یابــد و اســتراتژی کامــل یــا 

بخش هایــی از آن )بســته بــه حجــم آن( نیــز بایــد در دســترس عمومــی قــرار داده شــود.   

اســتراتژی ملــی منابــع آب، همــه نهادهــای آب و همــه اســتفاده کنندگان آب را در برمی گیــرد. 

وزیــر بایــد حداقــل هــر 5 ســال یکبــار، اســتراتژی ملــی منابــع آب را بهنــگام کنــد. 

هدف استراتژی ملی منابع آب چیست؟

اهداف استراتژی ملی منابع آب به شرح زیر است:

• تسهیل مدیریت مناسب منابع آب کشور،	

• ــع 	 ــرل مناب ــت و کنت ــعه، مدیری ــرداری، توس ــت، بهره ب ــوب حفاظ ــم آوردن چهارچ فراه

آب کشــور در یــک کلیــت واحــد،

• فراهــم آوردن چهارچــوب مدیریــت آب در ســطح منطقــه ای یــا حوضــه، در محــدوده ای 	

ــت آب، ــده مدیری تعریف ش

• فراهم آوردن اطاعات درباره تمام جنبه های مدیریت منابع آب،	

• شناسایی فرصت ها و محدودیت های توسعه مرتبط با آب.	

قانـون ملـی آب بـه وزیـر اجـازه می دهد تـا ایـن اسـتراتژی را در گـذر زمان )بـه طـور نوآورانه( 

طراحـی نمایـد و مشـخص می کنـد کـه در اسـتراتژی، چـه مـواردی بایـد گنجانده شـود.

ــرای  ــه انســان و ب ــرای نیازهــای پای ــان دهــد کــه آب ب ــد اطمین ــع آب بای اســتراتژی ملــی مناب

ــت.  ــد داش ــود خواه ــده وج ــم در آین ــر و ه ــان حاض ــم در زم ــادی، ه ــی- اقتص ــعه اجتماع توس

ــن اهــداف بســیار مهــم اســت. ــه ای ــرای دســتیابی ب ــان ب ــا ذینفعــان و مشــارکت آن ــی ب رایزن

استراتژی ملی منابع آب چه مسائلی باید بپردازد؟

استراتژی ملی منابع آب باید:

• ــع آب را 	 اســتراتژی ها، اهــداف، برنامه هــا، رهنمودهــا و روال هــای مدیریــت ملــی مناب
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مشــخص کنــد،

• ــار 	 ــت کن ــان و محیط زیس ــه انس ــای پای ــرای نیازه ــد ب ــدار آب بای ــه مق ــد چ ــن کن تعیی

ــود(، ــده می ش ــده نامی ــا رزرو ش ــوظ ی ــره محف ــود )ذخی ــته ش گذاش

• زمینــه تعهــدات بین المللــی را فراهــم ســازد )منابــع آب مشــترک بــا کشــورهای همســایه 	

در قالــب توافقــات بین المللــی(،

• نیازهای آتی آب را تدارک ببیند،	

• استفاده استراتژیک آب را تعیین نماید )برای نمونه، تولید انرژی برقابی(،	

• محدوده های مدیریت آب را تعیین نماید،	

• ــترس 	 ــت آب در دس ــای مدیری ــک از محدوده ه ــر ی ــدار آب در ه ــه مق ــد چ ــن کن تعیی

ــرار دارد، ق

• ــای 	 ــه محدوده ه ــد، ب ــازاد دارن ــه آب م ــت آب ک ــای مدیری ــال آب را از محدوده ه انتق

ــد، ــدارک ببین ــد ت ــود آب دارن مدیریــت آب کــه کمب

• اصول بهره برداری آب و استفاده کارآ را مشخص نماید،	

• اهداف کمی کیفیت آب را برای منابع مختلف آب مشخص نماید،	

• اســتقرار نهادهــای مدیریــت منابــع آب )بــرای نمونــه، ســازمان های مدیریــت حوضــه( 	

و روابــط متقابــل میــان ایــن نهادهــا )همــکاری و هماهنگــی( را پی ریــزی نمایــد.

این مسائل با جزئیات بیشتر در بخش های بعدی توصیف می شوند. 

استراتژی ملی منابع آب، پایداری، بی طرفی و کارآیی را چگونه مورد توجه قرار داده است؟

قانـون ملـی آب بر این باور اسـتوار اسـت که برای محقق سـاختن پایـداری، برابـری و کارآیی، منابع 

آب بایـد یکپارچه مدیریت شـوند. این رویکـرد، با چرخه هیدرولوژیکـی ارتباط دارد.

آب در چرخه ای طبیعی:

1- به صورت باران از ابرها بر سطح زمین می بارد.

2- به آبخوان های واقع در زیر زمین نفوذ می کند یا در رودخانه ها جریان می یابد.

3- در نهایت به دریا می ریزد.

ــن  ــر زمی ــاران ب ــورت ب ــه ص ــاره ب ــد و دوب ــکیل می ده ــا را تش ــود و ابره ــر می ش 4- تبخی

می بــارد.
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یکی نامیده می شود.  این چرخه، چرخه هیدرولوژ

ــق  ــی از طری ــی( همگ ــا، آب زیرزمین ــا، مصب ه ــا، تاالب ه ــف آب )رودخانه ه ــع مختل مناب

ــی  ــی پیرامون ــط بیوفیزیک ــع آب از محی ــد. مناب ــاط دارن ــر ارتب ــه یکدیگ ــی ب ــه هیدرولوژیک چرخ

ــد. ــر می پذیرن ــز تأثی ــان نی ــای انس ــوران( و فعالیت ه ــان و جان ــردم، گیاه )م

از آنجا که همه منابع آب به یکدیگر ارتباط دارند و از محیط بیوفیزیکی و فعالیت های انسان تأثیر 

روابط میان آب، محیط بیوفیزیکی، و عوامل اجتماعی،  می پذیرند، منابع آب باید با در نظرداشتن 

یت یکپارچه است. اقتصادی و سیاسی مدیریت شود. این مهم مستلزم مدیر

1

2

3

4

منابع آب

 فعالیت های
انسان

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

محیط
بیوفیزیکی
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یت یکپارچه منابع آب چیست؟ مدیر

مدیریت یکپارچه منابع آب به فرایند برنامه ریزی و مدیریت هماهنگ آب، اراضی و منابع 

زیرزمینی(،  و  )سطحی  دسترس  در  آب  میزان  رویکرد،  این  می شود.  گفته  محیط زیستی 

برای  یکپارچه  کلیتی  در  را  اجتماعی  و  محیط زیستی  مسائل  آب،  کیفیت  آب،  استفاده 

اطمینان یافتن از استفاده پایدار، عادالنه و کارآ مورد توجه قرار می دهد.

برای  آب  منابع  درباره  کافی  اطاعات  فراهم آورن  به  آب،  منابع  یکپارچه  مدیریت  در 

گاهانه مدیران منابع آب و برنامه ریزان توسعه نیز توجه  برنامه ریزی مناسب و تصمیم گیری آ

افراد  و  نهادها  برنامه ریزان،  میان  هماهنگی  و  مستلزم همکاری  یکپارچه  رویکرد  می شود. 

در برنامه ریزی مرتبط با آب است. جنبه کلیدی دیگر رویکرد یکپارچه، مشارکت مردم در 

تصمیم گیری در چهارچوب نامتمرکز تصمیمات است.   

استراتژی های مدیریت حوضه
در استراتژی ملی منابع آب، کل کشور به 19 محدوده مدیریت آب تقسیم شده است. قانون ملی 

یت آب )WMA(، استراتژی مدیریت  آب تکلیف کرده است که در هر یک از محدوده های مدیر

آب طراحی شود. این استراتژی، چهارچوب مدیریت منابع آب را در محدوده مدیریت آب مشخص 

 .)CMS( یت حوضه نامیده می شود می کند و استراتژی مدیر
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چه کسی استراتژی مدیریت حوضه را طراحی می کند؟
یــت  قانــون ملــی آب تکلیــف کــرده اســت کــه بــرای هــر محــدوده مدیریــت آب، ســازمان مدیر

حوضــه )CMA( تأســیس شــود. ســازمان مدیریــت حوضــه، مســئولیت طراحــی اســتراتژی برای 

محــدوده مدیریــت آب را بــر عهــده دارد. )بــرای توضیحــات بیشــتر دربــاره ســازمان های مدیریــت 

حوضــه، بــه بخــش 7 مراجعــه نمائیــد.(

ــه  ــت. چنانچ ــر اس ــه، زمان ب ــت حوض ــازمان مدیری ــام 19 س ــیس تم ــود، تأس ــن وج ــا ای ب

ســازمان مدیریــت حوضــه در محــدوده مدیریــت آب تشــکیل نشــود، وزارت امــور آب و 

ــرد.  ــد ک ــل خواه ــئول عم ــازمان مس ــوان س ــه عن ــگل داری ب جن

استراتژی مدیریت حوضه چه هدفی را دنبال می کند؟
هدف استراتژی مدیریت حوضه عبارت است از:

• تعیین اصول تخصیص آب به بهره برداران موجود و جدید	

• فراهم آوردن چهارچوب مدیریت منابع آب در محدوده تعیین شده	

• ــرل 	 ــت و کنت ــتفاده کارآ، مدیری ــعه، اس ــرداری، توس ــت، بهره ب ــن از حفاظ اطمینان یافت

ــع آب   مناب

بــر ایــن اســاس، اســتراتژی تدویــن شــده، مقصــود ســازمان مدیریــت حوضــه دربــاره منابــع 

ــد.  ــخص می کن ــت آن را مش ــیوه مدیری آب و ش

ــگ  ــر هماهن ــا یکدیگ ــد ب ــی بای ــه و مل ــطح حوض ــع آب در س ــت مناب ــتراتژی های مدیری اس

ــه  ــی تهی ــف قانون ــاس تکلی ــر اس ــه ب ــط را ک ــه ای ذیرب ــا منطق ــی ی ــای مل ــام برنامه ه ــند و تم باش

ــاب آورد.  ــه حس ــده اند، ب ش

استراتژی مدیریت حوضه باید به چه مسائلی بپردازد؟
ــه  ــرای نمون ــرداران متعــدد و رقیــب فــراوان مواجــه اســت، ب ــا بهره ب ســازمان مدیریــت حوضــه، ب

اســتفاده شــهری، صنعتــی، کشــاورزی، معدن ــکاری و مــوارد دیگــر. یکــی از چالش هــای بــزرگ 

در برابــر ســازمان مدیریــت حوضــه در طراحــی اســتراتژی مدیریــت حوضــه، چگونگــی تخصیص 

آب میــان ایــن قبیــل بهره بــرداران رقیــب اســت. شــیوه تخصیــص آب بایــد تقویت کننــده توســعه 

ــز  ــد و تمرک ــت آب باش ــدوده مدیری ــاکن در مح ــی س ــع محل ــه جوام ــادی هم ــی و اقتص اجتماع
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ویــژه ای بــر زنــان و افــراد محــروم داشــته باشــد.

قانــون ملــی آب مــوارد ضــروری را کــه الزم اســت در اســتراتژی مدیریــت حوضــه گنجانــده 

شــود تعییــن کــرده اســت.

استراتژی مدیریت حوضه باید:

• ــره 	 ــات ذخی ــع آب و الزام ــت منب ــه کیفی ــوط ب ــداف مرب ــع آب و اه ــته بندی مناب ــه دس ب

ــد(، ــدی را ببینی ــش بع ــد )بخ ــته باش ــه داش ــی توج ــدات بین الملل ــوظ و تعه محف

• ــع آب را در 	 ــت مناب ــای مدیری ــا و روال ه ــا، رهنموده ــداف، برنامه ه ــتراتژی ها، اه اس

ــد، ــخص نمای ــت آب مش ــدوده مدیری مح

• برنامه تخصیص آب را بر اساس اصول مشخص شامل شود،	

• برنامه هــای ملــی و منطقــه ای )تدوین شــده بــر اســاس دیگــر تکالیــف قانونــی( شــامل 	

برنامه هــای توســعه خدمــات آب را در نظــر داشــته باشــد،

• مشارکت عمومی در محدوده مدیریت منابع آب را امکان پذیر سازد،	

• نیازها و انتظارات بهره برداران کنونی و بالقوه را به حساب آورد.	

اســتراتژی مدیریــت حوضــه، راهنمــای نهادهــای مدیریــت آب در انجــام وظایــف بــه شــمار 

ــت  ــد در مدیری ــه می توانن ــد نشــان دهــد کــه مــردم چگون ــن اســتراتژی بای ــن، ای ــد. همچنی می آی

ــد.  ــع آب مشــارکت نماین مناب
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بخش 3

حفاظت از منابع آب

دولــت از یــک ســو بــا چالــش حفاظــت منابــع آب، و از ســوی دیگــر بــا نیــاز بــه بهره بــرداری از 

منابــع آب بــرای توســعه اجتماعــی و اقتصــادی روبــرو اســت. 

