
 





 
 
 

 
 
 
 

 
  



 
 
 

  



 

 

 

 

 هاي سرفصل و اصول فرآیندها،مروري بر 

 آب قانونالیحه پیشنهادي  تدوین

 
 

  تهیه و تدوین:

 ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو دفتر برنامه
 

 

 کله صدیقه ترابی پلت
 ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو برنامهمدیرکل دفتر 

 داودرضا عرب
 موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

 
 محمدرضا جاللی

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد پروفسور حسابی
 نعمتی حسینلو مهدي

 موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا
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  مروري بر فرآیندها، اصول و سرفصلهاي تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب  عنوان:
، داودرضا عرب، محمدرضـا جاللـی،   کلهپلتترابی صدیقه با همکاري  ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرودفتر برنامهتدوین: 

 مهدي نعمتی حسینلو
 1400: چاپتاریخ 

 : اولنوبت چاپ
 : عطر یاسناشر

 نسخه 500: شمارگان
 ریال 1،500،000 : قیمت تمام شده

کــد -ابتــداي بزرگــراه نیــایش، روبــروي درب جنــوبی پــارك ملــت، ســاختمان وزارت نیــرو، طبقــه ششــم شــرقی: نشــانی
 968361پستی:

  81606322 نمابر:   81606323 شماره تماس:
  http://waterplan.moe.gov.ir سایت:وب

 waterplan@moe.org.ir پست الکترونیک:

 

 باشد.ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو میمحفوظ و متعلق به دفتر برنامه این کتاب کلیه حقوق
 هرگونه استفاده از مطالب آن با ذکر مأخذ بالمانع است. 

/ تهیه و تدوین دفتر برنامهریزي کالن آب آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین هايسرفصل و اصول فرآیندها، بر مروري  : عنوان و نام پدیدآور

 و آبفاي وزارت نیرو؛ با همکاري صدیقه ترابیپلتکله ... [و دیگران].
 ، 1400.قم: عطر یاس : مشخصات نشر

 ن،350ص.: نقشه (رنگی)، جدول (بخشی رنگی)، نمودار (بخشی رنگی). : مشخصات ظاهري
 1-30-6871-600-978 : شابک

 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی
 . مهدي نعمتی حسینلو با همکاري صدیقه ترابیپلتکله، داودرضا عرب، محمدرضا جاللی،  : یادداشت
 قوانین و مقررات - آب : موضوع
 Water - Law and legislation : موضوع
 ایران -قوانین و مقررات  - آب : موضوع
 Water - Law and legislation - Iran : موضوع
 سرفصل - اصول - فرآیند : موضوع
  Heading - Principles  -   Process  : موضوع

 -، 1348کله، صدیقهپلتترابی  : شناسه افزوده
 -1342عرب، داودرضا،  : شناسه افزوده
 -1352جاللی، محمدرضا،  : شناسه افزوده
 - 1366، مهدي، نعمتی حسینلو : شناسه افزوده
 ایران. وزارت نیرو. دفتر برنامه ریزي کالن آب و آبفا : شناسه افزوده

 K3496 : کنگرهرده بندي 
 346/04691 : رده بندي دیویی

 7616752 : شماره کتابشناسی ملی
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 اند:فرادي که در تهیه این کتاب همکاري کردهسایر ا

 

 
 

 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش یاسیال اصغریعل
 روینوزارت -آبفا و آب کالن يزیردفتر برنامه یمیآزاده استادرح
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش پورحبیب کریمی

 روینوزارت -آبفا و آب کالن يزیردفتر برنامه يزدیا ژهیمن
 روینوزارت -آبفا و آب کالن يزیردفتر برنامه فریحامد توکل
 رویوزارت ن-و حفاظت آب و آبفا يبرداربهره يهادفتر نظام وطنمحمد حب

 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش یرسول يهما
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش انزاب یعیرف نینسر
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش نیهشج یرجب يمهد
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش نژادیمیمق هیسم

 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش کوثر پیرنیا
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش فاطمه مجدي



 
 
 

  



 پنج جلدتدوین الیحه پیشنهادي قانون آب، مطالعات صورت گرفته براي در راستاي 
 منتشر گردید که کتاب حاضر دومین جلد از این مستندات است.زیر کتاب 

 

 عنوان کتاب جلد

 و ایران در آب قوانین تدوین بر حاکم رویکردهاي و ها دکترین تحوالت بررسی 1
 جهان

 آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین هاي سرفصل و اصول فرآیندها،مروري بر  2

 در گروداران تحلیل شناسی روش و آب عادالنه توزیع قانون شناسی آسیب 3
 آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین

 چین، اسپانیا، جنوبی، جهانی، آفریقاي تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 4
 اشغالی فلسطین و استرالیا افغانستان،

 مستندسازي مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب 5

 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چکیده

 و تـرین  مهـم  کـردن  مـنعکس  توان می را عدالت هنر و دانش عنوان به قانون کارکرد
 در کـه  دانسـت  حقوقی چارچوبی و قالب در حاکمیت یک قبول مورد اصول ترینبنیادي

 تسـهیل  و  تنظیم نیز را یادشده قانون گروداران و گران کنش رفتار و مناسبات حال عین
 دکتـرین،  معرف اصول از فهرستی استخراج براي سازوکاري وجود ،دیگر بیان به. کند می 

 قانونی مواد نگارش براي فرآیندي تعریف همچنین و قانون یک تدوین راهبرد و سیاست
 قبـولی  قابل نحو به اشاره مورد قانونی مواد که کند تضمین تواند می اصول، این مبناي بر
 .کنند می پشتیبانی گذار قانون نظر مورد بنیادین اصول از

 محسـوب  قـوانین  سـاختاري  نکـات  ترین مهم از یکی قانون بندي فصل دیگر سوي از
 مسـامحه  و شده قانونی احکام به دسترسی سهولت موجب آن صحیح اعمال که شود می

 و مواد انبوه میان از بتوان سختی به را قانون احکام که شود می باعث آن در اشتباه بروز و
 کـه  شود می شاهدهم کشورها اغلب قوانین بررسی در کلی طور به. کرد استخراج ها تبصره
 در و انـد  بوده مواد بندي عنوان به قائل ماده، 20 از بیش با قوانین در عمدتا گذاران قانون

 نیـز  آب قـانون . اسـت  بـوده  بنـدي  عنوان فاقد قانون غالبا ماده 20 از کمتر داراي قوانین
 مباحـث  آنکه ویژه به. نیست مستثنی ساختاري قواعد و اصول این از قوانین سایر مانند به
 .شود پرداخته آن به باید قانون یک در که دارد وجود مختلفی موضوعات و

 ،آب دیـ قانون جد حهیال نیکشور و تدو آب قانون یروزرسان به و يبازنگر مطالعات در
) 1 یاصـل  ابـزار  سـه  از قـانون  نیتـدو  نیادیـ بن يهـا  مولفه و اصول نییتب منظور به ابتدا

 يهــاونیکنوانســ لیــتحل و یبررســ) 2 ،یباالدســت نیقــوان و اســناد لیــتحل و یبررســ
 یجهـان  تجـارب  لیـ تحل و یبررسـ ) 3 و رانیـ ا یاسـالم  يجمهور تعهد مورد یالملل نیب

 آب عادالنـه  عیتوز قانون مرور و یجهان بانک يهاهیتوص اساس بر سپس و شده استفاده
 مـواد  نیتـدو  يبرا موردنظر يمحورها و هاسرفصل منتخب، کشور شش یجهان تجارب و

 .است دهیگرد نییتع آب قانون

 



 
 
 

 قـانون،  نیتـدو  بـر  حـاکم  اصـول  نیـی تع جهـت  گرفته صورت يها یبررس جهینت در
 اصـول  انیـ م موجـود  افتـراق  و اشتراك وجوه و مرتبط نیادیبن يهامولفه از يا مجموعه

 یجهـان  تجـارب  و یالمللـ  نیبـ  يهـا  ونیکنوانسـ  ،یباالدسـت  نیقـوان  و اسناد در ادشدهی
 نگاه" مولفه سه است، مشخص شکل نیا در که گونه همان). الف شکل( دیگرد ییشناسا

 نیـ ا یتمـام  در "مشـارکت " و "يریپـذ  انعطـاف  و ییایـ پو" ،"یستمیس و وستهیپ هم به
 شـامل ( يداریـ پا گانـه  سـه  يهـا  جنبـه  عدالت، گرید يسو از. اند بوده توجه مورد مراجع

 هسـتند  یاصـول  آب منابع از معقول استفاده و) یاجتماع و ياقتصاد ،یکیاکولوژ يداریپا
 کـرد یرو و اسـت یس در هـم  و یالمللـ  نیبـ  يهـا  ونیکنوانس و یباالدست اسناد در هم که

 .هستند دیتاک مورد منتخب

 
 دکترین،( جهانی تجارب در ها مولفه و اصول افتراق و اشتراك وجوه مقایسه -الف شکل

 ها کنوانسیون و باالدستی اسناد با) راهبرد و سیاست
 

 



 

 

 انیـ کـه در م  افـت یدر تـوان  یهـا مـ   مولفه نیا یحاصل از بررس يبند میتقس کی در
بـا   رتیعـدم مغـا  "استخراج شده از سه دسته مراجع عنوان شـده، دو مولفـه    يها مولفه
کـه برتـر از اصـول     شوند یشمرده م ییها عنوان مولفهبه  "ییغذا تیامن نیتام"و  "شرع

فراتـر از   "کـالن  يهـا  اسـت یس"از جمله  یآب قرار دارند و به نوع نیمورد انتظار از قوان
 .شوند یم یقانون آب تلق نیتدو

قانون شمرده  نیحاکم بر تدو "اصول"مراجع،  یبرآمده از بررس يها مولفهدوم  دسته
 تجـارب  از شـده  حاصـل  یجمعـ  خرد و یباالدست اسناد ندگانینما عنوان به که شوندیم

 نیتـدو  خالل در را گذارقانون انتظار مورد کالن يها يریگ جهت و اهداف تحقق ،یجهان
 نیتـدو بـر   حـاکم عنـوان اصـول    اصل به 14 ،اساس نیا بر. کنند یم یبانیپشت آب قانون

 .)ب(شکل  اند آب انتخاب شده الیحه پیشنهادي قانون

 
 آب الیحه پیشنهادي قانون تدوین جهت منتخب بنیادین هاي مولفه و اصول -ب شکل

 

 



 
 
 

 عنوان به -آب عادالنه عیتوز و کشور شش یقانون مواد یبررس در نیهمچن اصول نیا
 از که دیگرد مشخص و هگرفت قرار یقیتطب لیتحل مورد -کشور آب معتبر و يجار قانون

 حقـوق  تقـدم  و منـابع  از معقـول  اسـتفاده  ک،یـ اکولوژ يداریپا عدالت، اصول، نیا انیم
 اسـت  بوده کشورها نیقوان در توجه مورد اصول ریسا از شیب یخصوص حقوق به یعموم

 ).ج شکل(

 
 بررسی مورد کشورهاي آب قوانین در اصول انعکاس -ج شکل

 

 ایـ  و یاتیـ عمل يهـا  مولفـه  شـده،  استخراج يها مولفه انیم از سوم دسته ت،ینها در
 تیریمـد " ،"آب منـابع  یابیـ ارز" شامل که ها مولفه نیا. هستند تیوضع شیپا يابزارها

 باشند؛ قانون نیتدو اصول جزو توانند ینم عمال هستند، "يور بهره شیافزا" و "اطالعات
 نیتـدو  يمحورها و ها سرفصل قالب در قانون اهداف تحقق يابزارها عنوانبه حال نیا با

 .بود خواهند مدنظر قانون



 

 

 نیتـدو  يو محورها هاسرفصل نییتع ای يبند فصل ،کتاب نیدوم مورد توجه ا محور
تحـت عنـوان    یقانون آب بوده است. بر اساس سـند منتشـر شـده توسـط بانـک جهـان      

 نیتـدو  یاساسـ  يهـا  ، مفـاد و سرفصـل  »منابع آب تیریمد يبرا یقانون يها چارچوب«
آب اسـتخراج شـده اسـت. سـپس بـه       يگـذار  قـانون  يقانون آب به عنوان اصول راهنما

و  نیچـارچوب قـوان   ،يشـنهاد یپ يهـا  سرفصل نیا تیو جامع تیاز کفا نانیمنظور اطم
 يقـرار گرفتـه و عناصـر و اجـزا     یکشور منتخب مورد بررس 16آب در  تیریمقررات مد

 يهـا  کشورها از منظر انطبـاق بـا سرفصـل    نیاز ا کیآب هر نیقوان دهنده لیتشک یاصل
 قانون کی ادشده،ی مطالعات اساسبر. است شده لیتحلو  هیتجز یبانک جهان يشنهادیپ

 :باشد ریز موضوعات و عناصر شامل دیبا جامع آب

 )Ownership of Water Resources( آب منابع تیمالک .1

 )Underlying Principles and Priorities( یاساس يها تیاولو و اصول .2

 )Regulation of Water Uses( آب از استفاده مقررات .3

 )Protection of Water Resources( آب منابع از حفاظت .4

 )Regulation of Water Infrastructure( آب يها رساختیز مقررات .5

 )Institutional Arrangements( ينهاد باتیترت .6

 )Financial Arrangements( یمال باتیترت .7

 )Private Sector Participation( یخصوص بخش مشارکت .8

 )The Right to Water( آب به یدسترس حق .9

 )Enforcement of the Regulations( مقررات ياجرا .10

 )Dispute Settlement( اختالفات فصل و حل .11

 نیبـا قـوان   یبانـک جهـان   يشـنهاد یپ يهـا  سرفصـل  یقیتطب لیبا تحل کتاب نیا در
 يهـا  عادالنه آب، پوشـش مناسـب سرفصـل    عیقانون توز نیمنتخب و همچن يکشورها

حـال   نیقرار گرفته است. در عـ  دییمنتخب مورد تا يکشورها نیاز مواد قوان يشنهادیپ



 
 
 

از موضـوعات   يا گسـترده  فیـ بـه اسـتخراج ط   ازیـ ن انگریـ ب سـه یمقا نیحاصل از ا جینتا
 لیـ ذ یمفاد قانون يبند میتقس گریهر سرفصل قانون بوده است. به عبارت د لیذ يمحور

 یرا نسـبت بـه سرفصـل اصـل     يکه موضوعات محدودتر ییهر سرفصل در قالب محورها
 شده است. یتلق ریناپذ اجتناب رند،یدربرگ

 هـر  لیذ یقانون مواد زین و یجهان بانک يها هیتوص از يریگ بهره با و يبعد گام در لذا
 تـا  شد تالش آب، عادالنه عیتوز قانون نیهمچن و منتخب يکشورها تجارب در سرفصل
 و دهیـ گرد اسـتخراج  منتخب گانه ازدهی يها سرفصل کیتفک به یمانع و جامع يمحورها
 قـرار  لیـ تحل مـورد  مـذکور  يمحورها براساس منتخب يکشورها آب قانون مفاد سپس

 .دیآ دست به محورها نیا تیجامع و تیکفا يبرا یمناسب سنجش تا ردیگ

 منتخـب،  کشور شش یقانون مواد بر شده انجام يها یبررس هیکل ماحصل و تینها در
 لیـ ذ در محـور  57 آب، عادالنـه  عیتوز قانون ساختار و یجهان بانک يها هیتوص به توجه

 نیـ ا کـه  اسـت  یهیبـد . دیگرد استخراج یجهان بانک يشنهادیپ گانه ازدهی يها سرفصل
 تواننـد  یم یقانون مواد نیتدو مراحل یط در اشاره مورد يها سرفصل همانند زین محورها

 لیـ ذ در اشـاره  مـورد  يمحورهـا  فهرسـت (الـف)   جـدول  در. شـوند  بسط و قبض دچار
 .است دهیگرد ارائه شده، نییتع يها سرفصل

 لیتشـک  يهـا سرفصـل  و اصول استخراج و لیتحل از حاصل یخروج نیآخر عنوان به
ـ  اریـ مع کی عنوان به سرفصل هر در انتظار مورد اصول آب، قانون ساختار دهنده  یکنترل
 یتمـام  بـه  توجـه  از نـان یاطم ضـمن  تا است دهیگرد استخراج آب قانون نیتدو مراحل
بستر تحقق خود، بـروز و ظهـور    نیتر و مرتبط نیبتواند در موثرتر هاآن از کیهر اصول،

 ).ب(جدول  ابدی

 
  



 

 

 يها هیتوص از برگرفته آب قانون دهنده لیتشک یاصل يمحورها و ها سرفصل -الف جدول
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 شگفتاریپ

الیحـه   نیتـدو  بانیپشـت  مدارك و اسناد مجموعه از اول سند انتشار و نیتدو از پس
 بـر  حـاکم  يکردهـا یرو و ها نیدکتر تحوالت ریس یبررس" عنوان با آب قانون پیشنهادي

 نیتـدو  منتخب راهبرد و استیس ن،یدکتر نییتع و "جهان و رانیا در آب نیقوان نیتدو
 قرار آب الیحه پیشنهادي قانون نیتدو یمطالعات میت مدنظر که يدیکل سوال آب، قانون

 اسـتخراج  نیادیـ بن ارکان آن قیطر از بتوان تا بود ینانیاطم قابل سازوکار نییتع گرفت،
 و کـالن  اهـداف  انیـ م ارتبـاط  جـاد یا گـر ید عبارت به. داد بازتاب قانون مواد در را شده

 بـر  حـاکم  اصول استخراج قیطر از قانون مواد یحقوق يمحتوا با گذار قانون يکردهایرو
 نیـی تع از پـس  آب الیحـه پیشـنهادي قـانون    نیتـدو  یمطالعات میت چالش نیاول قانون،
 .بود آب قانون نیادیبن ارکان

 مـورد  موضـوعات  یگسـتردگ  و آب قـانون  بودن یچندوجه به توجه با گرید يسو از
 ينـد یفرآ و منسـجم  يساختار بتواند که ییمحورها استخراج و يبند فصل آن، در اشاره

 انجـام  از مرحلـه  نیـ ا در یمطالعـات  میتـ  نظـر  مـورد  هـدف  نیدوم بدهد، قانون مواد به
 .است بوده آب قانون سینو شیپ نیتدو با مرتبط اقدامات

 قـانون  نیتدو بر حاکم يها سرفصل و اصول ندها،یفرآ بر يمرور"با عنوان  حاضر کتاب

 کـه  ییها تالش مجموعه از است يندیبرآ شده، ادی مجموعه از سند نیدوم عنوانبه "آب
 مرتبط مدارك و اسناد عنوان 25 یبررس ،یکارشناس کار نفرساعت 800 بر بالغ قالب در
 بـه  فصـل  5 قالب در و است گرفته صورت مطالعات يراهبر تهیکم جلسه 16 يبرگزار و

 :است گرفته قرار عموم دسترس در و منتشر ریز شرح
 آب قانون نیتدو اصول و ندهایفرآ -اول فصل
 یجهان تجارب براساس آب قانون يها سرفصل نییتع و استخراج -دوم فصل
 و اصـول  بـا  انطباق در) یجهان تجارب( منتخب يکشورها در آب نیقوان -سوم فصل
 يشنهادیپ يها سرفصل

 



 
 
 

 يشنهادیپ يها سرفصل و اصول با انطباق در آب عادالنه عیتوز قانون -چهارم فصل
 .شده نییتع يها سرفصل اساس بر قانون نیتدو يمحورها استخراج -پنجم فصل

 سینو شیپ نیتدو رخانهیدب عنوان به( روین وزارت يآبفا و آب کالن يزیر برنامه دفتر
الیحـه پیشـنهادي    نیتـدو  يبرا را یمشخص یسازمان ساختار و یشناس روش) آب قانون
 تکـرار،  قابـل  و مند نظام یقالب در کار مراحل انجام ضمن تا است نموده یطراح آب قانون
 نظـرات  و هـا  دگاهیـ د انیـ م یـی افزا هـم  جـاد یا و مشـارکت  جلب يبرا زین یمناسب بستر

 منـدان  دغدغه هیکل از لذا. گردد فراهم آب یحکمران موجود چارچوب در یاصل گروداران
 قیـ طر از خـود  ارزشـمند  نظرات اعالم با که شود یم دعوت کشور آب بخش گروداران و

 نیـ ا یطـ  در را آب الیحه پیشـنهادي قـانون   نیتدو یمطالعات میت شده، فراهم يبسترها
 .ندینما ياری ریمس

 

 کله صدیقه ترابی پلت
 ریزي کالن آب و آبفا برنامهمدیرکل دفتر 

 قانون آب) الیحه(دبیر تدوین 
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-1-1 مقدمه 

 و  نیدر بخش آب، اصالح قـوان  یانجام اصالحات اساس درمهم  اریاز ملزومات بس یکی
قرن  میاز اندازه بر منابع آب در طول حدود ن شیآب است. فشار ب مقررات ناظر بر بخش

 ،یمـ یاقل راتییـ تغ و ي، توسعه اقتصـاد تیجمع همچون رشد یعوامل جهیگذشته، در نت
انجـام  کشـورها بـه    قیتشـو بـه سـمت    یالمللـ  نیب يها نهاد تیفعال يریگ موجب جهت

 تـوان  یرا م کردیو رو يریگ جهت نیاست. ا شده آب تیریمد نهیدر زم یاصالحات اساس
 يبرگـزار  نیمتعـدد در بخـش آب و همچنـ    دینهادها و ابتکارات جد جادیبه وضوح در ا