ــت و  ــان حفاظ ــوازن می ــه ت ــتیابی ب ــرای دس ــری را ب ــای تصمیم گی ــی آب ابزاره ــون مل قان

بهره بــرداری از منابــع آب فراهــم آورده اســت.

حفاظت از سالمت منابع آب
دولــت از طریــق وزیــر و وزارتخانــه امــور آب و جنــگل داری، مســئول اطمینان یافتــن از حفاظــت 

از منابــع آب اســت.

ــید،  ــرژی خورش ــن، ان ــتم ها از آب، زمی ــت. اکوسیس ــتم اس ــک اکوسیس ــی، ی ــع آب ــر منب ه

ــد  ــع نتوان ــزان آب یــک منب ــوران و ارگانیزم هــای کوچــک تشــکیل می شــود. اگــر می گیاهــان، جان

فــت 
ُ
اکوسیســتم های آبــی را پشــتیبانی کنــد، ســامت )کمیــت آب و/ یــا کیفیــت آب( آن ا

ــرای اســتفاده کنونــی و  ــا کیفیــت قابــل قبــول ب ــزان آب ب ــر می ــر منفــی ب ــد تأثی می کنــد. ایــن رون

ــت. ــد داش ــده خواه آین

هــدف از حفاظــت منابــع آب، اطمینان یافتــن از ایــن اســت کــه آب بــرای اســتفاده کنونــی و 

ــع  ــا کیفیــت معیــن در منب ــا باقی گذاشــتن آب کافــی ب ــده انســان فراهــم اســت. ایــن هــدف ب آین

حفاظتبهره برداری
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ــرای حفــظ کارکــرد اکولوژیکــی رودخانه هــا، تاالب هــا، آب زیرزمینــی و مصب هــا محقــق  آب ب

می شــود. از ایــن رو، حفاظــت منبــع آب بــا کمیــت و کیفیــت منابــع آب کشــور ســر و کار دارد.

برخی از منابع آب، پیش از این در شرایط استفاده بیش از اندازه قرار داشته اند. آب این منابع، آلوده 

شده، تمام موجودی آن برداشت شده است و محیط پیرامونی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. بهره برداری از 

برخی دیگر از منابع آب شدید نیست و محیط زیست وابسته به آنها هنوز در حالت طبیعی قرار دارد. 

با این همه، منابع آب اندکی در کشور وجود دارد که در وضعیت طبیعی باقی مانده باشد و از این رو، منابع 

آب کشور نیازمند حفاظت هستند. آب در آفریقای جنوبی نه تنها کمیاب است، بلکه توزیع غیریکنواختی در 

کشور دارد. بنابراین، روشن است که منابع مختلف آب به سطوح متفاوت حفاظت نیاز دارند.

ــن از  ــدف اطمینان یافت ــه ه ــد ک ــخص می کن ــر را مش ــه ای از تدابی ــی آب مجموع ــون مل قان

ــازند: ــرآورده می س ــع آب را ب ــام مناب ــع تم ــت جام حفاظ

دولت، سطح الزم حفاظت را برای منابع 
مختلف آب چگونه تعیین می کند؟

1

4

2

3

کاربرد ترکیبی

حفاظت منابع آب

ه بندیدسته بندی منابع عمده
ست

نظام د

حفوظ
ه م

خیر
ن ذ

عیی
ت ب منبع

ت آ
تعیین اهداف کیفی
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ــده اند.  ــی ش ــع آب طراح ــامت مناب ــت از س ــرای حفاظ ــاال، ب ــودار ب ــده در نم ــر ذکرش تدابی

ــد و  ــی می کنن ــع آب زندگ ــه در منب ــی ک ــت، جانوران ــت آب، کمی ــس از کیفی ــرد، پ ــن رویک در ای

پوشــش گیاهــی پیرامــون منبــع آب مــورد توجــه قــرار می گیــرد. همــه اینهــا بــرای منبــع آب، بایــد 

ــم  ــد و آب را فراه ــته باش ــبی داش ــرد مناس ــد عملک ــا بتوان ــد ت ــته باش ــرار داش ــالم ق ــرایط س در ش

نمایــد.

ایــن تدابیــر، تدابیــر معطــوف بــه منبــع نامیــده می شــوند کــه اســتراتژی طراحی شــده وزارت 

امــور آب و جنــگل داری بــرای اطمینــان از حفاظــت منابــع آب اســت )در بخــش 3 قانــون آمــده 

ــع آب و  ــی مناب ــتراتژی های مل ــوب اس ــج در چهارچ ــه تدری ــر ب ــن تدابی ــت ای ــت(. الزم اس اس

مدیریــت حوضــه تکامــل یابــد.

تعییــن مقــدار دقیــق آب قابــل برداشــت از یــک منبــع بــدون آســیب رســیدن بــه تــوان تأمیــن 

نیازهــای اجتماعــی اکولوژیکــی و اقتصــادی آن یکــی از چالش هــای مهــم مدیریــت پایــدار منابــع 

ــع آب، دو ســاز و کاری  ــن اهــداف کیفیــت منب ــد. نظــام دســته بندی و تعیی ــه حســاب می آی آب ب

ــه کار  ــعه ب ــت و توس ــازی حفاظ ــت و متوازن س ــرای حفاظ ــاش ب ــد در ت ــه می توانن ــتند ک هس

گرفتــه شــوند. 

نظام ملی دسته بندی منابع آب
نظام دسته بندی، رهنمودها و روال های دسته بندی منابع مختلف آب را مشخص می کند. 

در هــر دســته از ایــن نظــام دســته بندی، الزم اســت مشــخص شــود چــه نــوع اثراتــی بــر منابــع 

آب در راســتای حفاظــت منبــع، پذیرفتنــی و چــه نــوع اثراتــی غیرقابــل پذیــرش هســتند. همچنیــن، 

الزم اســت در هــر دســته مشــخص شــود چــه مقــدار آب را می تــوان از منبــع آب اســتفاده کــرد.

نظام دسته بندی باید نیاز کیفی آب بهره برداران را بدون تغییر قابل ماحظه در خصوصیات کیفیت 

طبیعی آب منبع مورد نظر، برآورده سازد. همچنین باید استفاده از آب را برای فعالیت های خاصی که 

الزم است به منظور حفاظت از منبع آب کنترل شود مورد توجه قرار دهد. 

ــا  ــع آب را در وضعیــت خیلــی خــوب ت ــه دولــت امــکان می دهــد مناب دســته های مختلــف ب

ــد.  ــد گروه بنــدی کن وضعیــت خیلــی ب

هر دسته نشان می دهد که:

• سطح الزم حفاظت برای منبع معین آب چیست، و	
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• تا چه اندازه از این آب می توان استفاده کرد.	

این دسته بندی به دو صورت قابل استفاده است:

• مشخص کردن وضعیت کنونی منبع آب،	

• ــود 	 ــت ش ــتای آن مدیری ــع آب در راس ــت منب ــه الزم اس ــی ک ــت مطلوب ــف وضعی تعری

ــده(. ــت آین )وضعی

دســته مدیریــت هــر منبــع آب، در واقــع بیان کننــده مقصــود آن اســت. یعنــی وضعیــت کنونــی 

منبــع و چشــم انداز وضعیــت آینــده منبــع آب را تبییــن می کنــد. 

ــر  ــع آب ب ــدی مناب ــدی طبقه بن ــدی، گام بع ــته بن ــی دس ــام مل ــدن نظ ــخص ش ــس از مش پ

ــت. ــام اس ــن نظ ــاس ای اس

تعیین دسته منبع معین آب
این گام شامل تعیین دسته منابع مهم آب در کشور، برای نمونه یک رودخانه است.

• وضعیت کنونی رودخانه چیست؟	

• آیا آب، سالم است یا آلوده؟	

• ــت 	 ــا وضعی ــت ی ــت نخورده اس ــه(، دس ــه رودخان ــاور )کران ــی مج ــش گیاه ــا پوش آی

نامطلوبــی دارد؟

دسته بندی

وضعیت آینده

از چه میزان آب می توان 
استفاده کرد

سطح حفاظت

وضعیت کنونی
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 مشــارکت ذینفعــان و رایزنــی بــا آنــان در تعییــن وضعیــت مطلــوب منبــع آب در آینــده، بســیار 

مهــم اســت.

ــده  ــع آب در آین ــوب مناب ــت مطل ــاره آنچــه وضعی ــری درب ــد در تصمیم گی ــرداران آب بای بهره ب

ــود  ــان بهب ــا گذشــت زم ــع آب را ب ــد ســامت منب ــت آب بتوان ــا مدیری ــد ت ــد، کمــک کنن می دانن

بخشــد. 

ــع آب  ــتفاده از منب ــت و اس ــی حفاظ ــد چگونگ ــه بای ــع آب، وزارتخان ــس از دســته بندی مناب پ

ــرای  را تعییــن نمایــد. ایــن کار در واقــع تعییــن اهــداف کیفــی و میــزان ذخیــره محفــوظ آب ب

ــی  ــع آب ــرای یــک منب ــن اهــداف کیفــی و آب محفــوظ )رزرو شــده( ب ــع آب اســت. تعیی هــر منب

بصــورت تلفیقــی انجــام می گیــرد؛، زیــرا میــزان ذخیــره محفــوظ آب، یکــی از عوامــل مهــم بــرای 

دســتیابی بــه اهــداف کیفــی منبــع بــه شــمار می آیــد. بــه بیانــی دیگــر، میــزان ذخیــره محفــوظ آب 

ــده می شــود.  ــع دی ــت منب در دل اهــداف کیفی

تعیین اهداف کیفیت منبع آب
اهــداف کمــی یــا اهــداف مشــخص بــرای هــر منبــع آب، بــر اســاس ســطح الزم حفاظــت از منبــع 

ــود.       ــن می ش آب تعیی

در این اهداف، به الزامات زیر توجه می شود:

• کمیت آب )تراز آب، الگو، زمان بندی جریان آب(	

• کیفیت آب )فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی(	

• وضعیت زیستگاه در رودخانه و کرانه آن 	

• وضعیت حیات گیاهان و جانوران آبزی	

ایــن اهــداف، اهــداف کیفیــت منبــع شــناخته می شــوند. اهــداف کیفیــت منبــع، بیان کننــده 

آن اســت کــه منبــع آب چگونــه بایــد باشــد. 

از آنجــا کــه اهــداف کیفیــت منبــع، ســطح حفاظــت الزم را بــرای منبــع تعییــن می کنــد، بایــد 

گاهی رســانی شــود و مــوارد زیــر را مشــخص ســازد: در روزنامــه رســمی دولــت، آ

• محدوده جغرافیایی زیر پوشش اهداف	

• چه کارهایی باید برای تحقق این اهداف انجام شود، و	

• زمانی که این اهداف باید محقق شده باشند.	
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وزارت امــور آب و جنــگل داری مســئولیت دســته بندی و تعییــن اهــداف کیفیــت منبــع را بــرای 

منابــع اصلــی آب بــر عهــده دارد. برابــر قانــون ملــی آب، مســئولیت نهایــی دســته بندی و اهــداف 

گهــی   حجــم محفــوظ )رزرو شــده( را تأییــد کنــد و آ
ً
کیفیــت منبــع بــا وزیــر اســت و بایــد شــخصا

نهایــی را کــه در روزنامــه رســمی دولــت انتشــار می یابــد امضــا نمایــد.

تعیین حجم آب محفوظ )رزرو شده(
ــد  ــد و بای ــمار می آی ــه ش ــع ب ــت منب ــداف کیفی ــکیل دهنده اه ــزای تش ــوظ، از اج ــم آب محف حج

در زودتریــن زمــان ممکــن پــس از تعییــن دســته بندی منبــع آب مشــخص گــردد. الزامــات حجــم 

ــا تعییــن اهــداف کیفیــت منبــع پوشــش داده می شــود.  محفــوظ آب و همــه دیگــر تقاضاهــا ب

ــت آب  ــای مدیری ــک از محدوده ه ــر ی ــی در ه ــع آب مل ــی از منب ــوظ، بخش ــم آب محف حج

اســت کــه تحــت کنتــرل مســتقیم وزیــر قــرار دارد و بــرای مقاصــد زیــر کنــار گذاشــته می شــود:

• تأمین نیازهای پایه انسان و	

• حفاظت از اکوسیستم های آبی )حفظ اکوسیستم های سالم(.	