 .کرد مشاهده رابطه نیا در یالملل نیب يها نشستو  اجالس

و توسـعه سـازمان ملـل     سـت یز طیبار در کنفـرانس محـ   نیکه نخست 1نیلوباصول د
 يبـرا  ییعنـوان الگـو   ، بـه مطرح شـد  لیبرز رویودوژانیو در شهر ر 1992متحد در سال 

 قـرار  توجـه  مـورد  آب بخـش  نیآب از جمله اصالح حقوق و قـوان منابع  تیریاصالح مد
 مطـرح  را ریـ ز موارد آب، تیریمد یاصل مسائل انیب يبرا تالش در نیبلود اصول. گرفت
 :است کرده
آب یک منبـع محـدود و در معـرض خطـر اسـت کـه بـراي حیـات، توسـعه و           •

 زیست ضروري است. محیط
کلیـه  توسعه و مدیریت آب باید بر مبناي رویکرد مشارکتی و با در نظر داشـتن   •

 گذاران آب در همه سطوح باشد. ریزان و سیاست کنندگان، برنامه مصرف
 ، مدیریت و حفاظت از آب دارند.تأمینزنان نقشی محوري در  •
داراي ارزش اقتصادي است و باید به عنـوان یـک کـاالي     ها کاربريآب در تمام  •

 اقتصادي شناخته شود.
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. گـذار هسـتند  حقوق آب تاثیرطور غیرمستقیم بر اصالح قوانین و  دو اصل نخست به
ماند. اصل  نقش محوري زنان تا زمانی که رژیم حقوقی آب مشخص نباشد، ناشناخته می

توانـد در دریافـت    است. این اصل مـی  مناقشهمورد  همچنانچهارم در بسیاري از موارد 
. اصل چهارم همچنـین بـا حقـوق    منعکس گردد بها که با حقوق آب در ارتباط است آب

 تجارت و بازار آب نیز در ارتباط است.آب قابل 

نظر از فرآیند کلی تدوین و اصالح قانون آب و با تمرکز بر موضوعات مرتبط بـا   صرف
ن، کامال واضح است که هر کشوري دالیل مختص به خـود را بـراي حرکـت بـه سـوي      آ

 تواند شامل موارد زیر باشد: ، رسمی و صریح دارد. این دالیل مینوینسیستم حقوقی 
 زمین با شرایط اقلیمی خاص؛مالکیت ناسازگاري رویکردهاي سنتی مبتنی بر  •
 زمین در رابطه با حقوق آب؛مالکیت عدم کفایت رویکردهاي سنتی و مبتنی بر  •
 زیستی؛ الزام به در نظر گرفتن و توجه به مالحظات محیط •
 الزام به درك بهتر ارزش اقتصادي آب؛ •
 بـه سـمت اقتصـادهاي بـازارمحور     یلیسـت حرکت و انتقال از اقتصادهاي سوسیا •

 ؛(لیبرالیستی)
 اي؛ ابتکارات منطقه •
 تر؛ حمایت و تحمیل اصالحات اقتصادي گسترده •
 حمایت از دیگر اصالحات در بخش آب؛ •
 ارتقاء اهداف اجتماعی؛ •
 ؛پیشینتکمیل و اصالح قوانین  •
 کاهش فشار بر روي منابع آب. •

در اصـالح   عنـوان مثـال   بـه باشـند.   اشتهد هم توانند ارتباطات درونی این دالیل می
طور همزمان پرداخته شده است.  قانون آب آفریقاي جنوبی، به بسیاري از این مسائل به

هـا بـه طـور     هریک از ایـن جنبـه  به  ن، بررسی و پرداختفرآیند اینتوان گفت در  لذا می
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 .الزامی استجداگانه 

-2-1 قانون آب روزرسانی بهو  مالحظات تدوین 

آید، توجه بیش از پیش  در تجارب جهانی به دست می یمرور ادبیات موضوعآنچه از 
قـانون موجـود بایـد     روزرسـانی  بـه جدید یا  قانون یک فرآیند تدوینبه این امر است که 

مــرتبط بــا آب، شــامل  نهادهــايشــفاف، مشــارکتی و فراگیــر باشــد. کلیــه اشــخاص و 
هاي جوامـع مـدنی و    هاي آکادمیک، سازمان هاي دولتی، موسسه ها و سازمان خانه وزارت

 به عبـارت دیگـر  باید در این فرآیند درگیر باشند.  ،و بخش خصوصی بران آبنمایندگان 
 گذاران ریزان و سیاست کنندگان، برنامه یکی از اصول مهم مدیریت آب، مشارکت استفاده

 در همه سطوح است.

ا باید با مرور قوانین و مقررات فعلی آغاز شود. هـدف از مـرور قـوانین    این فرآیند ابتد
به این معنـی  است؛  آنفعلی، شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون و بررسی تجربه اجراي 

داده و کجا جواب نـداده اسـت. ایـن موضـوع بـه تسـهیل        مناسب کجا قوانین جواب که
نیـاز بـه تکمیـل    که  هایی کاستیود و که باید به آن پرداخته شفرآیند شناسایی مسائلی 

 کند. ، کمک میدارد

هـایی   هاي اصلی، اصول و رویه باید سیاست قانون آب روزرسانی هبیا  تدویندر فرآیند 
نویس قانون گنجانـده شـوند، مشـخص شـده و در ایـن مـورد بـا         در پیش الزم است که

 ،هرچـه ایـن فرآینـد   هاي دخیل در مدیریت آب، توافق حاصل شود.  موسسات و سازمان
 آن از باشد، احتمـال مقبولیـت و حمایـت    شفافیت، مشارکت و فراگیري بیشتري داشته

قانون را  اجرايتوجه موجود بر سر راه  خواهد بود. چنین مقبولیتی، موانع قابل نیز بیشتر
، خواستار مشارکت همه شهروندان در مسـائل  2ریو بیانیه دهمبرطرف خواهد کرد. اصل 

زیست در تمام سطوح است. این مشارکت، شامل دسترسی به اطالعـات   محیط مربوط به

                                                            
2 Rio decleration 
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 گیري است. و فرصت شرکت در فرآیندهاي تصمیم

 بـاره دراي است، ممکن است مفادي  که موضوع آب یک موضوع چند رشته ییاز آنجا
لحـاظ شـود.    نیـز  دیگـر  قوانین استفاده، مدیریت، توسعه و حفاظت از آب در شماري از

قـانون آب بسـیار مهـم     گنجاندن عناصر اساسی چارچوب قانونی مدیریت منـابع آب در 
گذران، مدیران، کاربران و سـایر نهادهـا و شـهروندان، داراي     ین ترتیب، سیاستاست. بد

عنوان راهنما به آن اعتماد کنند. ایـن   توانند به که می خواهند بودیک ابزار قانونی خاص 
احتمال  و همچنینمقررات متناقض در ارتباط با مدیریت آب  قرارگیريال رویکرد، احتم

 دهد. کاهش میرا یا همپوشانی و تکرار مقررات در قانون  وجود خأل

بدیهی است که براي رسـیدگی بـه جزئیـات برخـی از مقـررات مهـم در قـانون آب،        
زایـاي وجـود   هـا مـورد نیـاز خواهـد بـود. از م      نامـه  آئـین  همچونقوانین فرعی  همچنان

پذیري قانون را در مقابل تحوالت افزایش  و قوانین فرعی این است که انعطاف ها نامه آئین
پـذیري و ایجـاد    شود. با این حال، ایـن انعطـاف   و نیاز به اصالح قانون اصلی کم می داده

قرار گیرد. زیرا استفاده بیش از حـد از ایـن    مدنظرقوانین فرعی باید فقط در موارد لزوم 
 در قانون آب خواهد شد. نگري ابزار باعث کاهش آینده

مـیالدي بـه بعـد برگـزار      1970که از دهه  زیست هاي آب و محیط با مرور کنفرانس
ها  ها بر لزوم تدوین قوانینی توسط دولت توان دریافت که اغلب این کنفرانس اند، می شده

تاکید دارند که نه تنها به مسائل مربوط به منابع آب رسیدگی کند، بلکه به اندازه کـافی  
هـاي خـود لحـاظ     انـداز  ها و چشم  پذیر باشد تا بتواند تغییرات آینده را در اولویت انعطاف

است که به تهیه  1977در سال  3ها، کنفرانس آب ماردل پالتا کند. یکی از این کنفرانس
ملی آب انجامید. برنامه عملیاتی تهیه شـده    گذاري آب و سیاست براي قانون ینقشه راه

د. در رابطه هایی در رابطه با طیف وسیعی از مسائل آب بو در این کنفرانس شامل توصیه
 توصیه را به شرح زیر ارائه داد: 9قانون آب، این کنفرانس  روزرسانی و به با تدوین
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نخست، قوانین و مقررات فعلی در رابطه با منابع آب باید مرور شود. با مرور قوانین و 
هاي مربوط به مدیریت منابع آب، حفظ کیفیت منـابع آب،   توان جنبه مقررات فعلی، می

هـاي تخلیـه غیرمجـاز، صـدور مجوزهـا، اسـتفاده از آب و        آلودگی، مجازات پیشگیري از
 سازي کرده و بهبود بخشید. مالکیت منابع آب را ساده

ترین شـکل ممکـن تـدوین     دوم، قانون آب باید جامع باشد. با این حال، باید به ساده
ده و بـا  شـ  هـاي دولتـی شـرح داده    ها و اختیارات مربوط به سازمان شده باشد، مسئولیت

 اعطاي حق استفاده از آب به افراد سازگار باشد. هايابزار

ها را فـراهم کنـد. بـدین     سازي ساده و موثر سیاست سوم، قانون آب باید امکان پیاده
را نیز مد  افرادمفهوم که مطابق با منافع عموم تدوین شده و در عین حال منافع معقول 

 نظر قرار دهد.

هـاي آبـی را تعریـف کنـد و در      رات مالکیت عمومی پروژهچهارم، قانون آب باید مقر
هاي مرتبط با آن نیز بپردازد. قانون باید بر نقـش   کنار آن به حقوق، تعهدات و مسئولیت

نهادهاي عمومی در سطح مدیریتی متناسب در ارتباط با کنتـرل کمیـت و کیفیـت آب    
ستی و چه از طریق قوانین عرض و باالد تاکید کند. همچنین باید چه از طریق قوانین هم

هاي اداري الزم براي کنترل و مـدیریت هماهنـگ، عادالنـه و کارآمـد همـه       فرعی، رویه
 شرح دهد. را هاي منابع آب و حل تعارضات ناشی از آن جنبه

 هاي اداري مورد نیاز براي اجراي مقررات را در نظر بگیرد. پنجم، قانون باید ظرفیت

ید در اولویـت قـرار گیـرد و در صـورت لـزوم، ترتیبـات       ششم، اجراي موثر مقررات با
 اداري و سایر اقدامات الزم براي تقویت آن فراهم شود.

نهـاد،   هـاي مـردم   کننـدگان و سـازمان   هفتم، کشورها باید از طریق مشارکت استفاده
هاي الزم را در جهت اتخاذ تدابیر مورد نیاز بـراي جلـب مشـارکت مـوثر در رونـد       تالش
گیري انجام دهند. عموم مردم باید متقاعد شوند که مشارکت یـک   زي و تصمیمری برنامه
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گیري است و باید یک جریان مستمر و دوطرفه از اطالعـات   جزء اساسی در روند تصمیم
 گیران وجود داشته باشد. میان عموم مردم و تصمیم

ي بـر روي  ا هشتم، در زمینه تامین و بهداشت آب مورد نیاز جامعه، باید تاکیـد ویـژه  
 باشد. نقش زنان وجود داشته

هاي توسعه عمومی ارزیابی  هاي تعرفه (بهاي) آب باید مطابق با سیاست نهم، سیاست
توانـد بـه عنـوان یـک ابـزار       شود و در صورت لزوم بازنگري و اصالح شود. تعرفه آب می

در جهت مدیریت بهتر تقاضا مورد استفاده قرار گیرد. این در حـالی اسـت کـه     یسیاست
هاي بیش  باید استفاده کارآمدتر و بهتر از منابع موجود (بدون ایجاد سختی و محدودیت

ها  هاي فقیرتر جامعه) تشویق شود. بهاي آب باید تا حد امکان هزینه بخشاز اندازه براي 
 ها مبتنی بر پرداخت یارانه باشد. است دولترا جبران کند؛ مگر اینکه سی

بـه  بایـد   آب قـانون  روزرسـانی  یا به تدوین در فرآیندطور که پیشتر اشاره شد،  همان
توجـه  نـویس قـانون گنجانـده شـوند،      که الزم است در پیشهایی  ها، اصول و مولفه رویه

کـار   ن قـانون آب بـه  کننده در تـدوی  کنترل بزارهايعنوان ا به ها اصول و مولفهاین  گردد.
که در تدوین هر سرفصل از قانون آب باید به ایـن اصـول و    فهومم شوند؛ بدین گرفته می

 توجه شود. یقانون مواد ها در محتواي هاي بنیادین و نحوه انعکاس آن مولفه

به چگـونگی شناسـایی و اسـتخراج اصـول تـدوین قـانون آب بـا         این بخشدر ادامه 
همچنـین اسـناد و   تجـارب جهـانی و   شـده در   ترین معیارهاي معرفی اصلیاز  گیري بهره

 قوانین باالدستی کشور پرداخته شده است.

-3-1 تدوین قانون آب هاي ولفهماصول و  

تبیـین اصـول و    منظـور  بـه  ،قـانون آب کشـور  روزرسـانی   در مطالعات بـازنگري و بـه  
اسـتفاده   ابزار اصلی بـه شـرح زیـر    سهاز  قانون روزرسانی و به تدوین بنیادین هاي مولفه

 شده است:
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 بررسی و تحلیل تجارب جهانی .1

 بررسی و تحلیل اسناد و قوانین باالدستی .2

 المللی   هاي بین بررسی و تحلیل کنوانسیون .3

و  هـاي صـورت گرفتـه و اسـتخراج اصـول بنیـادین تـدوین        نتـایج بررسـی  در ادامه، 
 گردد. شده، تشریح می یاد هايبا استفاده از ابزارقانون  روزرسانی به

-1-3-1 هاي منتخب در تجارب جهانی اصول و مولفه 

 قانون آب، روزرسانی و به هاي تدوین منظور شناسایی اصول و مولفه در گام نخست، به
ها و رویکردهاي حاکم بر قوانین آب در تجارب  شمول تحول در دکترین از الگوهاي جهان

هـایی اسـت    شمول، شامل مولفـه  هریک از این الگوهاي جهاناستفاده شده است.  جهانی
ارکـان اصـلی   تصویر کالن شود.  می نییتبها، اصول تدوین قانون  اساس این مولفه که بر

 هـا  نیدکتر تحوالت ریس یبررس"کتاب در (شامل دکترین، سیاست و راهبرد)  قانون آب
به تفصیل بیـان گردیـد و در    "جهان و رانیا در آب قانون نیتدو بر حاکم يکردهایرو و

 :گیرد اره قرار میشاینجا به اختصار مورد ا

پیشـروترین دکتـرین    به عنوان که "امانت عمومی"دکترین  :منتخب نیدکتر .1

عنـوان   ، بـه اسـت  پذیرفتـه شـده   حاکم بر قوانین آب بسیاري از کشورهاي دنیـا 
نویس قانون آب کشـور   دکترین منتخب براي تعیین اصول بنیادین تدوین پیش

این دکترین، مالکیت عمومی را به رسمیت شناخته و نظر گرفته شده است.  مد
عنـوان امانـت    کند که بـه  آب را ثروتی عمومی و متعلق به همه مردم قلمداد می

بر اساس مصالح عامه، حقـوق بـین    گیرد تا در اختیار دولت (حاکمیت) قرار می
تـرین اصـول مـورد توجـه براسـاس       مهم نسلی و منافع ملی از آن استفاده شود.

 دکترین امانت عمومی عبارتند از:

 مالکیت عمومی (امانت عمومی) •
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 تقدم حقوق عمومی بر حقوق فردي •

 پذیري پویایی و انعطاف •

 عمومی مشارکت •

 پیوستگی هم به •

 عمومی هاي بندي استفاده اولویت •

 شفافیت. •

عنـوان الگـویی    که در حال حاضر به "توسعه پایدار"رویکرد  سیاست منتخب: .2

نگر براي ایجاد تعادل و توازن میان سه عنصـر اجتمـاع، اقتصـاد و     مناسب و کل
گیـرد، بـه عنـوان سیاسـت منتخـب جهـت        زیست مورد استفاده قرار می محیط

طراحی الگوي کلی تدوین قانون و استخراج اصول حاکم بـرآن تعیـین گردیـده    
طراحی الگو و اسـتخراج اصـول یادشـده، مولفـه      الزم به ذکر است که در است.

تري خواهد داشت. به عبارت دیگر  سهم برجسته توسعهنسبت به مولفه  پایداري
برداري پایدار از منابع آب و توجه به توان اکولوژیک و ظرفیت بـرد   ضرورت بهره

تـرین   مهممحیط زیست، نسبت به مولفه توسعه داراي اولویت و ارجحیت است. 
 ورد توجه در سیاست توسعه پایدار عبارتند از:اصول م

 هاي برابر) عدالت (فرصت •

 پذیري انعطاف •

 مشارکت گروداران •

 پیوسته و سیستمی هم نگاه به •

 پایداري اکولوژیکی •

 پایداري اقتصادي •

 پایداري اجتماعی •

  استفاده معقول از منابع. •
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راهبـرد  عنـوان   بـه  "پیوسته منـابع آب  هم مدیریت به"راهبرد  راهبرد منتخب: .3

هـاي اسـتقرار    منـد و اسـتخراج شـاخص    نظام کار و پیشنهادي جهت تعیین ساز

پیوسـته منـابع آب، در    هـم  قانون آب تعیین شده اسـت. در واقـع، مـدیریت بـه    
بـراي اسـتقرار    اي مولفـه چارچوب قوانین آب متکی بر دکترین امانت عمـومی،  

دسـتیابی بـه پایـداري     خواهد شد. رویکرد توسعه پایدار در بخش آب محسوب
پیوسـته   هـم  (توسعه پایدار) بدون درنظر گرفتن مالحظات مربوط به مدیریت به

منابع آب بسیار مشکل است. بنابراین براي دستیابی به اهـداف توسـعه پایـدار،    
پیوسـته و   هم ضروري است راهبردهاي استقرار قانون، برمبناي اصول مدیریت به

هاي طبیعی و انسـانی در مـدیریت آب و    پیوستگی سامانه هم با در نظرگرفتن به
هـاي مشـارکتی مـدیریت منـابع آب، چـه در میـان نهادهـاي         همچنین جنبـه 

تـرین   مهـم حاکمیت و چه در ارتباط با سایر گروداران این بخش، ترسیم گردد. 
 پیوسته منابع آب به شرح زیر است: هم اصول مورد توجه در راهبرد مدیریت به

 وستهیپ هم به تیریمد •

 ابزارهاي اقتصادي •

 ابزار تغییرات اجتماعی •

 ينهاد يساز تیظرف •
 مدیریت اطالعات •

 ارزیابی منابع آب. •

، یـک الگـوي   تخـب نراستا و با در نظر گرفتن دکترین، سیاست و راهبرد مهمین  در
پیشـنهادي سـازمان   جهت تدوین، استقرار، اجرا و پایش قانون آب بر اساس اصـول  کلی 

 است. طراحی شده -1-1شکل   مطابق (OECD)همکاري و توسعه اقتصادي 
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:دکترین منتخب

1 1

توسعه پایدار با تأکید بر 
مشارکت

جهت ارزیابی حکمرانی آب OECDپایش و ارزیابی کارآیی و اثربخشی ارکان بنیادین تدوین قانون براساس اصول پیشنهادي 

مدیریت به هم پیوسته

Doctrine

امانت عمومی

:کارکرد
تعیین اصول بنیادین

Policy Strategy Action

:سیاست منتخب :راهبرد منتخب
تدوین قانون آب

:کارکرد
طراحی الگوي کلی و تعیین 

اصول حاکم

:کارکرد
تعیین سازوکارهاي 

استقرار 

:کارکرد
ترسیم چارچوب براي 

کنش گران 

 

-1-1 شکل آب قانون شیپا و اجرا استقرار، ن،یتدو يبرا يشنهادیپ يالگو 
 

-2-3-1 ها در قوانین و اسناد باالدستی اصول و مولفه 

هـاي منتخـب    کفایت و جامعیت اصول و مولفـه اطمینان از منظور  در گام بعدي و به
اي از اهـم   هـا بـا قـوانین و اسـناد باالدسـتی، مجموعـه       تجارب جهانی و عدم مغایرت آن

قـانون   :شـامل  آب، الیحـه پیشـنهادي قـانون   قوانین و اسناد باالدستی حاکم بر تـدوین  
زیسـت، منـابع آب،    هـاي محـیط   هاي کلی نظام (در بخش اساسی، قانون مدنی، سیاست

مورد بررسـی قـرار    ...هاي توسعه کشور و منابع طبیعی و کشاورزي)، احکام دائمی برنامه
رائـه گردیـده   اسناد و قـوانین ا اي از اهم مفاد هریک از این  در ادامه خالصه .گرفته است

 است.

-1-2-3-1 قانون مدنی 

ترین قواعد قـانونی حـاکم بـر     اي از مواد قانونی است که اساسی قانون مدنی مجموعه
هـاي   کند. مواردي نظیر قراردادها و تعهدات، مسـئولیت  ارتباطات افراد جامعه را بیان می

قانون مدنی مدنی، حقوق خانواده اعم از ازدواج و طالق و... از جمله مواردي است که در 
 به آن پرداخته شده است.  