ــن،  ــت. بنابرای ــی آب اس ــون مل ــه آب در قان ــبت ب ــرر نس ــق مق ــا ح ــوظ، تنه آب محف

نســبت بــه همــه اســتفاده های دیگــر در اولویــت قــرار دارد. بــه بیانــی دیگــر، مقــدار آبــی کــه بایــد 

ــرداران آب  ــر بهره ب ــه دیگ ــد ب ــع آب بتوان ــه مناب ــش از آنک ــد پی ــود، بای ــته ش ــگاه داش ــوظ ن محف

ــردد.    ــن گ ــود، تأمی ــص داده ش تخصی

آب محفوظ از دو بخش تشکیل می شود:

حجم محفوظ برای

نیازهای پایه انسان

حجم محفوظ برای

یکی نیاز اکولوژ
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حجم محفوظ برای نیازهای پایه انسان
ــان  ــد کشــاورزی، صنعــت و معــدن ، چن ــزان اســتفاده آب در فعالیت هــای اقتصــادی مانن اگــر می

ــامت و  ــذا و س ــه غ ــرب، تهی ــد ش ــان مانن ــه انس ــای پای ــرای نیازه ــی ب ــه آب کاف ــد ک ــاد باش زی

ــون اساســی اســت(. ــروز خواهــد کــرد )و خــاف قان ــد، مشــکل جــدی ب بهداشــت نمان

ــن  ــد و ای ــی دارن ــی دسترس ــه آب کاف ــراد ب ــه اف ــه هم ــد ک ــان می ده ــی آب اطمین ــون مل قان

اطمینــان را بــا کنارگذاشــتن مقــدار معیــن آب بــرای تأمیــن نیازهــای پایــه افــراد حاصــل می کنــد. 

مقــدار آب کنــار گذاشته شــده بــرای نیازهــای پایــه انســان، حجــم محفــوظ بــرای نیازهــای پایــه 

ــود.  ــده می ش ــان نامی انس

حجم محفوظ برای نیازهای پایه انسان

 منابع آب
کشور

شامل:
شرب
تهیه غذا
بهداشت فردی



آشنایی با قانون ملی آب آفریقای جنوبی 34

حجم محفوظ اکولوژیکی
بــرای اطمینان یافتــن از اینکــه آب کافــی بــا کیفیــت قابــل قبــول بــرای اســتفاده آب در آینــده وجــود 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــی را پیش بین یک ــوظ اکولوژ ــم محف ــی آب، حج ــون مل ــت، قان ــد داش خواه

ــه  ــته ب ــی وابس ــتم های آب ــت اکوسیس ــرای حفاظ ــه ب ــت ک ــی اس ــی، آب ــوظ اکولوژیک ــم محف حج

ــد  ــر مقاص ــرای دیگ ــد ب ــود و نبای ــت ش ــد محافظ ــدار آب بای ــن مق ــت. از ای ــع آب، الزم اس منب

اســتفاده شــود. ذخیــره محفــوظ اکولوژیکــی، هــم کمیــت و هــم کیفیــت آبــی را کــه بایــد در منبــع 

ــد. ــخص می کن ــود، مش ــته ش ــی گذاش آب باق

ــت  ــف مدیری ــای مختل ــم آب در محدوده ه ــع مه ــام مناب ــرای تم ــی ب ــوظ اکولوژیک آب محف

ــود. ــن می ش ــدار تعیی ــعه پای ــان از توس ــرای اطمین آب، ب

 منابع آب
کشور

حجم محفوظ برای نیازهای پایه انسان

حجم محفوظ اکولوژیکی

آب مورد نیاز برای 
حفاظت اکوسیستم های 

وابسته به منبع آب

این دو 
مؤلفه، 
ذخیره

محفوظ 
شناخته 
می شود
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چه کسی حجم محفوظ آب را تعیین می کند؟
وزیــر امــور آب و جنــگل داری بایــد حجــم محفــوظ را تعییــن نمایــد. ایــن مقــدار بــرای تمــام 

ــه بیانــی دیگــر، وزیــر بایــد مقــدار آب  ــا بخشــی از آنهــا تعییــن می شــود. ب منابــع مهــم آب ی

و کیفیــت آبــی را کــه بایــد در منبــع آب بــرای نیازهــای پایــه انســان و نیازهــای اکولوژیکــی باقــی 

بمانــد، مشــخص نمایــد.

یــادآوری: بــه دلیــل پیچیدگــی تعییــن اهــداف کیفیــت منبــع، وزیــر ممکــن اســت پیــش از 

آنکــه نظــام رســمی دســته بندی اســتقرار یابــد، بــه طــور مقدماتــی، دســته و اهــداف کیفیــت منبــع 

آب را تعییــن نمایــد. 

پیشگیری از آلوده سازی
ــی  ــون مل ــد. فصــل 3 قان ــه شــمار می آی ــع آب ب پیشــگیری از آلودگــی، بخشــی از حفاظــت مناب

ــا  ــوده شــود ی ــع آب ممکــن اســت آل ــژه در جائی کــه منب ــه وی ــه پیشــگیری از آلوده ســازی، ب آب ب

ــر قانــون  ــه دلیــل فعالیت هــای انجام شــده در ســطح زمیــن آلــوده شــده اســت، می پــردازد. براب ب

ــا از آن  ــرف دارد، ی ــا در تص ــرل، ی ــا آن را در کنت ــت ی ــن اس ــک زمی ــه مال ــخصی ک ــی آب، ش مل

اســتفاده می کنــد، در قبــال پیشــگیری از آلوده ســازی منابــع آب و نیــز ترمیــم اثــرات آلوده ســازی 

ــازمان  ــد، س ــدام نکن ــدن اق ــگیری از آلوده ش ــرای پیش ــئول ب ــخص مس ــر ش ــت. اگ ــئول اس مس

ــن  ــد(، ممک ــده باش ــر نش ــه دای ــت حوض ــازمان مدیری ــه س ــر، چنانچ ــا وزی ــه )ی ــت حوض مدیری

اســت اقــدام بــه پیشــگیری از آلوده ســازی کنــد و یــا اثــرات آلودگــی را مــورد توجــه قــرار دهــد. 

همچنیــن، شــخص یــا اشــخاص مســئول در قبــال آلوده ســازی، نســبت بــه پرداخــت هزینه هــای 

ــتند.  ــئول هس ــازی مس ــرات آلوده س ــم اث ترمی

حوادث اضطراری
ــه  ــراری گفت ــه اضط ــک حادث ــوع ی ــه  وق ــع آب در نتیج ــدن مناب ــه آلوده ش ــراری ب ــوادث اضط ح

ــد،  ــدا می کن ــع آب راه پی ــه منب ــان آور ب ــر آن مــواد زی ــه، ســانحه ای کــه در اث ــرای نمون می شــود. ب

ــرات  ــم اث ــئول ترمی ــانحه، مس ــا س ــه ی ــئول حادث ــخص مس ــت. ش ــراری اس ــه اضط ــک حادث ی

ــا  ــد ی ــاک باش ــواد خطرن ــب م ــت صاح ــن اس ــئول ممک ــحص مس ــت. )ش ــز هس ــازی نی آلوده س

ــد.( ــته باش ــده داش ــر عه ــه ب ــان حادث ــرل آن را در زم ــئولیت کنت ــت مس ــن اس ممک
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ــه  ــر آن را ب ــه زودت ــر چ ــد ه ــی دارد بای ــانحه، اطاع ــا س ــه ی ــاره حادث ــه درب ــخصی ک ــر ش ه

ــا  ــانی مربوطــه ی ــازمان آتش نش ــا س ــی، ی ــای جنوب ــس آفریق ــگل داری، پلی ــور آب و جن وزارت ام

ــد.  ســازمان مدیریــت حوضــه گــزارش کن

شــخص مســئول، یــا هــر شــخص دیگــری کــه در حادثــه دخیــل اســت، بایــد همــه اقدامــات 

معقــول را در راســتای مــوارد زیــر انجــام دهــد:

• کنترل یا به حداقل رساندن اثرات حادثه؛	

• انجام روال های پاکسازی و	

• ترمیم اثرات حادثه.	

ــه  ــت حوض ــط مدیری ــازمان ذیرب ــد، س ــل کن ــکل را ح ــد مش ــئول نتوان ــخص مس ــه ش چنانچ

ــای آن را از  ــت هزینه ه ــن اس ــردارد و ممک ــکل ب ــع مش ــرای رف ــای الزم را ب ــت گام ه ــن اس ممک

ــد.                                ــت نمای ــئول دریاف ــخاص مس ــا اش ــخص ی ش
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بخش 4

استفاده آب

استفاده آب به چه معنا است؟
مصادیق استفاده آب عبارتند از:

• برداشتن آب از یک منبع آب )برداشت(	

• ذخیره سازی آب	

• فعالیت هایی که جریان رودخانه را کاهش می دهد )برای نمونه، جنگل کاری تجاری(	

• تخلیه پسماند یا آب حاوی پسماند در منبع آب	

• فعالیت هـای کنترل شـده )فعالیت هایـی کـه تأثیـر زیان باری بر منبـع آب دارند، بـرای نمونه 	

آبیـاری اراضـی بـا آب حاوی پسـماند، یا تولید بـرق که جریـان را در منبـع آب تغییر می دهد(

• ــراف 	 ــا انح ــدآوردن ی ــه، بن ــتکاری در آبراه ــا )دس ــی رودخانه ه ــاختار فیزیک ــر س تغیی

ــه( ــان آب در آبراه جری

• برداشت آب از زیر زمین	

• استفاده از آب برای اهداف تفریحی	

بـه بیانـی دیگر، اسـتفاده آب بـه انجام هر کاری کـه بر منبـع آب تأثیر بگذارد، اطاق می شـود، 

بـرای نمونـه بر: الـف( میزان آب منبع، ب( کیفیـت آب منبع و ج( محیـط پیرامونی منبع.

ــه آب را از  ــی ک ــا کس ــازد، ی ــد می س ــه س ــه در رودخان ــی ک ــتگاه دولت ــک دس ــن رو، ی از ای

ــه  ــد، ب ــه می کن ــه تخلی ــاب را در رودخان ــه فاض ــی ک ــا کس ــد، ی ــاژ می کن ــاه پمپ ــا چ ــه ی رودخان

اســتفاده از آب مشــغول اســت. همیــن طــور یــک زارع یــا شــرکت Eksom یــا شــورای آب یــا هــر 

ــع برمــی دارد.  از منب
ً
شــخص دیگــری کــه آب را مســتقیما

حتــی اگــر آبــی برداشــته نشــود، ولــی بنــد انحرافــی در رودخانــه بــرای پــرورش ماهــی ســاخته 

شــود، یــا پلــی جدیــد ســاخته شــود کــه ســبب آشــفتگی جریــان آب شــود، بــاز هــم تأثیــر بــر منبع 

ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده آب ق ــره اس ــز در زم ــا نی ــت  فعالیت ه ــن دس ــن رو، ای ــود دارد و از ای آب وج

اســتفاده از آب بــرای اهــداف تفریحــی ماننــد قایق ســواری نیــز اســتفاده آب بــه شــمار می آیــد. 

 از آب رودخانــه 
ً
نــوع خاصــی از اســتفاده، جنــگل کاری تجــاری اســت. در جنــگل کاری عمــا

ــن  ــد. ای ــش می دهن ــه را کاه ــاری در رودخان ــدار آب ج ــان، مق ــه درخت ــود، بلک ــت نمی ش برداش
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ــه  ــوان ب ــان را می ت ــود. درخت ــده می ش ــه نامی ــان رودخان ی ــش جر ــتفاده از آب، کاه ــوع اس ن

ــق(. ــد )تبخیرتعری ــپ می کنن ــوا پم ــه ه ــه آب را ب ــرد ک ــبیه ک ــی تش ــادی چوب ــیاب های ب آس

اســتفاده از آب بــرای دفــع پســماند نیــز نوعــی اســتفاده آب اســت، چــون بــر کیفیــت منبــع آب 

ــی  ــتم های آب ــرداران و اکوسیس ــر بهره ب ــرای دیگ ــت الزم آب ب ــر کیفی ــن کار ب ــذارد. ای ــر می گ تأثی

ــذارد. ــر می گ تأثی

اولویت های استفاده آب چیست؟
ــت و  ــا کمی ــم آوردن آب ب ــد، فراه ــه ش ــه گفت ــور خاص ــه ط ــوم ب ــش س ــه در بخ ــه ک همان گون

کیفیــت کافــی بــرای رعایــت الزامــات آب محفــوظ/ رزروشــده )نیازهــای پایــه انســان و نیازهای 

ــز وجــود  ــن همــه، اولویت هــای دیگــری نی ــا ای ــرار دارد. ب ــت نخســت ق اکولوژیکــی(، در اولوی

دارنــد کــه الزم اســت پیــش از آنکــه آب بتوانــد در محدوده هــای مدیریــت آب تخصیــص یابــد، 

تأمیــن شــوند. بــه منظــور تأمیــن نیــاز ایــن اولویت هــا، بخشــی از آب در محدوده هــای مدیریــت 

آب، زیــر نظــر مســتقیم وزیــر قــرار دارد. 