در رابطـه بـا   آن قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سـه جلـد اسـت. مقدمـه     
)؛ 1307. جلد اول درباره امـوال (مصـوب   استطور عموم  انتشار و آثار و اجراي قوانین به

) و جلد سوم در ارتباط بـا ادلـه اثبـات    1314و  1313جلد دوم درباره اشخاص (مصوب 
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پس از پیروزي انقالب اسالمی، این قانون دستخوش تغییراتی شد و برخـی از  . استدعوا 
متناسب بـا   در ادامه برخی از مواد قانون مدنی کشور که مواد آن حذف یا اصالح گردید.

انـد، مـورد اشـاره     قانون آب برشمرده شـده  روزرسانی و به نیبنیادین تدو لاستخراج اصو
   قرار گرفته است:

بیانگر عدم عطف قانون به ماسبق است. بر اساس ایـن مـاده، اثـر    قانون مدنی  4ماده 
در قـانون،   قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگـر اینکـه  

 . مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد

اراضی و ابنیه و آسیا و هرچـه کـه در بنـا منصـوب و     "قانون مدنی  13براساس ماده 
ها که براي جریـان   همچنین است لولهشود، غیرمنقول است و  جزء بنا محسوب می عرفاً

 "آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

حق انتفـاع از اشـیاي غیرمنقـول، مثـل حـق عمـري و       قانون مدنی  18مطابق ماده 
المجـري و   العبـور وحـق   سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حـق 

دعاوي راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیـل تقاضـاي خلـع یـد و امثـال آن، تـابع امـوال        
 غیرمنقول است.

ت تملک اموال عمومی (بدون مالـک خـاص) را مـدنظر    قانون مدنی ممنوعی 25ماده 
انبارهاي عمـومی، مـدارس قدیمـه و     ها، کاروانسراها، آب لپ دهد. در این ماده به قرار می

ها و قنواتی کـه مـورد اسـتفاده عمـوم قـرار دارد،       هاي عمومی و همچنین چاه گاه میدان
 اشاره شده است.
هـاي ذیـل    اشخاص نسبت به اموال، عالقهقانون مدنی، ممکن است  29براساس ماده 

 را دارا باشند:
 مالکیت (اعم از عین و منفعت) •

 حق انتفاع •

 حق ارتفاق به ملک غیر. •
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گونـه تصـرف و    حـق همـه  کند هر مالکی نسبت به مایملک خود  تصریح می 30ماده 
 آمـده کـه تصـرف    35و در ماده  انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد

 عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر اینکه خالف آن ثابت شود.   به

توانـد از   حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می 40مطابق ماده 
  مالی که عین آن ملک دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

به موارد ابطال این  51به انواع حقوق انتفاعی اشاره شده و در ماده  42و  41در مواد 
شدن مالی است که موضوع انتفاع بـوده   حق پرداخته شده که شامل انقضاي مدت و تلف

آمده است که در موارد ذیل، منتفع، ضامن تضـررات مالـک    52است. همچنین، در ماده 
 است:
 منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.که  در صورتی •

طرف مالک را رعایت ننماید و ایـن عـدم رعایـت    شرایط مقرره از که  در صورتی •
 موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

قانون مدنی به حق ارتفاق اشاره شده است. براساس تعریف ایـن قـانون،    93در ماده 
 در ملک دیگري.حق ارتفاق، حقی است براي شخص 

خواهنـد  توانند در ملـک خـود هـر حقـی را کـه ب      صاحبان امالك می 94مطابق ماده 
نسبت به دیگري قرار دهند. در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدي است 

 که مطابق آن، حق داده شده است.

گاه زمین یا خانه کسی مجراي فاضـالب  قانون مدنی، هر 95همچنین، براساس ماده 
از آن توانـد   یا آب باران زمین یا خانه دیگري بوده است صاحب آن خانه یـا زمـین نمـی   

 که عدم استحقاق او معلوم شود. جلوگیري کند؛ مگر در صورتی

محکوم به ملکیت صاحب زمـین اسـت   چشمه واقع در زمین کسی، " 96مطابق ماده 
   ".حقی داشته باشد انتفاعایا عینا مگر اینکه دیگري نسبت به آن چشمه 
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ک خـود یـا   کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگري مجراي آب به مل 97براساس ماده 
تواند مانع آب بردن یا عبـور او از ملـک خـود     حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی

 .شود

خرابـی   امجراي آب شخصی، در خانه دیگري باشد و در مجـر اگر " 100مطابق ماده 
به هم رسد به نحوي که عبور آب موجب خسارت خانـه شـود مالـک خانـه حـق نـدارد       

اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید. چنان  ارا به تعمیر مجر اصاحب مجر
را تعمیـر کنـد    امانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجـر  اچه اگر خرابی مجر

تواند داخل  می ابلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند. در این صورت براي تعمیر مجر
 "مگر به اذن صاحب ملک. بدون ضرورت حق ورود ندارد؛ خانه یا زمین شود ولیکن

نحـوي از   هرگاه کسی از آبی که ملک دیگري اسـت بـه   101، براساس ماده نیهمچن
انحا حق انتفـاع داشـته باشـد (از قبیـل دایـر کـردن آسـیاب و امثـال آن)، صـاحب آن          

 نحوي که مانع از استفاده حق دیگري باشد. تواند مجرا را تغییر دهد به نمی

در یـک معبـر یـا    یک از اشخاصی کـه   کند که هیچ ریح میتص یقانون مدن 134 ماده
 توانند شرکاي دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند. ند نمیهست شریک ایک مجر

هرکس مـال مبـاحی را بـا    "دارد:  به حیازت مباحات اشاره دارد و بیان می 147ماده 
 "شود. رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می

احداث کنـد   امیاه مباحه، نهر یا مجرهرگاه کسی به قصد حیازت " 149 ادهم مطابق
اسـت و بـدون اذن    اآب مباحی که در نهر یا مجراي مزبور وارد شود ملک صـاحب مجـر  

 "توان از آن نهري جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.  مالک نمی

این قانون، هرگاه چند نفر در کندن مجرا یا چاه شریک  150براساس ماده  ن،یهمچن
شـوند و بـه    شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد، مالک آب مـی 

 شود. ها تقسیم می همان نسبت بین آن
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باشـد و   اي از افراد مشـترك  بین عدههرگاه نهري، نماید که  نیز تصریح می 153ماده 
هـا داده   تسـاوي سـهم آن  ، حکـم بـه   پدیـد آیـد  ها اخـتالف   هریک از آن سهم در مقدار

   باشد. داشته وجوداین افراد  بعضی ازاي بیشتر بودن سهم مگر اینکه دلیلی بر شود؛ می

 ببـرد  خود ملک به آب ر،یغ ملک از تواند ینم یکس" قانون مدنی 154براساس ماده 
 ".باشد نداشته گريید راه اگرچه مالک، اذن بدون

هرکسی که در زمین خـود یـا اراضـی مباحـه، بـه قصـد        160همچنین، مطابق ماده 
تملک، قنات یا چاهی حفر کند تا به آب برسـد یـا چشـمه جـاري کنـد، مالـک آب آن       

 شود.   می

هایی که در قانون مـدنی   ترین اصول و مولفه مهمتوان  بر اساس بررسی انجام شده می
 :زیر فهرست نمود را به شرحها توجه شده  به آن
 مالکیت فردي مشروع •
 تقدم حقوق عمومی بر حقوق فردي •
 تخصیص براساس حق تقدم •
 .عدم تعدي و تفریط در استفاده از اموال •

-4-1 یقانون اساس 

توسط مجلـس خبرگـان قـانون     1358قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در سال 
ته شد و نتیجه آن با پرسی گذاش اصل تصویب شده و همان سال به همه 177اساسی در 

مجدداً اصالحاتی در این قانون صورت پذیرفت و  1368راي مثبت اعالم گردید. در سال 
 پرسی به تصویب رسید.   در همه

  و مقـررات   کلیـه قـوانین  " قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران مطابق اصل چهارم 
هـا بایـد بـر     و غیـر ایـن    سیاسی،  ، نظامی ، فرهنگی ، اداري ، اقتصادي ، مالی ، جزایی مدنی
و   اساسـی   قـانون   اصـول   همـه   یـا عمـوم    بر اطالق  اصل  باشد. این  اسالمی  موازین  اساس
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  نگهبـان   فقهـاي شـوراي    امر بر عهـده   این  و تشخیص  است  دیگر حاکم  و مقررات  قوانین
 ". است

لت دارد که یکـی  تقدم حقوق عمومی بر حقوق فردي دالم قانون اساسی بر لاصل چه
  کـس  . بـر اسـاس ایـن اصـل، هـیچ     نیـز هسـت   از اصول بنیادین دکترین امانت عمـومی 

 قرار دهد.  منافع عمومی  غیر یا تجاوز به  اضرار به  را وسیله  خویش  حق  تواند اعمال نمی
  جمهـوري اسـالمی    اقتصادي  نظام"در اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است: 

اسـتوار    و صـحیح   منظم  ریزي با برنامه  و خصوصی  ، تعاونی دولتی  بخش  سه  یهبر پا  ایران
  ، معـادن  خـارجی   ، صـنایع مـادر، بازرگـانی    صنایع بزرگ  کلیه  شامل  دولتی  . بخش است

،  ، رادیو و تلویزیون آبرسانی  بزرگ  هاي  نیرو، سدها و شبکه  مینا، ت ، بیمه داري ، بانک بزرگ
  بـه   کـه   ها است و مانند این  آهن  و راه  ، راه ، کشتیرانی ، هواپیمایی و تلفن  گرافو تل  پست

بخش تعاونی شـامل   ،مطابق این اصل. ". است  و در اختیار دولت  عمومی  مالکیت  صورت
ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روسـتا بـر طبـق ضـوابط      شرکت

خصوصی شامل بخشی از کشاورزي، دامداري،  بخشهمچنین،  شود. اسالمی تشکیل می
   هاي اقتصادي دولتی و تعاونی است. صنعت، تجارت و خدمات است که مکمل فعالیت

  از قبیـل   عمـومی   هـاي  و ثـروت   انفـال " براساس اصل چهل و پـنجم قـانون اساسـی   
،  عمـومی   هاي ها و سایر آب ، رودخانه ، دریاها، دریاچه ، معادن یا رها شده  موات  هاي زمین

  بـدون   ، ارث نیسـت   حریم  که  ، مراتعی طبیعی  هاي ها، نیزارها، بیشه ها، جنگل ها، دره کوه
شـود در اختیـار    مسـترد مـی    از غاصبین  که  عمومی  و اموال  المالک مجهول  و اموال  وارث

و   نمایـد. تفصـیل    عمـل  هـا  آن  بـه   نسـبت   عامه  مصالح  تا بر طبق  است  اسالمی  حکومت
 "کند. می  معین  را قانون  از هریک  استفاده  ترتیب

کـه از طـرق    همچنین، اصل چهل و هفتم قانون اساسی مالکیت فردي را در صـورتی 
 شمارد. مشروع کسب شده باشد، محترم می
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بـرداري از منـابع    رعایت عدالت و انصاف در بهرهاصل چهل و هشتم قانون اساسی به 
  بـرداري   ها و مناطق مختلف کشور داللت دارد. طبق این اصل، در بهـره  ی در استانطبیع

  هـاي  هـا و توزیـع فعالیـت    اسـتان   در سطح  ملی  از درآمدهاي  و استفاده  از منابع طبیعی
  که  طوري  در کار نباشد، به  کشور، باید تبعیض  مختلف  ها و مناطق استان  میان  اقتصادي

  داشته  در دسترس  الزم  و امکانات  خور نیازها و  استعداد رشد خود، سرمایهفرا  هر منطقه
 باشد.