اولویت های دیگر عبارتند از:

• آب مورد نیاز برای عمل به حقوق و تعهدات بین المللی	

آفریقــای جنوبــی بــا کشــورهای همســایه خــود در موضــوع بهره بــرداری و مدیریــت منابــع آب 

مشــترک، توافقــات بین المللــی دارد. وزیــر آب بایــد اطمینــان یابــد کــه آب کافــی بــرای عمــل بــه 

ــار گذاشــته می شــود. ایــن قبیــل توافقــات بین المللــی کن

• استفاده استراتژیک آب	

چنانچــه اســتفاده آب از دیــد ملــی، اهمیــت بســیار زیــادی داشــته باشــد، اســتفاده اســتراتژیک 

ــرای  ــه ب ــرق ک ــد ب ــرای تولی ــتفاده آب ب ــت. اس ــر اس ــت وزی ــازه آن در دس ــود و اج ــده می ش نامی

عملکــرد کلــی کشــور و اقتصــاد، اهمیــت بنیــادی دارد، در ایــن دســته قــرار دارد. 

• انتقال های میان حوضه ای آب	

اســتفاده دیگــر آب کــه اهمیــت ملــی زیــادی دارد، اطمینان یافتــن از آب کافــی در هــر یــک از 

ــن  ــرای تأمی ــی ب ــت آب، آب کاف ــت آب اســت. برخــی محدوده هــای مدیری محدوده هــای مدیری

نیازهــای آب ندارنــد، در حالی کــه برخــی دیگــر از محدوده هــای مدیریــت آب، مــازاد آب دارنــد. 

ــال  ــت آب انتق ــای مدیری ــان محدوده ه ــای آب می ــد تخصیص ه ــازه ده ــت اج ــن اس ــر ممک وزی
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ــان آن دســته از محدوده هــای مدیریــت آب  ــن کار، انتقــال میان حوضــه ای آب می داده شــود. ای

ــا کمبــود آب روبــرو هســتند نامیــده می شــود.  کــه آب مــازاد دارنــد، و محدوده هایــی کــه ب

• تدارک برای تأمین نیازهای پیش بینی شده آتی آب	

ایــن تــدارک ممکــن اســت آبــی باشــد کــه بــرای اســتفاده در بیــرون از محــدوده مدیریــت آب 

ــده،  ــودی آب در آین ــش موج ــرای افزای ــدوده ب ــل مح ــاص در داخ ــزرگ خ ــای ب ــرای پروژه ه ــا ب ی

ــود.  ــته می ش ــگاه داش ــوظ ن محف

اســتراتژی ملــی منابــع آب بایــد تمــام ایــن اولویت هــا را تــدارک ببینــد. نمــودار زیــر چگونگــی 

اولویت بنــدی تخصیــص آب را در اســتراتژی ملــی منابــع آب نشــان می دهــد. 

 منابع آب
کشور

حجم محفوظ برای نیازهای پایه انسان

حجم رزرو شده، 
تنها حق مقرر 
در قانون ملی 

آب است. این 
حق در اولویت 

نخست قرار 
دارد.

مسئولیت سازمان 
مدیریت حوضه

تخصیص های صورت گرفته در 
استراتژی ملی منابع آب باید در 

استراتژی مدیریت حوضه سازمان 
مدیریت حوضه در نظر گرفته شود

مسئولیت ملی

همه دیگر استفاده ها

تعهدات بین المللی

استفاده استراتژیک

استفاده آتی

نیازهای پایه

انسان

 نیازهای

یکی اکولوژ

تمام دیگر استفاده های مجاز 

براساس معیار تخصیص عادالنه، 

استفاده مفید به نفع عمومی و 

یستی ارزش های محیط ز

ـ تعهدات بین المللی
ـ انتقال های میان حوضه ای

ـ آب
ـ نیازهای استراتژیک

ـ استفاده آتی

حجم محفوظ اکولوژیکی
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بهره برداران آب چه کسانی هستند؟

ــتفاده  ــرل اس ــازد، کنت ــق س ــی آب را محق ــون مل ــدف قان ــد ه ــر می توان ــه وزی ــی ک ــزار اصل اب

آب اســت. بــا کنتــرل اســتفاده آب، وزیــر می توانــد اطمینــان یابــد کــه همــه مــردم بــه آب کافــی 

جنگل داری

تولید برق

شهری

ذخیره حجمی

معدنکاری

روستایی
خدمات آب

کشاورزی

صنعت

تفریح

وزیر برای محقق ساختن پایداری 
منابع آب کشور در راستای منافع همه 

بهره برداران، چه می کند؟
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ــع  ــت جوام ــود وضعی ــرای بهب ــود، و آب ب ــت می ش ــت حفاظ ــد، از محیط زیس ــی دارن دسترس

ــد. ــص می یاب ــد، بازتخصی ــروم بودن ــر مح ــه پیش ت ــی ک محل

به همین دلیل، قانون ملی آب به افراد، اجازه استفاده از آب را فقط برابر شروط معین می دهد. 

استفاده آب چگونه کنترل می شود؟
ــود.  ــام می ش ــرف آن انج ــیوه  مص ــاره ش ــذاری درب ــق مقررات گ ــتفاده آب از طری ــرل اس کنت

ــتفاده از آب،  ــف اس ــای مختل ــمی اجازه ه ــت رس ــق ثب ــتفاده آب را از طری ــی آب، اس ــون مل قان

ــود.  ــح داده می ش ــوارد توضی ــن م ــه، ای ــت. در ادام ــاخته اس ــد س ضابطه من

ثبت رسمی استفاده آب

وزارت امـور آب و جنگلـداری بـه منظـور کنتـرل مصـرف آب باید از  نـوع و میـزان بهره برداری 

از منابـع مختلـف اطـاع داشـته باشـد. بـرای یافتن ایـن اطاعـات، بهره بـرداران مجـاز کنونی آب 

بایـد اسـتفاده آب خـود را بـه ثبـت برسـانند، چنانچـه آب را برداشـت و ذخیـره می کننـد، یـا سـبب 

کاهـش جریـان رودخانـه می شـوند )جنـگل کاری تجـاری(. در حال حاضر، اسـتفاده مجـاز کنونی 

آب در دفاتـر منطقـه ای وزارت امـور آب و جنـگل داری ثبـت شـده اسـت. وزارتخانـه ممکن اسـت 

قانونی بـودن، میـزان و کمیـت اسـتفاده را مـورد ارزیابـی قـرار دهـد. ایـن کار، تأئیـد قانونـی نامیـده 

می شـود. بهره بردارانـی کـه اسـتفاده آب خـود را ثبـت نکننـد، با خطـر از دسـت دادن حقابـه روبرو 

بود.  خواهنـد 

انواع مختلف اجازه قانونی استفاده آب

انــواع مختلــف اجازه  هــای قانونــی اســتفاده از آب، مشــخص می کنــد چــه نــوع فعالیت هایــی 

نیازمنــد مجــوز هســتند و چــه فعالیت هایــی بــه مجــوز نیــاز ندارنــد.

سه نوع اجازه قانونی استفاده از آب وجود دارد

کمیت کوچک آب
فهرست 1

)خطر حداقل یا بدون خطر(

استفاده محدود آب
اجازه کلی
)خطر پایین(

استفاده از آب بیشتر
مجوز استفاده آب

یاد( )خطر ز

نیاز به ثبت ندارددر بیشتر موارد باید ثبت شودباید ثبت شود

یسک تأثیرگذاری بر منبع آب افزایش ر
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در ادامه، انواع مختلف اجازه های استفاده از آب توضیح داده می شود. 

استفاده هایی که به مجوز نیاز ندارند
استفاده آب با تأثیر کوچک بر منبع آب )فهرست 1 در قانون ملی آب(

فهرســت 1 در قانــون ملــی آب، اســتفاده های مجــاز آب را کــه بــه مجــوز نیــاز ندارنــد معرفــی 

ــر  ــه تأثی ــتند ک ــی هس ــون، فعالیت های ــت 1 در قان ــده در فهرس ــای معرفی ش ــد. فعالیت ه می کن

ــد از: ــن فعالیت هــا عبارتن ــد. ای ــع آب دارن ــر منب بســیار اندکــی ب

• برداشــت مســتقیم آب از منبــع آب بــرای اســتفاده در خانــه، چنانچــه دسترســی قانونــی 	

بــه آن آب داشــته باشــید،

• ذخیره سازی و استفاده از رواناب بام،	

• باغچه کوچکی که استفاده تجاری ندارد، 	

• آب دادن به حیوانات برای استفاده معیشتی،	

• استفاده از آب سطحی یا اراضی مجاور برای استفاده تفریحی )برای نمونه، قایقرانی(،	

• استفاده از آب در شرایط اضطراری، برای نمونه برای مصرف انسانی یا خاموش کردن آتش.	

ایــن نــوع اســتفاده ها، اســتفاده فهرســت 1 نامیــده می شــوند. اســتفاده های فهرســت 1 نیــاز 

بــه ثبــت رســمی ندارنــد. فهرســت 1 در تمــام حوضه هــای کشــور اعمــال می شــود. 

استمرار استفاده قانونی موجود

از آب اسـتفاده  قانونـی  بـه طـور  قانـون ملـی آب،  از اجرایی شـدن  پیـش  چنانچـه شـخصی 

می کـرده اسـت، ممکـن اسـت اسـتفاده خـود را ثبـت کنـد و اسـتفاده از آب را بـدون اجبـار بـرای 

درخواسـت مجـوز ادامـه دهـد. ایـن کار در واقع دوره گذار اسـت که قانـون ملی آب اجـازه می دهد 

تـا بهره بـرداران قانونـی موجود بتوانند به اسـتفاده از آب برابر شـروط مشـابه ادامه دهند، تـا زمانی که 

بـرای اسـتفاده از آب مجـوز رسـمی دریافـت نمایند.

اجازه های عمومی

وزیـر می توانـد بـرای اسـتفاده های کمـی بزرگتـر در منابـع معینـی کـه زیـر فشـار کمتـری قـرار 

دارنـد، مجـوز عمومـی صـادر کنـد. این مجـوز، در قالـب اجـازه عمومـی انتشـاریافته در روزنامه 

رسـمی دولـت صـادر می شـود. ایـن نـوع اجـازه بـه اسـتفاده کننده امـکان می دهـد تـا از آب بـدون 

دریافـت مجـوز بهره بـرداری نماید، به شـرط آنکه اسـتفاده آب در چهارچوب شـروط اجازه عمومی 
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باشـد. نمونه هـای اجـازه عمومـی عبـارت اسـت از ذخیره سـازی مقـدار محـدود آب در یـک سـد، یا 

برداشـت مقـدار محـدود آب از رودخانه هـای معیـن، یـا از منابـع آب زیرزمینـی )چاه هـا(. اجـازه 

عمومـی، تنهـا در رودخانه هـا یـا حوضه هـای خاص قابل اجرا اسـت و در کل کشـور بـه کار نمی رود. 

استفاده آب نیازمند مجوز
چنانچــه اســتفاده جدیــد آب در فهرســت 1 مشــخص نشــده باشــد یــا مشــمول اجــازه عمومــی 

نباشــد، بهره بــردار بایــد درخواســت مجــوز کنــد. بنابرایــن، مجــوز آب بــرای کنتــرل اســتفاده آب، 

ــه کار مــی رود. ــر از اجازه هــای عمومــی ب بیــش از میــزان معرفی شــده در فهرســت 1 و فرات

مجـوز اسـتفاده از آب بـه بهره بـرداران موجـود یـا جدیـد، به طـور رسـمی اجازه می دهـد از آب 

بـرای مقاصـد مولد و مفید، اسـتفاده نماید و شـروطی را مشـخص می کنـد که آب می توانـد برابر آن 

اسـتفاده شـود. تنها »دسـتگاه مسـئول« می تواند مجوز اسـتفاده آب را صادر نماید. دسـتگاه مسـئول 

ممکـن اسـت وزارت امـور آب و جنگل داری یا سـازمان مدیریت حوضه باشـد. 

بهره برداران بالقوه باید:

• درخواست دریافت مجوز را در دفتر منطقه ای وزارتخانه امور آب و جنگل داری ثبت کنند؛ یا	

• استفاده آب خود را در دفتر منطقه ای ثبت نمایند.	

در آینده، برخی از این وظایف به سازمان های مدیریت حوضه محول خواهد شد.