  کـه   زیسـت  محیط  حفاظتبراساس اصل پنجاهم قانون اساسی، در جمهوري اسالمی 
  باشند، وظیفه  داشته  رشدي  رو به  اجتماعی  حیات  بعد باید در آن  هاي امروز و نسل  نسل

  بـا آلـودگی    کـه   و غیـر آن   اقتصـادي   هـاي  رو فعالیـت   . از ایـن گـردد  مـی   تلقـی   عمومی
. مبنـاي ایـن    اسـت   پیدا کند، ممنـوع   مالزمه  آن  جبران  غیرقابل  یا تخریب  زیست محیط

نسـلی، پایـداري    چون عدالت بین گردد و بر مبناي اصولی هم میازاصل به توسعه پایدار ب
   عی بنا نهاده شده است.و پایداري اجتما اکولوژیکی

هـا   هایی که در قـانون اساسـی بـه آن    ترین اصول و مولفه مهمدر زمینه مورد بررسی، 
 پرداخته شده عبارتند از:

 عدم مغایرت با شرع اسالم •

 مالکیت عمومی •

 تقدم حقوق عمومی بر حقوق فردي با احترام به حقوق فردي مشروع •

 عدالت و عدم تبعیض •

 حفظ منابع طبیعی براي آیندگاناستفاده پایدار جهت  •

 بینی درآمدهاي الزم براي جبران آن. تعیین هزینه و پیش •

-1-1-4-1 هاي مرتبط) هاي کلی نظام (بخش آب و سایر بخش سیاست 

هاي کلی نظام جمهوري اسالمی پس  قانون اساسی، تعیین سیاست 110مطابق اصل 
ده اسـت. در  از وظایف رهبـري شـمرده شـ    ،از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
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مـورد سیاسـت کلـی     28، جمعـا  1384تا اسـفندماه   1377هاي  همین راستا، طی سال
سیاسـت   14شد که از ایـن میـان، تعـداد    توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب 

مصوبه نیز جهت تصویب نهایی و ابالغ در دستور کار قرار گرفـت.   14کلی ابالغ گردید و 
ي کلی، مـوارد دیگـري نیـز اضـافه شـد کـه       ها سیاستاین مجموعه هاي بعد به  در سال

 1398مهرمـاه   6گـذاري در مـورخ    هاي کلی نظام قـانون  آخرین مورد آن، ابالغ سیاست
 بوده است.

هاي کلی تمامی   گیري و تعیین اصول و خط مشی  هاي یاد شده ماهیت جهت  سیاست
اجرایـی را تعیـین و   تقنینـی، قضـایی و    هـاي  هحـوز هاي متولی اداره کشور اعم از  بخش

ساله توسعه کشور و نیز برنامه سـالیانه    پنجهاي  بر همین اساس، برنامه نماید.  می تسهیل
بایـد   نیـز  در حـال بحـث در مجلـس شـوراي اسـالمی      هاي طرحکلیه لوایح و و ها   دولت

 ها باشد. همسو و هم افق با آن هاي کلی نظام بوده و لزوما  منطبق با سیاست

هـاي مـرتبط بـا آن در     هاي کلی نظام در بخش آب و سـایر بخـش   یاستترین س مهم
 ادامه تشریح گردیده است:

 آب منابع بخش در نظام یکل يها استیس) الف

) شـامل مـوارد زیـر    3/11/79ابالغ تاریخ هاي کلی نظام در مورد منابع آب ( سیاست
 است:

پایـدار و   هآب بر اساس اصول توسع هایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخ .1
 هاي آبریز کشور آمایش سرزمین در حوضه

وري و توجـه بــه ارزش اقتصـادي و امنیتـی و سیاســی آب در     ارتقـاي بهـره   .2
 استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن

ــه حــداقل رســاندن ضــایعات طبیعــی و    .3 ــزان استحصــال آب، ب ــزایش می اف
 غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن
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هاي سـد و آبخیـزداري و    منظور رعایت تناسب در اجراي طرح هجامع ب هتدوین برنام
هــاي  هــاي آبیــاري و تجهیــز و تســطیح اراضــی و اســتفاده از آب داري و شــبکه آبخــوان

 برداري و بهرهاستحصال  ش مردم درغیرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقویت نق

هـاي   منـابع آب شـود و اولویـت اسـتفاده از     هایی که از کشور خارج مـی  مهار آب -1
  مشترك.

بـر لـزوم   به صـورت ضـمنی   بند نخست این ابالغیه گردد،  طور که مالحظه می همان
توجه به توسعه پایـدار تاکیـد دارد.   به صورت صریح بر پیوسته منابع آب و  هم مدیریت به

وري در  هـاي کلـی بخـش منـابع آب، عمـدتا بـه افـزایش بهـره         سایر بنـدهاي سیاسـت  
هداري و مصـرف آب پرداختـه اسـت. تقویـت مشـارکت عمـومی و       استحصال، عرضه، نگ

هاي مرزي و اولویت استفاده  هاي آبی و همچنین، مهار آب  رعایت تناسب در اجراي طرح
 هاي بخش آب است. از منابع آبی مشترك از دیگر اصول مورد توجه در سیاست

 منابع طبیعیهاي کلی نظام در بخش  ) سیاستب

) شامل موارد زیر 3/11/79ابالغ تاریخ ر مورد منابع طبیعی (هاي کلی نظام د سیاست
 است:

پوشش گیاهی  هشونده و توسع ایجاد عزم ملی بر احیاي منابع طبیعی تجدید .1
وري مناسب و سرعت بخشیدن بـه رونـد تولیـد     براي حفاظت و افزایش بهره

این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلـب مشـارکت مـردم در    
 زمینهاین 

شناسایی و حفاظت منابع آب و خاك و ذخایر ژنتیکی گیـاهی ـ جـانوري و     .2
بر اساس استعداد منابع و بهینه  برداري ها و بهره حیاتی خاكباال بردن غناي 
 در آن گذاري سرمایهحمایت مؤثر از 

 



 
 

 

 21 

 : فرآیندها و اصول تدوین قانون آب1فصل 

 

برداري از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداري این منابع و  اصالح نظام بهره .3
 آن هحفظ و توسعي تالش برا

محیطـی و ژنتیکـی و    هـاي زیسـت   آوري گسترش تحقیقات کـاربردي و فـن   .4
هاي گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایـران و ایجـاد    اصالح گونه

 رسانی. اطالعنظام  و تقویت آموزش وهاي اطالعاتی  پایگاه

هاي کلی در بخش منابع طبیعی بر اهمیت احیاي منابع طبیعی،  بند نخست سیاست
وري، تقویت فرهنگ و جلب مشارکت عمومی در این زمینه تاکیـد دارد. در   افزایش بهره

هـاي توسـعه پایـدار     بند دوم به پایداري اکولوژیک و استفاده معقول از منابع که از مولفه
نیز بـه مـواردي از قبیـل     ها سیاستاین  سوم و چهارمهستند، توجه شده است. بندهاي 

 وري، استفاده معقول، مدیریت اطالعات و شفافیت پرداخته است. افزایش بهره

 زیست محیطهاي کلی نظام در بخش  ) سیاستج

شـامل مـوارد    )26/8/94ابـالغ  تاریخ زیست ( محیط بخشهاي کلی نظام در  سیاست
 زیر است:
مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خـاك و   ظاممدیریت جامع، هماهنگ و ن .1

ها  ویژه با افزایش ظرفیت هبوم ب تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداري زیست
هاي حقوقی و سـاختاري مناسـب همـراه بـا رویکـرد مشـارکت        و توانمندي

 مردمی

 زیست ی محیطملایجاد نظام یکپارچه  .2

زیسـت   جامعـه از محـیط   اصالح شرایط زیستی به منظور برخوردار سـاختن  .3
 نسلی سالم و رعایت عدالت و حقوق بین

انگـاري   هـاي غیرمجـاز و جـرم    پیشگیري و ممانعت از انتشار انـواع آلـودگی   .4
ــیط  ــب مح ــوده   تخری ــده آل ــؤثر و بازدارن ــازات م ــت و مج ــدگان و  زیس کنن

 زیست و الزام آنان به جبران خسارت کنندگان محیط تخریب
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هـاي   عوامل آالینده هوا، آب، خاك، آلـودگی  پایش مستمر و کنترل منابع و .5
هاي مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام بـه رعایـت    صوتی، امواج و اشعه

هـاي   محیطی در قوانین و مقـررات، برنامـه   هاي زیست استانداردها و شاخص
 توسعه و آمایش سرزمین

بوم کشـور و حفاظـت، احیـاء، بهسـازي و توسـعه منـابع        تهیه اطلس زیست .6
پذیر (مانند دریـا، دریاچـه، رودخانـه، مخـزن سـدها، تـاالب،        طبیعی تجدید

ویژه حیات وحش) و  هجنگل، خاك، مرتع و تنوع زیستی بآبخوان زیرزمینی، 
برداري از ایـن منـابع متناسـب بـا تـوان       مند در بهره اعمال محدودیت قانون
ارهـا و  هـا براسـاس معی   تحمل و تـوان بازسـازي) آن   اکولوژیک (ظرفیت قابل

هاي حساس و ارزشـمند (از قبیـل    هاي پایداري، مدیریت اکوسیستم شاخص
هـا   ارتقاء آنژنتیک و هاي ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع  پارك

 المللی تا سطح استانداردهاي بین

زایـی،   محیطی نظیر بیابان مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست .7
دهنـده میکروبـی و    ه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایتویژ هگرد و غبار ب

محیطـی   نوظهور زیستهاي  پدیده و شناخت نگري رادیواکتیو و توسعه آینده
 و مدیریت آن

 گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:  .8

هاي پاك، محصوالت کشاورزي سالم  کربن، استفاده از انرژي کم صنعت -8-1
هــا و  تظرفیــگیــري از  هــا بــا بهــره ت پســماندها و پســابمــدیریو ارگانیــک و 

 محیطی هاي اقتصادي، اجتماعی، طبیعی و زیست توانمندي

هـاي مختلـف اقتصـادي و اجتمـاعی و      اصالح الگـوي تولیـد در بخـش    -8-2
ویـژه تـرویج مـواد     بـه سازي الگوي مصرف آب، منابع، غـذا، مـواد و انـرژي     بهینه



 
 

 

 23 

 : فرآیندها و اصول تدوین قانون آب1فصل 

 

 زیست سوختی سازگار با محیط

توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقـی و افـزایش    -8-3
 ها شهر ویژه در کالن هحمل و نقل همگانی ب

هاي زیرزمینـی از طریـق اجـراي عملیـات      بخشی و حفاظت کیفی آب تعادل .9
هـاي   بـرداري از آب  ت عوامـل کـاهش بهـره   مدیریداري،  آبخیزداري، آبخوان

 ها د آالیندهزیرزمینی و تبخیر وکنترل ورو

هــا و  محیطــی در کشــور بــا لحــاظ ارزش اســتقرار نظــام حسابرســی زیســت .10
 یملهاي  محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب هاي زیست هزینه

زیسـت بـا    هاي سازگار با محـیط  ها و فناوري گذاري حمایت و تشویق سرمایه .11
 استفاده از ابزارهاي مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز

سازي فرهنگ و اخـالق   زیست و ترویج و نهادینه منشور اخالق محیط تدوین .12
 ها و الگوهاي سازنده ایرانی ـ اسالمی محیطی مبتنی بر ارزش زیست

هـاي نوآورانـه    وريآ منـدي از فـن   ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمـی و بهـره    .13
هـا و   بـوم  محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست زیست
 زیست یري از آلودگی و تخریب محیطپیشگ

محیطـی جامعـه و تقویـت     گسترش سطح آگـاهی، دانـش و بیـنش زیسـت     .14
ویژه امـر بـه    هپذیري اجتماعی ب ولیتئفرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مس

زیسـت در تمـام سـطوح و اقشـار      معروف و نهی از منکر براي حفـظ محـیط  
 جامعه

  زیست با: تقویت دیپلماسی محیط .15

اي براي مقابلـه بـا گـرد و     تالش براي ایجاد و تقویت نهادهاي منطقه -15-1
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 هاي آبی غبار و آلودگی

منــد و  هــاي هــدف توســعه مناســبات و جلــب مشــارکت و همکــاري -15-2
 زیست المللی در زمینه محیط اي و بین ثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقهات

المللـی در حرکـت بـه     هاي بـین  ها و مشوق ثر از فرصتوگیري م بهره -15-3
 .هاي مرتبط ها و نوآوري وريآ کربن و تسهیل انتقال و توسعه فن سوي اقتصاد کم

پیوسته منابع طبیعی از جملـه آب، پایـداري    هم بند نخست این ابالغیه بر مدیریت به
عنوان یکـی   نسلی به اکولوژیکی و تقویت مشارکت عمومی داللت دارد. رعایت عدالت بین

اســت. حفاظــت از  مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه 3ي توســعه پایــدار، در بنــد هــا از مولفــه
هـاي توسـعه پایـدار در     عنوان یکـی دیگـر از مولفـه    زیست و پایداري اکولوژیک به محیط

ست. پـایش و ارزیـابی منـابع و مـدیریت     ه اگرفتمورد توجه قرار  13و  9، 4، 1بندهاي 
پیوسته منابع آب، به ترتیب در بنـدهاي   هم عنوان دو اصل مهم از مدیریت به اطالعات به

هـاي مختلفـی از قبیـل     بـه شـکل   11و  10، 8اند. بنـدهاي   این ابالغیه ذکر شده 6و  5
زیستی و وضـع مالیـات سـبز،     گسترش اقتصاد سبز، توجه به اقتصاد و حسابرسی محیط

اشـاره بـه   ترتیـب بـا    بـه  14و  12اند. بنـدهاي   پایداري اقتصادي را مورد توجه قرار داده
زیسـت، بـه    بخشـی در رابطـه بـا محـیط     زیستی و آگـاهی  ترویج فرهنگ و اخالق محیط

زیسـت   اند. توجه به دیپلماسـی محـیط   پایداري اجتماعی در جهت توسعه پایدار پرداخته
 است. موضوع دیگري است که در این ابالغیه مورد توجه قرار گرفته

 کشاورزي هاي کلی نظام در بخش ) سیاستد

) شامل مـوارد زیـر   29/9/91ابالغ تاریخ هاي کلی نظام در بخش کشاورزي ( ستسیا
 است:

توسعه پایدار کشاورزي با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازي  )1
 منابع انسانی
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تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منـابع داخلـی و نیـل بـه خودکفـایی در       )2
سالمت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصالح و محصوالت اساسی، ارتقاء سطح 

نمودن الگوي مصرف و حمایـت مـوثر از تولیـد و صـادرات در محصـوالت       بهینه
نمـودن   منـد  هاي جدیـد (از جملـه هـدف    هاي نسبی و ایجاد مزیت داراي مزیت

 ها در جهت تولید و صادرات) یارانه

تشویق کشاورزان به رعایت برداري بخش کشاورزي با  اصالح ساختار و نظام بهره )3
اقتصادي واحدهاي تولیدي متناسب بـا نـوع فعالیـت و شـرایط      -هاي فنی اندازه

گیـري حمـایتی    مختلف اجتماعی، اقتصادي و اقلیمی کشور و تاکیـد بـر جهـت   
 ویژه در واگذاري منابع آب و خاك هها ب دولت از این سیاست

هـاي   وريآ سـازي فـن   بومی نوسازي نظام تولید کشاورزي برمبناي دانش نوین و )4
هـا و   نیاز، توسعه و تقویت تعـاونی  روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروي انسانی مورد

هاي اقتصادي، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعـه   سایر تشکل
 ها در بخش نمودن فعالیتو رقابتی 

ــره  )5 ــاء به ــی   ارتق ــتفاده علم ــاورزي و اس ــوالت کش ــد محص و  وري از آب در تولی
 هاي تولید برداري بهینه از سایر نهاده بهره

گـذاري در بخـش    ها و ایجاد انگیزه براي جذب و توسـعه سـرمایه   گسترش زیرساخت
هـاي   سیاسـت  تولیـد، اجـراي  کشاورزي با پوشش مناسب بیمه، کـاهش احتمـال زیـان    

 هاي اقتصادي کردن سطح سودآوري کشاورزي با سایر بخش حمایتی و متعادل

دهی فرآیند تولید و اصالح نظام بازار محصوالت کشاورزي  موثر از سامانحمایت  )6
وري، کـاهش   هـا، افـزایش بهـره    هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخـش با 

آمـد  رشـده محصـوالت اساسـی، تـامین د     هاي تولید، رعایت قیمـت تمـام   هزینه
هـاي   وردهکننـدگان و بهبـود کیفیـت مـواد و فـرآ      تولیدکنندگان و منافع مصرف

 غذایی
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مند به بخش کشاورزي در جهت تحقق خودکفایی، حمایت  تخصیص یارانه هدف )7
محیطی، قابلیت انعطـاف در شـرایط    ساخت زیربناها، مراعات معیارهاي زیست از

 المللی محیطی مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهاي داخلی و بین

عشـایر، توسـعه پایـدار     و ارتقاء سـطح درآمـد و زنـدگی روسـتاییان، کشـاورزان      )8
هاي مناسـب تولیـد و    کشاورزي و رفع فقر با تقویت زیرساخت مناطقروستاها و 

ویـژه صـنایع تبـدیلی و     ههاي مکمل و اقتصادي ب و گسترش فعالیت بخشیتنوع 
 .نوینو خدماتی  روستایی

هـاي کلـی نظـام (بخـش آب و سـایر       هایی کـه در سیاسـت   ترین اصول و مولفه مهم
 مرتبط با آن) مورد توجه قرار گرفته عبارتند از:هاي  بخش

 عدالت •

 مشارکت مردمی •

 هاي روز سازي فناوري بومی •

 بوم پایداري زیست •

 زیست) مند منابع (آب، خاك و محیط مدیریت جامع، هماهنگ و نظام •

 وري افزایش بهره •

 کردن فقر کن ارتقاء سطح زندگی روستائیان و تالش براي ریشه •

 آب (کیفی)پایش کارآمد منابع  •

 تامین امنیت غذایی •

 استفاده معقول از منابع •

 هاي تشویقی و کارآمد سیاست •

 پیشگیري و بازدارندگی. •
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-2-1-4-1 قانون احکام دائمی توسعه 

با توجه به ماهیت دائمی برخی از احکام مندرج در قوانین برنامه توسـعه کشـور کـه    
دنبال آن بوده کـه بـراي رفـع     بهدولت شدن این قوانین شده،   ها منجر به حجیم تکرار آن

هاي یادشده که بستر توسعه را فراهم  این مشکل و در جهت احصاي احکام دائمی برنامه
 یاحکام دائمـ  قانون دویناي را تدوین نماید. این امر در نهایت منجر به ت حهسازد، الی می

 10ه در تبصـر  100مـاده و   73این قـانون در قالـب    گردید کهتوسعه کشور  يها برنامه
 به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید. 1395ماه  بهمن

منـابع  این قانون به آن اشاره شده، پرداخـت   16ماده » د«یکی از مواردي که در بند 
از محـل منـابع    گذاري بخش آب، کشاورزي و منـابع طبیعـی   هاي سرمایه موردنیاز طرح

 است. توسعه ملیصندوق 

منـابع آب در  توسـعه پایـدار   پیوسـته) و   هـم  منظور مدیریت جامع (به به 27در ماده 
هـاي آبریـز    هتشکیالت ستاد آب کشور را برمبناي حوضـ  کشور، وزارت نیرو مکلف است

هـاي   در تبصره این ماده تصریح شده است که شرکت؛ اگرچه اصلی تجدید سازمان نماید
برداري منابع آب کماکان به قوت خود باقی  بهرهاي استانی با هدف حفاظت و  آب منطقه

همچنین، در این ماده قانونی آمده است کـه درآمـد حاصـل از فـروش حقابـه       مانند. می
اي که  نامه ها و براساس آیین پس از کسر هزینهداران است و  داران، متعلق به حقابه حقابه

 شود. ها توزیع می آن رسد، بین وزیران می تاتصویب هی با پیشنهاد وزارت نیرو به

صـنایع در  به دولت اجازه داده شده تا در راستاي حمایت از استقرار  54ماده  مطابق
هـاي الزم را   ، کمـک پذیري تولیدات صنعتی و معدنی ها و نواحی صنعتی و رقابت شهرك

در  ویـژه  ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به هاي سنواتی به شهرك در قالب بودجه
ها انجـام   راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در این شهركامور تامین 