یابی می شود؟ درخواست مجوز چگونه ارز

تمـام درخواسـت ها بـر اسـاس عواملـی چنـد ارزیابی می شـوند کـه در قانـون ملـی آب معرفی 

شـده اسـت. دسـتگاه ارزیابی کننـده درخواسـت مجـوز باید مـوراد زیـر را در نظـر بگیرد:

استفاده های قانونی 
موجود آب

آیا مجوز برای استفاده 
استراتژیک آب است؟ بهره بردار چه نوع 

سرمایه گذاری هایی انجام 
می دهد؟

از کدام منبع آب استفاده 
خواهد شد؟ در چه 
دسته ای قرار دارد؟

در صورت عدم تأئید، 
تأثیر آن چه خواهد بود؟

اجازه استفاده آب برای چه 
مدت صادر خواهد شد؟

تأثیر استفاده آب 
بر منبع آب

تأثیر بر دیگر 
بهره برداران آب

ضرورت رفع 
تبعیض های گذشته

مصالح عمومی انطباق با استراتژی 
یت حوضه مدیر
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چه شروطی در مجوزها منظور می شود؟

همــه مجوزهــا بــا منظورداشــتن شــروط مشــخص صــادر خواهنــد شــد. دربــاره ایــن شــروط، 

هــر وقــت امکان پذیــر باشــد، بــا بهره بــردار آب مذاکــره خواهــد شــد. یکــی از مهم تریــن 

ــوز  ــه مج ــن از اینک ــان یافت ــرای اطمین ــروط ب ــن ش ــت. ای ــی آن اس ــوز، دوره زمان ــرط های مج ش

ــوند. ــاظ می ش ــد، لح ــته باش ــرداران نداش ــر بهره ب ــا دیگ ــع آب ی ــر منب ــی ب ــر منف ــده تأثی ــا ش اعط

در صــورت لــزوم، دســتگاه مســئولی کــه مجــوز را صــادر کــرده اســت، ممکــن اســت شــروط 

ــتر از  ــای آب، بیش ــه نیازه ــه، چنانچ ــرای نمون ــد. ب ــر ده ــن آن تغیی ــش از پایان یافت ــوز را پی مج

ــد.  ــش ده ــوز را کاه ــه مج ــدار حقاب ــت مق ــن اس ــئول ممک ــتگاه مس ــود، دس ــودی آب ش موج

ــروط  ــه ش ــت ک ــا اس ــن معن ــه بدی ــن گفت ــود. ای ــام ش ــه انج ــد بی طرفان ــا بای ــرات در مجوزه تغیی

مجــوز یــک فــرد، تنهــا در صورتــی می توانــد تغییــر کنــد کــه تمــام دیگــر مجوزهــا بــرای همــان 

اســتفاده آب یــا از همــان منبــع آب نیــز تغییــر کنــد. مــدت زمــان اعتبــار مجــوز نمی توانــد تغییــر 

ــود. ــد ش ــال تمدی ــج س ــر پن ــا حداکث ــری، ت ــد در دوره بازنگ ــی می توان ــود، ول داده ش

تمــام بهره بــرداران آب ملزمنــد شــروط مقــرر در مجــوز اســتفاده آب را رعایــت نماینــد. اگــر 

ــار  ــردار اخط ــه بهره ب ــت ب ــن اس ــئول ممک ــتگاه مس ــد، دس ــروی نکن ــروط پی ــردار از ش ــک بهره ب ی

ــار  ــه اخط ــبت ب ــردار نس ــه بهره ب ــد. چنانچ ــح نمای ــروط را تصحی ــت ش ــص رعای ــه نق ــد ک ده

ــردار را تحــت پیگــرد  ــرد و بهره ب ــد مجــوز را بازپــس گی بی توجــه باشــد، دســتگاه مســئول می توان

قانونــی قــرار دهــد. 

یافت اجباری مجوز چیست؟ در

ــه  ــی در روزنام ــام عموم ــا اع ــت ب ــن اس ــر ممک ــون، وزی ــازی قان ــه ای از پیاده س در مرحل

رســمی، همــه بهره بــرداران موجــود و بالقــوه، بــه جــز بهره بــرداران مشــمول فهرســت 1 و 

ــت  یاف ــن کار، در ــازد. ای ــزم س ــوز مل ــت مج ــرای دریاف ــت ب ــه درخواس ــی را ب ــای عموم اجازه ه

ــود.  ــده می ش ــوز نامی ــاری مج اجب

ممکــن اســت در فراینــد دریافــت مجــوز در نهایــت تمامــی مناطــق بــرای مصــرف آب ملــزم 

بــه دریافــت مجــوز شــوند، امــا محدوده هایــی کــه بــا کمبــود آب مواجــه هســتند )یعنــی تقاضــا 

کنونــی یــا آتــی آنهــا بیشــتر از عرضــه آب باشــد( یــا مناطقــی کــه منابــع آب آنهــا آلودگــی شــدید 

ــد.  ــرار دارن ــت ق ــوز در اولوی ــت مج ــرای دریاف ــتند( ب ــار هس ــت فش ــه تح ــی ک دارد )حوضه های

فراینــد صــدور اجبــاری مجــوز می توانــد بــرای ایجــاد دسترســی بــه افــرادی کــه تاکنــون بــه منابــع 
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ــاری  ــوز اجب ــای مج ــایر کاربرده ــاوه س ــه ع ــود. ب ــه ش ــه کار گرفت ــته اند، ب ــی نداش آب دسترس

عبارتنــد از:

• تحقق تخصیص عادالنه آب در آن دسته از منابع آب که زیر فشار قرار دارند،	

• بهبود کارآیی استفاده آب در راستای مصالح عمومی، و 	

• اطمینان از مدیریت کارآمد منابع آب، و	

• حفاظت از کیفیت آب.	

الزم اســت بهره بــرداران، اســتفاده کنونــی خــود را ثبــت کننــد تــا اســتفاده آنــان در دوره صــدور 

اجبــاری مجــوز بــه حســاب آورده شــود. 

صدور اجباری مجوز چه فرایندی دارد؟

نمودار زیر گام های مختلف فرایند دریافت اجباری مجوز را نشان می دهد.

مقررات ناظر بر استفاده آب
ــد. الزامــات  ــع آب را مشــخص می کن ــت مناب ــی مدیری ــی کل ــی آب چهارچــوب حقوق ــون مل قان

ــط  ــده توس ــررات صادرش ــازی در مق ــات پیاده س ــود. جزئی ــاده ش ــل پی ــد در عم ــون بای ــن قان ای

وزارت امــور آب و جنــگل داری تبییــن می شــود و در روزنامــه رســمی دولــت انتشــار می یابــد. دو 

استفاده کنونی آب و 
قانونی بودن آن تأیید 

می شود

بهره بردارانی که هنوز به 
ثبت نرسیده اند شناسایی 

می شوند

بهره برداران بالفعل 
و بالقوه

درخواست مجوزها براساس 
معیارهای معرفی شده در 

یابی می شوند قانون ارز

پیشنهاد برنامه زمانی 
تخصیص تهیه و نظرات 
یافت می شود عمومی در

برنامه مقدماتی تحصیص، 
انتشار می یابد )با در نظر 

گرفتن تمام نظرات(

از همه بهره برداران ثبت شده 
و بهره برداران بالقوه خواسته 

می شود درخواست مجوز کنند 
یق اعالن عمومی( )از طر

برنامه نهایی تخصیص در 
روزنامه رسمی دولت انتشار 

می باید )که تجدید نظر دادگاه 
در آن لحاظ شده است(

مجوزهای آب برای بهره برداران 
آب براساس برنامه تخصیص 

صادر می شود
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مجموعــه مقــررات ناظــر بــر اســتفاده آب وجــود دارد: 

• اطاعیــه شــماره 704 دولــت در 4 ژوئــن 1999: مقــررات اســتفاده آب در معدن ــکاری 	

و فعالیت هــای مرتبــط بــا هــدف حفاظــت از منابــع آب.

• اطاعیــه شــماره 1352 دولــت در 12 نوامبــر 1999: مقــررات الزامی کننــده ثبــت 	

اســتفاده آب.

ــرار  ــتور کار ق ــک در دس ــده نزدی ــا در آین ــرار دارد، ی ــه ق ــت تهی ــز در دس ــری نی ــررات دیگ مق

ــد: ــر می پردازن ــائل زی ــه مس ــررات ب ــن مق ــرد. ای می گی

• محــدود کــردن و یــا کاهــش اســتفاده از آب در شــرایطی کــه جریــان آب مســدود و یــا 	

ــتفاده از  ــد آن(؛ و اس ــا، و مانن ــتر، کرانه ه ــد )بس ــر می ده ــه را تغیی ــا آبراه ــود و ی ــرف می ش منح

آب بــرای مقاصــد تفریحــی.

• شیوه مدیریت تصفیه پسماند	

• مبادله آب از نظر اجازه استفاده آب.	

قانــون ملــی آب وزیــر را موظــف می کنــد کــه مقــررات طیــف گســترده ای از مســائل مربــوط 

بــه اســتفاده آب را تهیــه نمایــد.
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بخش 5 

پرداخت بهای استفاده از آب

 از بهره بــرداران آب 
ً
توســعه، مدیریــت و حفاظــت منابــع آب، هزینــه دارد. ایــن هزینه هــا معمــوال

در قالــب بهــای اســتفاده آب بازیابــی می شــود. 

بهای استفاده آب چگونه تعیین می شود؟
ــکان  ــی ام ــور مال ــر ام ــب وزی ــا تصوی ــگل داری، ب ــور آب و جن ــر ام ــه وزی ــی آب ب ــون مل قان

می دهــد اســتراتژی محاســبه نــرخ اســتفاده از آب را طراحــی نمایــد. ایــن اســتراتژی، اســتراتژی 

نامیــده می شــود.  نرخ گــذاری 

استراتژی نرخ گذاری چیست؟
ــتراتژی  ــود. در اس ــن می ش ــت تبیی ــمی دول ــه رس ــام در روزنام ــا اع ــذاری ب ــتراتژی نرخ گ اس

ــود: ــن می ش ــر تعیی ــور زی ــه ام ــن بودج ــرای تأمی ــتفاده آب ب ــای اس ــذاری، به نرخ گ

• یــت منابــع آب کــه شــامل تمــام فعالیت هــای پایــش، تخصیــص، کنتــرل، 	 مدیر

اســت، آب  و صرفه جویــی  حفاظــت 

• توســعه منابــع آب کــه شــامل تمــام فعالیت هــا و هزینه هــای تــوأم بــا آن بــرای 	

اســت، آبــی  تأسیســات  نگهــداری  و  بهره بــرداری  برنامه ریــزی، طراحــی، ســاخت، 

• استفاده از تأسیسات آبی که هزینه های توزیع آب است. 	

افزون بر این، آب بها می تواند برای دستیابی به تخصیص عادالنه و کارآی آب تعیین شود.

استراتژی نرخ گذاری، مسائل زیر را مورد توجه قرار می دهد:

• شیوه دسته بندی محدوده ها، استفاده و بهره برداران آب به منظور اطمینان از بی طرفی	

• بهایی که نهادهای مدیریت آب و مصرف کنندگان باید بپردازند )و مبنای بها(	

• تخفیف قائل شدن )استرداد( در زمانی که آب به منبع آب بازمی گردد.	

• ــا رویکــرد عدالت محــوری 	 ــرداران خــاص ب ــرای بهره ب ــا ب چشم پوشــی از بخشــی از به

)یعنــی مجبــور نیســتند همــه نــرخ  را بپردازنــد( 

• پیشبرد استفاده کارآ و مفید آب	
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• به حداقل رساندن اثرات منفی بر منابع آب	

• پیشگیری از هدررفت آب	

• پشتیبانی سازمان های خدمات آب در تعریف تعرفه تأمین خدمات آب.	

استراتژی نرخ گذاری تنها برای موارد زیر به کار می رود:

• استفاده از آب خام )تصفیه نشده(/ استفاده از منبع آب	

• بهایــی کــه توســط وزارت امــور آب و جنــگل داری و دیگــر نهادهــای مدیریــت آب کــه 	

ــود.  ــن می ش ــه( تعیی ــت حوض ــازمان های مدیری ــه، س ــرای نمون ــده اند )ب ــیس ش ــون تأس ــر قان براب

اسـتراتژی نرخ گـذاری، آب تصفیه شـده را کـه بـه صـورت حجمـی بـرای خانوارهـا، تأمیـن و 

توزیع می شـود شـامل نمی شـود. آب تصفیه شـده، مشـمول قانون خدمات آب سـال 1997 اسـت.

ــتفاده کنندگان  ــتفاده ها و اس ــف اس ــواع مختل ــان ان ــذاری می ــتراتژی نرخ گ ــه اس ــیوه ای ک ش

آب تمایــز قائــل می شــود، اهمیــت بســیاری دارد، چــرا کــه بــر بهــای تعیین شــده بــرای اســتفاده ها 

ــد  ــذاری می توان ــتراتژی نرخ گ ــیوه، اس ــن ش ــذارد. بدی ــر می گ ــف تأثی ــتفاده کنندگان مختل و اس

ــوب و  ــت خ ــا کیفی ــی ب ــردار از آب ــک بهره ب ــر ی ــه، اگ ــرای نمون ــازد. ب ــق س ــی را محق بی طرف

ــد  ــذاری می توان ــتراتژی نرخ گ ــد، اس ــتفاده می کن ــن اس ــت پائی ــا کیفی ــی ب ــر، از آب ــردار دیگ بهره ب

نــرخ متفاوتــی را بــرای آب بــا کیفیــت خــوب و آب بــا کیفیــت پائیــن در نظــر بگیــرد. یــا اگــر یــک 

ــردار  ــذارد و بهره ب ــع آب می گ ــر منب ــادی ب ــر زی ــه تأثی ــد ک ــه می کن ــی را تخلی ــردار، فاضاب بهره ب

دیگــر، فاضابــی را تخلیــه می کنــد کــه تأثیــر اندکــی بــر آب دارد، اســتراتژی نرخ گــذاری 

ــرد. ــه فاضــاب در نظــر بگی ــواع مختلــف تخلی ــرای ان ــی را ب ــرخ متفاوت ــد ن می توان

تمایز میان استفاده های آب چگونه صورت می گیرد؟

میان استفاده های آب بر پایه ماحظات زیر، تمایز گذاشته می شود:

• چگونگی برداشت از منبع	

• چگونگی تأمین	

• چگونگی تخلیه و دفع	

• قابلیت اطمینان تأمین	

• کیفیت آب	

• تأثیر آب برگشتی بر منبع	

• منبع آبی که استفاده می شود.	
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چگونه میان بهره برداران آب، تمایز گذاشته می شود؟

• مقدار آبی که بهره بردار استفاده می کند.	

• کمیت آبی که بهره بردار به منبع بازمی گرداند.	

• شرایط اقتصادی بهره بردار.	

وزیــر تــا پیــش از ایــن، بخشــی از اســتراتژی نرخ گــذاری را در روزنامــه رســمی منتشــر ســاخته 

اســت. قانــون ملــی آب بــه وزیــر امــکان می دهــد تــا آن را در زمان هــای مختلــف تغییــر دهــد. 

اهداف زیر برای تدوین استراتژی جدید نرخ گذاری مد نظر بوده اند:

• بی طرفی اجتماعی 	

• پایداری اکولوژیکی	

• پایداری مالی	

• کارآیی اقتصادی.	

نــرخبهــایاســتفادهازآببــرایتأمیــنهزینههــایمســتقیموهزینههــایمرتبــطدر

مدیریــت،توســعهواســتفادهازمنابــعآببــهکارمــیرودوممکــناســتبــرایتحقــقتخصیــص

ــتفادهشــود. ــزاس ــهوکارآیآبنی عادالن

انواع آب بها
استراتژی کنونی نرخ گذاری، سه نوع آب بها را در نظر گرفته است:

یت منابع آب آب بهای مدیر

آب بهــای مدیریــت منابــع آب بــرای تأمیــن هزینه هــای مدیریــت و کنتــرل منابــع آب اســت. 

ــم  ــن حج ــوز، تعیی ــدور مج ــرداران، ص ــت بهره ب ــد ثب ــی مانن ــه فعالیت های ــامل هزین ــا ش ــن به ای

آب محفــوظ، اندازه گیــری جریــان در رودخانه هــا، آزمایــش کیفیــت آب، کنتــرل آلودگــی و 

ــت کاهــش مصــرف آب اســت.  مدیری

از تمــام بهره بــرداران ثبت شــده و مجــوزدار آب، آب بهــای مدیریــت منبــع آب دریافــت 

خواهــد شــد. ایــن هزینــه ممکــن اســت در میــان بهره بــرداران مختلــف و محدوده هــای مختلــف 

مدیریــت آب متفــاوت باشــد. در حــال حاضــر، آب بهــای مدیریــت منبــع آب بــرای آب آبیــاری، 

ــی اســت. ــر از آب خانگــی و صنعت کمت
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آب بهای توسعه منابع آب

آب بهــای توســعه منبــع آب بــرای تأمیــن هزینه هــای برنامه ریــزی، طراحــی، ســاخت و 

ــد آن  ــا و مانن ــا، تونل ه ــدها، کانال ه ــد س ــن آب مانن ــای تأمی ــداری طرح ه ــرداری و نگه بهره ب

ــای  ــامل هزینه ه ــه ش ــن هزین ــی رود. ای ــه کار م ــن آب ب ــا تأمی ــازی ی ــرای ذخیره س ــه ب ــت ک اس

ــرداری اســت کــه هزینه هــای جــاری ســاالنه  ــز هزینه هــای بهره ب ســرمایه ای ســاخت طــرح و نی

ــد.  ــمار می آی ــه ش ب

ــه  ــد ک ــت می کن ــرداران دریاف ــع آب را از بهره ب ــعه منب ــای توس ــی آب به ــا در صورت ــت تنه دول

ــعه دهندگان  ــه، توس ــن هم ــا ای ــد. ب ــه باش ــورت گرفت ــی ص ــای دولت ــا از طرح ه ــن آب آنه تأمی

ــی  ــرخ را از بهره برداران ــن ن ــت ای ــن اس ــز ممک ــر نی ــکل های آب ب ــد تش ــا مانن ــی طرح ه خصوص

ــد.   ــی کنن ــود را بازیاب ــای خ ــا هزینه ه ــد ت ــت نماین ــد دریاف ــن می کنن ــا را تأمی ــه آب آنه ک

آب بهای تحقق تخصیص کارآی آب )آب بهای اقتصادی(

ایــن وجــه ممکــن اســت در مواقعــی دریافــت شــود کــه تقاضــای زیــادی بــرای ارتقــای کارآیی 

اســتفاده از آب وجــود داشــته باشــد )بــرای نمونــه آبیــاری کشــت هایی کــه ارزش باالیــی دارنــد(.

آب بهای تخلیه فاضالب

آب بهــای تخلیــه فاضــاب بابــت تخلیــه فاضــاب یــا آب حــاوی پســماند بــه درون رودخانــه 

ــود.  ــت می ش ــد« دریاف ــت می کنن ــازان پرداخ ــرداران و آلوده س ــل »بهره ب ــر اص ــی ب ــت و مبتن اس

اســتراتژی تعییــن ایــن نــرخ در حــال تدویــن اســت و بخشــی از اســتراتژی نرخ گــذاری را تشــکیل 

خواهــد داد.
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بخش 6

اختیارات دولت

ــگل داری در  ــر امــور آب و جن ــا کارگــزاری وزی ــت را ب ــف دول ــارات و وظای ــی آب اختی ــون مل قان

راســتای اطمینان یافتــن از اینکــه حفاظــت، اســتفاده، توســعه، مدیریــت و کنتــرل آب بــه گونــه ای 

ــه نفــع همــه مــردم صــورت می گیــرد مشــخص کــرده اســت.  ــه، ب پایــدار و عادالن

وزیر
ــام  ــئولیت تم ــی، مس ــت مل ــی از دول ــه نمایندگ ــع آب ب ــی مناب ــی عموم ــوان متول ــه عن ــر ب وزی

ــون  ــه، قان ــن هم ــا ای ــده دارد. ب ــر عه ــی ب ــای جنوب ــع آب را در آفریق ــت مناب ــای مدیری جنبه ه

ــه،  ــران وزارتخان ــه مدی ــارات و وظایــف خــود را ب ــر اجــازه می دهــد بیشــتر اختی ــه وزی ملــی آب ب

ــد.  ــض نمای ــوراهای آب تفوی ــورتی و ش ــای مش ــت آب، کمیته ه ــای مدیری نهاده

اختیــارات و وظایــف وزیــر و دولــت ملــی )وزارت امــور آب و جنــگل داری( در سرتاســر قانــون 

ــر و  ــارات و وظایــف »عمومــی« وزی ــون اختی ــن قان ــن همــه، ای ــا ای ــی آب مطــرح می شــود. ب مل

مدیــر کل امــور آب و جنــگل داری را مشــخص کــرده اســت کــه در فصــل 6 توصیــف می شــود. 

ــر  ــارات وزی ــاختن اختی ــن و روشن س ــی آب، تعیی ــون مل ــل از قان ــن فص ــداف ای ــی از اه یک

ــون  ــر در قان ــرای وزی ــده ب ــارات تعریف ش ــت. اختی ــارات اس ــت اختی ــخص کردن محدودی و مش

بــرای آن اســت کــه وزیــر بتوانــد اهــداف قانــون را محقــق ســازد. ایــن قانــون همچنیــن، وظایــف 

وزیــر را در اعمــال اختیــارات مشــخص می کنــد، بــرای نمونــه وظیفــه رایزنــی در هنــگام تدویــن 

ــون  ــت چ ــم اس ــی مه ــه فعالیت ــن وظیف ــی. ای ــرای بررس ــان ب ــه پارلم ــررات ب ــه مق ــررات و ارائ مق

بدیــن معنــا اســت کــه مــردم فرصــت ارائــه نظــرات خــود را دربــاره مقــررات پیشــنهادی دارنــد و 

ــد. اگــر پارلمــان مقــررات را  ــع آب ایفــای نقــش می کن ــاره مناب ــز در قانون گــذاری درب پارلمــان نی

ــده در  ــای مطرح ش ــا دغدغه ه ــد ت ــاح نمای ــا اص ــرد ی ــس بگی ــررات را پ ــد مق ــر بای ــد، وزی رد کن

پارلمــان را ترتیــب اثــر دهــد. 

اختیارات و وظایف عمومی وزیر که در قانون برشمرده شده است عبارتند از:

• اختیار تفویض         	

• اختیار سلب مالکیت یا خرید اموال	
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• الزاماتی که الزم است در طراحی مقررات رعایت شوند.	

• ــت 	 ــازمان مدیری ــه س ــی ک ــه در مواقع ــت حوض ــازمان مدیری ــای س ــام کارکرده انج

ــد. ــده باش ــکیل نش ــه تش حوض

• تعیین اختیارات و وظایف سازمان های مدیریت حوضه.	

وزارت امور آب و جنگل داری
ــون را از  ــای قان ــام جنبه ه ــئولیت اداره تم ــگل داری مس ــور آب و جن ــر، وزارت ام ــال حاض در ح

ــر عهــده دارد. وقتــی ســازمان های مدیریــت حوضــه و دیگــر نهادهــای منطقــه ای  ــر ب طــرف وزی

ــت  ــا گذشــت زمــان، مســئولیت های مدیری ــه ب ــت آب تشــکیل شــوند، وزارتخان ــی مدیری و محل

ــد.  ــن می کن ــا تعیی ــپارد ی ــا می س ــن نهاده ــه ای ــع آب را ب منب

 بــه طراحــی سیاســت ملــی و مقــررات ناظــر بــر شــیوه 
ً
در بلندمــدت، نقــش وزارتخانــه عمدتــا

مدیریــت منابــع آب در دیگــر نهادهــا معطــوف خواهــد شــد. وزارت امــور آب و جنــگل داری بــر 

فعالیت هــای ایــن نهادهــا و چگونگــی انجــام آنهــا نظــارت کلــی نیــز خواهــد داشــت.
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بخش 7

سازمان های مدیریت حوضه

ــت آب  ــرای محدوده هــای مدیری ــه را ب ــت حوض ی ــازمان های مدیر ــی آب تأســیس س ــون مل قان

تکلیــف کــرده اســت.

سازمان مدیریت حوضه چیست؟
ــود.  ــیس می ش ــت تأس ــان دول ــا اع ــت و ب ــی اس ــاد قانون ــک نه ــه ی ــت حوض ــازمان مدیری س

ــوب  ــر منص ــب وزی ــه از جان ــود ک ــکیل می ش ــره تش ــت مدی ــه از هیئ ــت حوض ــازمان مدیری س

ــی و  ــردار کنون ــای بهره ب ــه گروه ه ــان )از جمل ــام ذینفع ــده تم ــد نماین ــورا بای ــن ش ــوند. ای می ش

ــت  ــازمان مدیری ــی س ــدوده عملیات ــد. مح ــت آب باش ــدوده مدیری ــان در مح ــع آن ــوه( و مناف بالق

ــت. ــت آب اس ــده مدیری ــدوده تعریف ش ــه، مح حوض

ســازمان های مدیریــت حوضــه نهادهایــی هســتند کــه وزیــر بــه وســیله آنهــا، مدیریــت منبــع 

آب را بــه ســطح منطقــه ای یــا حوضــه محــول می کنــد. هــدف دولــت، تأســیس ســازمان مدیریــت 

ــور آب و  ــه ای وزارت ام ــر منطق ــت. دفات ــت آب اس ــدوده مدیری ــک از 19 مح ــر ی ــه در ه حوض

جنــگل داری، در مواقعی  کــه ســازمان مدیریــت حوضــه در محــدوده مدیریــت آب تأســیس نشــده 

باشــند، بــه عنــوان ســازمان مدیریــت حوضــه در آن منطقــه عمــل خواهنــد کــرد.

هدف از تأسیس سازمان مدیریت حوضه چیست؟
هــدف اصلــی از تأســیس ســازمان مدیریــت حوضــه، دخالــت دادن جوامــع محلــی در مدیریــت 

ــارکت در  ــول مش ــردن اص ــی در عملی ک ــد جهان ــا رون ــو ب ــرد همس ــن رویک ــت. ای ــع آب اس مناب

راســتای تحقــق مدیریــت یکپارچــه منابــع آب اســت. ســازمان مدیریــت حوضــه، منابــع آب را در 

ــد. ــت می کن ــده، مدیری ــن ش ــتراتژی تعیی ــاس اس ــر اس ــده ب ــدوده تعریف ش مح

مشــارکت عمومــی در مدیریــت منابــع آب، از اصــول پایــه مدیریــت حوضــه بــه شــمار می آیــد. 

ســازمان های مدیریــت حوضــه بایــد اطمینــان یابنــد تمــام ذینفعــان از جملــه جوامــع محلــی فقیــر 

ــه حاشــیه رانــده شــده اند، می تواننــد در فرایندهــای رایزنــی  کــه از امکانــات محــروم بوده انــد و ب

و تصمیمــات ســازمان مدیریــت حوضــه مشــارکت نماینــد. 
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کارکردهای سازمان مدیریت حوضه چیست؟
وقتــی ســازمان مدیریــت حوضــه تأســیس شــد، وظایــف زیــر را کــه »کارکردهــای اولیــه« نامیــده 

ــاند: ــام می رس ــه انج ــود ب می ش

• بررســی و توصیــه دربــاره حفاظــت، اســتفاده، توســعه، مدیریــت و کنتــرل منابــع آب در 	

محــدوده مربوطــه مدیریــت آب،

• طراحی استراتژی مدیریت حوضه برای محدوده مربوطه مدیریت آب،	

• هماهنگ ســازی فعالیت هــای بهره بــرداران و نهادهــای مدیریــت آب در محــدوده 	

ــت آب، مدیری

• ــازی 	 ــا پیاده س ــه ب ــت حوض ــتراتژی مدیری ــازی اس ــان پیاده س ــی می ــبرد هماهنگ پیش

برنامه هــای توســعه خدمــات آب توســط ســازمان های عرضــه خدمــات آب،

• تقویــت مشــارکت جامعــه محلــی در حفاظــت، اســتفاده، توســعه، مدیریــت و کنتــرل 	

ــع آب در محــدوده مدیریــت آب. مناب

ــت  ــازمان مدیری ــه س ــز ب ــری را نی ــف دیگ ــد وظای ــگل داری می توان ــور آب و جن ــر ام وزی

ــری را  ــای اضافه ت ــه کارکرده ــت حوض ــازمان مدیری ــورت، س ــن ص ــد. در ای ــول کن ــه مح حوض

ــد  ــی ســازمان مدیریــت حوضــه نشــان داد کــه می توان ــه انجــام می رســاند. وقت ــر ب از طــرف وزی

ــه  ــا را ب ــن کارکرده ــد ای ــر می توان ــاند، وزی ــام رس ــه انج ــه را ب ــف محول ــری وظای ــکل مؤث ــه ش ب

ســازمان مدیریــت حوضــه تفویــض نمایــد، کــه در ایــن صــورت یعنــی وظایــف بــه طــور کامــل 

ــت حوضــه واگــذار شــده اســت. ــازمان مدیری ــه س ب

ــا بــرای آنهــا  ــه ســازمان مدیریــت حوضــه محــول ی کارکردهــای اضافه تــری را کــه می تــوان ب

تعییــن نمــود، عبارتنــد از:

• مدیریت کلی منابع آب در محدوده مدیریت آب؛	

• مرجع مسئول در موضوع استفاده و تخصیص آب؛ 	

• ــن 	 ــه تعیی ــه اینک ــد )ن ــض کن ــد تفوی ــر می توان ــه وزی ــی ک ــارات و وظایف ــر اختی دیگ

ــد(. نمای

ــت و  ــه و گف ــت حوض ی ــای مدیر ــت کمیته ه ــن اس ــه ممک ــت حوض ــازمان های مدیری س

گــوی ذینفعــان را بــرای پیشــبرد مشــارکت جامعــه محلــی در محــدوده مدیریــت آب نیــز تشــکیل 

دهنــد. 
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ــازمان های  ــه س ــت ک ــده اس ــه ش ــت آب تهی ــای مدیری ــاره نهاده ــه ای درب ــای جداگان راهنم

مدیریــت حوضــه، کمیته هــای مدیریــت حوضــه و گفــت و گــوی ذینفعــان را بــا جزئیــات بیشــتر 

ــد.  ــح می ده توضی

قانــون ملــی آب، عــاوه بــر ســازمان های مدیریــت حوضــه، نهادهــای دیگــر مدیریــت آب را 

نیــز مقــرر می کنــد. یکــی از نهادهــای مدیریــت آب، تشــکل آب  بــران اســت.
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بخش 8

تشکل های آب بران

قانون ملی آب تأسیس تشکل های آب بران را تکلیف کرده است.

تشکل آب بران چیست؟
تشـــکل آب بـــران یـــک نهـــاد قانونـــی اســـت کـــه وزیـــر مکلـــف بـــه فراهـــم آوردن مقدمـــات 

ـــد  ـــکیل می دهن ـــروه را تش ـــک گ ـــرداران آب ی ـــاد، بهره ب ـــن نه ـــت. در ای ـــیس آن اس تأس

ـــرداران  ـــد. بهره ب ـــترکی دارن ـــع مش ـــون مناف ـــد، چ ـــکاری کنن ـــر هم ـــا یکدیگ ـــد ب ـــه مایلن ک

ـــل  ـــع متقاب ـــی در راســـتای مناف ـــا آب در ســـطح محل ـــط ب آب در انجـــام فعالیت هـــای مرتب

همـــکاری می کننـــد. بـــرای نمونـــه، تشـــکل آب بـــران در صورتـــی کـــه گروهـــی از 

ـــد  ـــان بخواهن ـــی از زارع ـــا گروه ـــازند، ی ـــترکی بس ـــد مش ـــا س ـــال ی ـــد کان ـــان بخواهن زارع

ـــرد.  ـــکل می گی ـــند، ش ـــته باش ـــکاری داش ـــر هم ـــا یکدیگ ی

ــه دام و  ــد آب دادن بـ ــرای مقاصـ ــوراهای آب بـ ــاری، شـ ــود آبیـ ــوراهای موجـ شـ

شـــوراهای کنتـــرل آب کـــه اســـتفاده از آب زیرزمینـــی را زیـــر نظـــر دارنـــد، همگـــی 

بـــه تشـــکل های آب بـــران تبدیـــل خواهنـــد شـــد. ایـــن کار مســـتلزم گســـترش حـــوزه 

ـــع آب  ـــر مناب ـــا دیگ ـــرداران ی ـــر بهره ب ـــدن دیگ ـــرای شامل ش ـــا ب ـــن نهاده ـــت ای صاحی

اســـت.

ـــد.  ـــی باش ـــا چندبخش ـــی ی ـــکل تک بخش ـــک تش ـــت ی ـــن اس ـــران ممک ـــکل آب ب تش

ــرای  ــود، بـ ــکیل می شـ ــابه تشـ ــرداران مشـ ــی از بهره بـ ــی از گروهـ ــکل تک بخشـ تشـ

نمونـــه زارعـــان و در راســـتای منافـــع آنـــان عمـــل می کنـــد. تشـــکل چندبخشـــی از 

ـــت،  ـــت، زراع ـــه صنع ـــرای نمون ـــود، ب ـــکیل می ش ـــف تش ـــرداران مختل ـــی از بهره ب گروه

معدن ـــکاری و ماننـــد آن، و در راســـتای منافـــع بهره بـــرداران مختلـــف عمـــل می کنـــد. 

هدف از تشکل آب بران چیست؟
ـــه  ـــکاری و ب ـــه هم ـــرداران آب ب ـــاختن بهره ب ـــران، قادرس ـــکل آب ب ـــیس تش ـــدف از تأس ه

ـــام  ـــتای انج ـــص(، در راس ـــانی و تخص ـــع انس ـــی، مناب ـــان )مال ـــع آن ـــتن مناب اشتراک گذاش
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اثربخش تـــر فعالیت هـــای مرتبـــط بـــا آب اســـت. تشـــکل های آب بـــران نقـــش 

مهمـــی در ریشـــه کن کـــردن فقـــر و فراهـــم آوردن امنیـــت غذایـــی ایفـــا می کننـــد. 

بیشـــتر تشـــکل های آب بـــران، شـــوراهای آبیـــاری زارعـــان هســـتند و بـــر آبیـــاری 

تمرکـــز دارنـــد. تشـــکل های آب بـــران ممکـــن اســـت بـــرای امـــور زیـــر نیـــز تشـــکیل 

ـــوند: ش

• فعالیت های کاهش جریان رودخانه مانند جنگل کاری	

• تصفیه و دفع زهاب و فاضاب	

• کنترل استفاده از آب برای مقاصد تفریحی/ یا محیط زیستی	

تشکل آب بران چه کارکردهایی را به انجام می رساند؟
کارکردهـــای تشـــکل آب بـــران بـــه اساســـنامه آن و هـــدف تشـــکیل آن بســـتگی دارد. 

ــت  ــه دسـ ــد بـ ــه بایـ ــر را کـ ــای زیـ ــد کارکردهـ ــران می توانـ ــکل آب بـ ــنامه تشـ اساسـ

تشـــکل بـــه انجـــام رســـد مقـــرر کنـــد:

• پیشگیری از هدررفت آب	

• حفاظت از منابع آب	

• ـــر 	 ـــی ب ـــر منف ـــه تأثی ـــی ک ـــا اقدامات ـــی آب ی ـــر قانون ـــتفاده غی ـــگیری از اس پیش

منبـــع آب خواهـــد داشـــت.

•  نظارت کلی بر منابع آب	

• تنظیم جریان آبراهه	

• بررسی کیفیت آب	

• ــا 	 ــی یـ ــی اراضـ ــات زهکشـ ــداری تأسیسـ ــرداری و نگهـ ــاخت و بهره بـ سـ

ــن آب. تأمیـ

قانـــون ملـــی آب بـــر فعالیـــت تشـــکل های آب بـــر ضوابطـــی را نیـــز مقـــرر کـــرده 

اســـت. تشـــکل آب بـــران ممکـــن اســـت تنهـــا در صورتـــی از اختیـــارات و وظایـــف 

مدیریتـــی برخـــوردار باشـــد کـــه اختیـــارات و وظایـــف از جانـــب ســـازمان مدیریـــت 

ـــران، کار  ـــکل های آب ب ـــیس تش ـــد. تأس ـــده باش ـــپرده ش ـــا س ـــه آنه ـــر ب ـــا وزی ـــه ی حوض

وزیـــر )و وزارت امـــور آب و جنـــگل داری( و ســـازمان مدیریـــت حوضـــه را ســـاده تر 
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می کنـــد، چـــون بـــا گروه هـــای ســـازمان یافته ســـر و کار خواهنـــد داشـــت تـــا انبـــوه 

ــرد.    ــرداران منفـ بهره بـ

ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــت آب تهی ـــای مدیری ـــاره نهاده ـــه ای درب ـــای جداگان راهنم

ــر را توضیـــح می دهـــد.  ــتر، تشـــکل های آب بـ جزئیـــات بیشـ
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بخش 9

مفاد دیگر قانون

کمیته های مشورتی
قانـون ایـن اختیـار را بـه وزیر می دهد که کمیته های مشـورتی را تشـکیل دهـد. این کمیته هـا می توانند 

 
ً
بـرای مقاصـد مختلـف و با کارکردهای مختلف تشـکیل شـوند. با اینکـه ماهیت این کمیته هـا عمدتا

مشـورتی اسـت، وزیر ممکن اسـت اختیارات معینی را به کمیته های مشـورتی بسـپارد.

کمیته هــای مشــورتی در قبــال وزیــر مســئول هســتند. وزیــر ممکــن اســت مقرراتــی را دربــاره 

کمیته هــای مشــورتی وضــع نمایــد:

• شرح خدمات کمیته	

• اختیارات	

• وظایف و	

• عملکرد	

قانــون ملــی آب، وزیــر را بــه تشــکیل کمیتــه مشــورتی بــرای ارائــه توصیه هــا دربــاره ترکیــب 

ــد.    ــزم می کن ــره ســازمان مدیریــت حوضــه مل هیئــت مدی

مدیریت منابع آب  بین المللی
ــت و  ــرای مدیری ــی ب ــات بین الملل ــازی توافق ــرای پیاده س ــی را ب ــیس نهادهای ــی آب تأس ــون مل قان

توســعه منابــع آبــی مشــترک بــا کشــورهای همســایه مقــرر می کنــد. 

ــی  ــات بین الملل ــر توافق ــر، براب ــط وزی ــا توس ــن نهاده ــف ای ــارات و وظای ــی، اختی حکمران

مربوطــه تعییــن می شــود. وزیــر در مــورد تأســیس نهادهــا بــرای پیاده ســازی توافقــات بین المللــی 

بایــد بــا کابینــه مشــورت کنــد. 

راهنمــای جداگانــه ای دربــاره نهادهــای مدیریــت آب تهیــه شــده اســت کــه بــا جزئیــات بیشــتر 

بــه موضــوع نهادهــای مدیریــت آب هــای بین المللــی می پــردازد.

تأسیسات آبی دولتی
دولت تنها در مدیریت منابع آب دخیل نیست. 
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قانــون ملــی آب بــه دولــت اجــازه ســاخت، تملــک یــا حتــی خریــد ســدها و دیگــر 

می دهــد.   باشــد،  عمومــی  مصلحــت  بــه  کــه  صورتــی  در  را  آبــی  زیرســاخت های 

ــص آب در  ــیوه  تخصی ــان ش ــه هم ــود را ب ــی خ ــات آب ــدها و تأسیس ــد آب س ــت می توان دول

ــه مــردم اجــازه اســتفاده از آب  ــد ب ــن می توان ــت همچنی ــع آب، تخصیــص دهــد. دول دیگــر مناب

ــد.  ــر بده ــتفاده های دیگ ــح و اس ــرای تفری ــی را ب ــات آب ــی تأسیس ــی پیرامون ــا اراض ــطحی ی س

دولــت همــه یــا بخشــی از هزینــه تأسیســات آبــی دولتــی را بــا دریافــت آب بهــا از مــردم بابــت 

اســتفاده از آب تأسیســات بازیابــی می کنــد. دولــت نــرخ اســتفاده از آب را بــر اســاس اســتراتژی 

ــه  ــد. )ب ــن می کن ــت، تعیی ــه اس ــار یافت ــت انتش ــمی دول ــه رس ــه در روزنام ــذاری ک ــی نرخ گ مل

ــد(. ــاره سیاســت ملــی نرخ گــذاری مراجعــه نمائی قســمت قبلــی درب

بــا اینکــه وزارت امــور آب و جنــگل داری در امــر زیرســاخت ها دخیــل بــوده اســت، 

ــن رو در  ــود. از ای ــل ش ــابرس تبدی ــذار و حس ــت گذار، ضابطه گ ــاد سیاس ــک نه ــه ی ــد ب می کوش

ــا  ــن امــور زیرســاخت ها تأســیس ی ــرای اداره جنبه هــای معی تــاش اســت نهادهــای دیگــری را ب

ــه،  ــرای نمون ــد )ب ــذار نمای ــت آب واگ ــود مدیری ــای موج ــه نهاده ــاخت ها را ب ــئولیت  زیرس مس

ــرای مدیریــت زیرســاخت های ملــی آب  ــی ب ــژه، راه هــای جایگزین ــه وی ــران(. ب تشــکل های آب ب

ــت. ــی اس ــت بررس در دس

ایمنی سدها
قانــون ملــی آب تدابیــر مختلفــی را بــرای بهبــود ایمنــی ســدهای جدیــد و ســدهای موجــود کــه بــا 

خطــر ایمنــی روبــرو هســتند در نظــر گرفتــه اســت.

ــد.  ــود آورن ــه وج ــت ب ــردم و محیط زیس ــرای م ــدی ب ــر ج ــد خط ــزرگ می توانن ــدهای ب س

ســدهایی کــه طراحــی مناســبی ندارنــد یــا بــه ســبب نگهــداری نامناســب، وضعیــت نامطلوبــی 

ــد. ــمار می آین ــه ش ــژه ای ب ــر وی ــد، خط ــدا کرده ان پی

 تلفــات جانــی 
ً
شکســت ســد می توانــد ســبب رهاســازی ناگهانــی ســیاب شــود و احتمــاال

و مالــی داشــته باشــد. حتــی شکســت یــک ســد کوچــک نیــز می توانــد رســوبات را رهــا ســازد و 

ــه محیط زیســت شــود.  ســبب خســارت ب

ــه ایــن دلیــل، قانــون ملــی آب تدابیــر معینــی را بــرای اطمینــان از اینکــه ریســک شکســت  ب

 
ً
ــا ریســک ایمنــی معمــوال ــه اســت. یــک ســد ب ــه حداقــل رســانده می شــود در نظــر گرفت ســد ب
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ــش از 5  ــاع آن بی ــد و ارتف ــره می کن ــب آب را ذخی ــر مکع ــش از 50,000 مت ــه بی ــت ک ــدی اس س

متــر اســت.

هیــچســدیکــهممکــناســتریســکایمنــیداشــتهباشــد،نمیتوانــدبــدونمجــوزســاخته

. د شو

قانــون ملــی آب اطمینــان می دهــد کــه تنهــا افــراد صاحــب صالحیــت )تأئیدشــده( مجــاز 

بــه طراحــی و بازرســی ســدهایی هســتند کــه ریســک ایمنــی دارنــد. قانــون ملــی آب ســدها را بــر 

ــده را  ــاح تأئیدش ــراد ذیص ــئولیت های اف ــز مس ــد و نی ــته بندی می کن ــی دس ــک ایمن ــاس ریس اس

ــد.   ــخص می کن مش

قانــون ملــی آب، ارزیابی هــای منظــم ایمنــی را در تمــام ســدهایی کــه ریســک ایمنــی دارنــد 

الزامــی کــرده اســت.

ــر ایمنــی ســدها در وزارت امــور آب و جنــگل داری تأســیس شــده اســت  بدیــن منظــور، دفت

تــا مفــاد قانــون را دربــاره ایمنــی ســدها اجرایــی کنــد. افــزون بــر ایــن، وزارتخانــه در حــال تهیــه 

مقــررات جدیــد ایمنــی ســدها اســت.

پایش، ارزیابی و اطالعات
ــه  ــن از اینک ــرای اطمینان یافت ــع آب ب ــودی مناب ــاره موج ــات درب ــه اطاع ــی و تهی ــش، ارزیاب پای

ــت. ــم اس ــیار مه ــود بس ــق می ش ــی آب محق ــون مل ــی قان ــدف اصل ه

ــی  ــا آب زیرزمین ــاالب ی ــد، ت ــه، س ــان آب در رودخان ــت و جری ــم کیفی ــی منظ ــش، بررس پای

ــود.  ــات وارد می ش ــامانه اطاع ــش در س ــات پای ــت. اطاع اس

ــد  ــا بتوان ــی رود ت ــه کار م ــع آب ب ــات مناب ــازی اطاع ــرای ذخیره س ــات ب ــامانه های اطاع س

ــران، فهــم و اســتفاده شــود.  ــران و تصمیم گی ــه آســانی توســط مدی ب

ــی آب  ــون مل ــل 14 قان ــت، فص ــرده اس ــش ک ــع آب را پای ــه مناب ــه همیش ــه وزارتخان ــا اینک ب

ــی  ــع آب الزام ــای مناب ــام جنبه ه ــرای تم ــات را ب ــش و اطاع ــی پای ــای مل ــتقرار نظام ه  اس
ً
ــما رس

ــر را  ــور زی ــا ام ــد ت ــردآوری کن ــات را گ ــا و اطاع ــد داده ه ــش بای ــامانه های پای ــت. س ــرده اس ک

ــوان بررســی کــرد: بت

• کمیت آب	

• کیفیت آب	
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• استفاده آب	

• ترمیم منابع آب	

• رعایت اهداف کیفیت منبع آب	

• سامت اکوسیستم های آبی و	

• شرایط جوی که ممکن است بر منابع آب تأثیر بگذارد.	

ــازی  ــرای هماهنگ س ــی ب ــا و رویه های ــاز و کاره ــه س ــد ک ــزم می کن ــن مل ــون همچنی ــن قان ای

پایــش منابــع آب برقــرار گــردد. 

قانــون اساســی تضمیــن می کنــد کــه همــه افــراد حــق دسترســی بــه اطاعــات را دارنــد و الزم 

اســت در قانون گــذاری، ایــن حــق، اجرایــی شــود.  

بــر ایــن اســاس، قانــون ملــی آب وزیــر را بــه اســتقرار ســامانه های ملــی اطاعــات منابــع آب 

در زودتریــن زمــان ممکــن تکلیــف کــرده اســت.

سامانه های ملی اطاعات باید حاوی اطاعات زیر باشند:

• هیدرولوژی )بارندگی و جریان رودخانه ها(؛	

• کیفیت آب؛ 	

• آب زیرزمینی؛ و	

• مجوزهای رسمی استفاده از آب و دیگر مجوزهای  آب.	

ســامانه های اطاعــات بــرای فراهــم آوردن داده هــا و اطاعــات در راســتای اهــداف مختلــف، 

ــت  ــا، مدیری ــر برنامه ریزی ه ــع آب، دیگ ــی مناب ــتراتژی مل ــازی اس ــی و پیاده س ــه طراح از جمل

بایــا، و ایمنــی عمومــی بــه کار خواهــد رفــت.

دادگاه آب
ــا  ــات ی ــاره تصمیم ــی درب ــه فرجام خواه ــیدگی ب ــرای رس ــیس دادگاه آب را ب ــی آب تأس ــون مل قان

ــت  ــازمان های مدیری ــد س ــت آب مانن ــای مدیری ــا نهاده ــئول ی ــتگاه های مس ــای دس بخش نامه ه

حوضــه مقــرر کــرده اســت. دادگاه آب، نهــاد مدیریــت آب بــه شــمار نمی آیــد و مســتقل اســت.

ــای  ــف نهاده ــات مختل ــماری از تصمیم ــه ش ــت از دادگاه آب علی ــن اس ــردار آب ممک بهره ب

ــد: ــی کن ــر فرجام خواه ــوارد زی ــاره م ــات درب ــه تصمیم ــت آب، از جمل مدیری

• دعاوی مربوط به هزینه ها؛	
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• برنامه زمانی تخصیص آب؛ 	

• تصمیمات مربوط به درخواست مجوز و شروط مجوز؛	

• تصدیق استفاده قانونی موجود؛ و	

• جبران خسارت.	

دادگاه آب در اکتبــر 1998 تأســیس گردیــد. ایــن دادگاه در همه جــای کشــور صاحیــت 

رســیدگی دارد، و ممکــن اســت جلســاتی را در محدوده هایــی کــه سبب ســاز فرجام خواهــی شــده 

ــود.  ــن می ش ــی تأمی ــه مل ــت دادگاه از خزان ــه فعالی ــد. بودج ــزار نمای ــت برگ اس

ــت  ــمی دول ــه رس ــد و در روزنام ــر می رس ــب وزی ــه تصوی ــه دادگاه ب ــه روی ــوط ب ــد مرب قواع

ــی  ــه دادگاه عال ــد ب ــد، می توان ــی نباش ــم دادگاه راض ــه از تصمی ــخصی ک ــد. ش ــار می یاب انتش

ــد. ــه نمای مراجع

تخلفات و راهکارهای جبران )جریمه ها(
قانــون ملــی آب همــه مــواردی کــه برابــر ایــن قانــون، تخلــف محســوب می شــود، و نیــز جریمــه  

آنهــا را فهرســت کــرده اســت.

تخلفات

تخلفات شامل اقدامات )فعالیت ها( و اهمال کاری ها است:

• ــود 	 ــوب می ش ــف محس ــده، تخل ــمرده نش ــاز ش ــون مج ــه در قان ــی ک ــه فعالیت ــر گون ه

ــع آب.  ــی منب ــر قانون ــا آلوده ســازی غی ــی در تأسیســات آب، ی ــر قانون ــه دســتکاری غی ــرای نمون ب

• ــرای 	 ــت، ب ــده اس ــف ش ــون تکلی ــه در قان ــت ک ــدادن کاری اس ــال کاری، انجام ن  اهم

نمونــه عــدم ثبــت مصــرف آبــی کــه در قانــون مجــاز شــمرده شــده و یــا عــدم رعایــت الزامــات 

ــاز آب. ــرف مج مص

ــد(، مرتکــب تخلــف شــده  ــون را رعایــت نکن ــد )قان ــون تخطــی کن هــر شــخصی کــه از قان

ــت. ــرد در دادگاه اس ــل پیگ ــت و قاب اس

راهکارهای جبران

ــران  ــرای جب ــی را ب ــارات معین ــت آب، اختی ــای مدیری ــا و نهاده ــه دادگاه ه ــی آب ب ــون مل قان

ــد.  ــت می ده ــه اس ــرار گرفت ــرد ق ــت پیگ ــود تح ــف خ ــت تخل ــرد باب ــه ف ــکات، در زمانی ک مش

ــه. ــان رودخان ــش جری ــت کاه ــردن عل ــار مرتفع ک ــه، اختی ــرای نمون ب
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جبران خسارت ها

چنانچــه شــخصی بــه دلیــل تخلفــات شــخص دیگــر )اقدامــات نادرســت یــا اهمــال کاری( 

ــد و  ــن کن ــارت ها را تعیی ــد خس ــازه می ده ــا اج ــه دادگاه ه ــون ب ــد، قان ــی ببین ــی و مال ــیب جان آس

ــود.  ــارت ش ــران خس ــیب دیده جب ــخص آس ش

جبران خسارت می تواند به شیوه های مختلفی صورت گیرد:

• پرداخت در قبال آسیب واردشده،	

• ــع خســارت 	 ــد هزینه هــای رف متهــم )شــخصی کــه مرتکــب تخلــف شــده اســت( بای

ــردازد، واردشــده را بپ

• متهم یا نهاد مربوطه مدیریت آب باید خسارت واردشده را مرتفع سازد.	