 دهد.  
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نیـل بـه خودکفـایی در    منظور حفظ ظرفیت تولید و  و به 61همچنین، براساس ماده 
هـاي   تولید محصوالت اساسی کشاورزي و دامی از جمله گنـدم، جـو، ذرت، بـرنج، دانـه    

مرغ، اصالح الگوي مصرف براساس  کر، گوشت قرمز، شیر و تخمقند و نیش روغنی، چغندر
ــش   ــه، گســترش کشــاورزي صــنعتی و دان ــراهم نمــودن   اســتانداردهاي تغذی ــان، ف بنی

ارزش افزوده بخش کشـاورزي برمبنـاي مالحظـات     ءهاي امنیت غذایی و ارتقا زیرساخت
درصـد   60آبیاري به حـداقل  وري (راندمان)  ارتقاء بهرهی نظیر اقداماتباید  ،توسعه پایدار

سال از تصویب این قانون، تحویل حجمـی آب موردنیـاز کشـاورزان، گسـترش      5پس از 
هاي گیاهی و مصرف بهینـه سـموم و کـود شـیمیایی و      مبارزه تلفیقی با آفات و بیماري

آالت و تجهیـزات کشـاورزي و توسـعه     توسعه کشت زیستی (ارگانیک)، نوسازي ماشـین 
و (در صـورت تـامین منـابع در بودجـه سـاالنه) گسـترش        انیزاسیون)کردن (مک ماشینی

در  پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزي و عوامل تولید مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت.   
هـا   هـاي توسـعه بـه آن    هایی که در احکام دائمـی برنامـه   ترین اصول و مولفه مهمنتیجه 

 پرداخته شده، عبارتند از:
 یافته طق کمتر توسعهعدالت و رفع تبعیض در منا •

 پیوسته هم مدیریت به •

 سازي خصوصی •

 هاي تشویقی کارآمد. سیاست •

-2-4-1 المللی هاي بین کنوانسیون 

زیسـت برگـزار    المللی مختلفی بـا موضـوع آب و محـیط    هاي بین تا کنون کنوانسیون
به مفـاد و اهـداف مـرتبط     ها، اند که ایران نیز با عضویت در برخی از این کنوانسیون شده

تـوان بـه کنوانسـیون     ها مـی  ترین این کنوانسیون است. از جمله مهم ها متعهد شده آن با
اي کویــت و کنوانســیون  رامســر، کنوانســیون تغییــرات آب و هــوا، کنوانســیون منطقــه

زیست دریاي خزر اشاره کرد. در راستاي پایبندي به اهداف و  حفاظت از محیط چارچوب
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هـاي مـرتبط بـا آب و     ریزي ا، الزم است تا در برنامهه تعهدات کشور ذیل این کنوانسیون
هـاي مربـوط بـه آن، اصـول کلـی مـورد تاکیـد در ایـن          گیـري  زیسـت و تصـمیم   محیط

تـرین اصـول مـورد توجـه در ایـن       . در ادامـه مهـم  گیـرد ها مورد توجه قـرار   کنوانسیون
سـتی و تجـارب   انطباق با اصول برآمـده از اسـناد باالد  در  تاها استخراج شده  کنوانسیون

 .جهانی مورد مقایسه و توجه قرار گیرد

-1-2-4-1 زیست دریاي خزر حفاظت از محیط کنوانسیون چارچوب 

آور  ر، اولـین توافقنامـه الـزام   ززیست دریاي خ حفاظت از محیط کنوانسیون چارچوب
قانونی است که توسط هر پنج کشور ساحلی خزر امضاء شده و در آن مکانیزم ساختاري 

است. در مقدمه   شده  زیست منطقه خزر مشخص کلی براي حفاظت از محیطو ملزومات 
دسترسـی بـه   «و » کننـده  آلـوده   پرداخـت هزینـه توسـط   «این کنوانسیون بـه دو اصـل   

 است.  و این کنوانسیون بر مبناي این دو اصل بنا نهاده شده  اشاره شده» اطالعات

زیسـت   رد، حفاظـت از محـیط  این کنوانسیون که به کنوانسیون تهران نیز شـهرت دا 
زیسـت   دریاي خزر در مقابل تمامی منابع آلودگی و حراست، نگهداري و بازسازي محیط

است و شامل تمهیداتی براي توسعه پایدار، استفاده خردمندانـه   دریایی را هدف قرار داده
ات زیستی، پایش و توسعه و تحقیق از منابع زیستی دریاي خزر و نیز ارزیابی اثرات محیط

 زیستی است. محیط

زیسـت (پایـداري اکولـوژیکی) و     زوم حفاظت از محیطلاین کنوانسیون به  2در ماده 
این کنوانسـیون   4است. در ماده   استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی اشاره شده

اند.  زیست متعهد شده کشورهاي عضو به جلوگیري و کاهش آلودگی و حفاظت از محیط
کننده و دسترسی به اطالعات به عنوان  ، از سه اصل پیشگیرانه، پرداخت آلوده5در ماده 

) 13تا  7است. بخش سوم این کنوانسیون (مواد   اصول راهنماي این کنوانسیون یاد شده
است. بخـش چهـارم (مـواد      زیست پرداخته به لزوم کنترل و پیشگیري از آلودگی محیط

 5زیست و پایداري اکولوژیکی اشاره دارد. در بخش  ) به لزوم حفاظت از محیط16تا  14
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المللـی، پـایش،    زیسـتی، همکـاري بـین    ) به لزوم ارزیابی اثـرات محـیط  21تا  17( مواد 
هـاي کلـی ایـن     مشـی  تحقیق و توسعه، تبادل و دسترسی به اطالعـات بـه عنـوان خـط    

 است.  کنوانسیون اشاره شده

-2-2-4-1 ییکنوانسیون تغییرات آب و هوا 

 9) (تغییـرات اقلیمـی   ییسازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هـوا کنوانسیون 
در شهر نیویورك برگزار شده و مفاد آن به تصویب رسید. کشور ایران نیـز از   1992 می

 کشورهاي متعهد به این کنوانسیون پیوست. به جمع 1375خرداد  13تاریخ 
اي در  م گازهـاي گلخانـه  هدف اصلی این کنوانسیون، دستیابی به ثبات الزم در تـراک 

جو زمین به منظور جلوگیري از تغییرات اقلیمـی کـره زمـین در سـطحی اسـت کـه از       
هـا   تداخل خطرناك فعالیت بشر با سیسـتم آب وهـوائی جلـوگیري نمایـد و اکوسیسـتم     

بتوانند بصورت طبیعی با تغییرات آب و هوا تطابق یافتـه و اطمینـان حاصـل شـود کـه      
تهدید روبرو نبوده و توسعه اقتصادي بتواند به صـورتی پایـدار ادامـه     تولید مواد غذائی با

ف این کنوانسیون سه اصل پایداري اکولوژیکی، پایداري اقتصادي و امنیـت  اهدا در یابد.
 .مستتر استغذایی 

  هماهنـگ  باید  و هوایی  آب  تغییرات  به  نسبت  بر اساس مفاد این کنوانسیون، واکنش
  سـوء بـر توسـعه     باشد تا از بروز حـوادث   جامع  صورت  به  و اجتماعی  ياقتصاد  با توسعه
در   دار کشـورهاي  اولویـت   مشـروع   نماید و نیازهـاي   آنها جلوگیري  و اجتماعی  اقتصادي

کامالً مـورد نظـر قـرار گیـرد؛ بـا        و فقرزدایی  رشد اقتصادي  به  حصول  براي  توسعه  حال
  بـه   دسترسـی   نیاز بـه   توسعه  در حال  ها مخصوصاً کشورهايکشور  تمامی  اینکه  تصدیق
 .هستندمورد نیاز   و اقتصادي  پایدار اجتماعی  توسعه  به  حصول  براي  دارند که  منابعی

آن  3تـوان مـاده    ترین ماده راهنماي استخراج اصول در ایـن کنوانسـیون را مـی    مهم
 است. متن این ماده به شرح زیر است:دانست که به بیان اصول مورد توجه پرداخته 

  تساوي  بشر بر مبناي  و آتی  فعلی  هاي نسل  نفع  و هوا را به  آب  سیستم بایدـ اعضاء 1
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قرار دهند.   خود مورد حمایت  هاي و قابلیت  متفاوت اما  مشترك  هاي مسئولیت  و بر طبق
  سـوء آن   و هوا و اثـرات   آب  غییراتبا ت در مقابلهپیشرو  باید  پیشرفته  کشورهاي  بنابراین

 نسلی). باشند (عدالت بین
در   کـه   هـایی  آن  ویـژه   به ، توسعه  در حال  کشورهاي  ویژه  و شرایط  خاص  ـ نیازهاي2
  در حـال   و مخصوصـاً کشـورهاي   هستندپذیر  و هوا آسیب  آب  سوء تغییرات  اثرات  مقابل
قـرار    یـا نامتناسـب    غیرعـادي   بـار مسـئولیت    تحت  کنوانسیون  این  توسط  که  اي توسعه

 .باشند  کامل حمایتمورد  بایدگیرند،  می
  یـا بـه    ، جلـوگیري  بینـی  پیش  جهت  اي پیشگیرانه  اقدامات باید  ـ اعضاء کنوانسیون3

  کار گیرنـد. در مـواردي    را به  سوء آن  و هوا و کاهش  آب  تغییرات  دالیل  رساندن  حداقل
  از فقـدان  نبایـد باشـد،    ناپذیر وجود داشـته  یا برگشت  جدي  هاي بروز آسیب  احتمال  که

نمـود و    اسـتفاده   اقدامات  اینگونه  انداختن  تعویق  به  براي  دلیلی  عنوان  به  علمی  قطعیت
و   آب  بـا تغییـرات    در رابطـه   که  ها و اقداماتی سیاست  که  را باید در نظر داشت  نکته  این

  هزینـه   را با حداقل  جهانی  باشند تا منافع  توجیه  قابل  مالی  از لحاظ بایدهوا وجود دارند 
 بایـد   هـا و اقـدامات   سیاسـت   گونـه  امر ایـن   این  به  دستیابی  نمایند. براي  تضمین  ممکن
و   منابع  تمامی  جامع  صورت  و به  را در نظر گرفته  ، اجتماعی اقتصادي  مختلف  هاي زمینه
  اقتصادي  هاي بخش  و تمامی  داده  را پوشش  اي گلخانه  گازهاي  مربوطه  ها و مخازن حفره

  صـورت   تواننـد بـه   مـی   و هـوایی   آب  با تغییـرات   رویارویی  ها جهت را در برگیرند. تالش
پذیرنـد (پیشـگیري، پایـداري اقتصـادي و پایـداري        انجـام   نفـع  اعضاء ذي  بین  همکاري

 جتماعی).ا
4ـ اعضاء مهـا و اقـدامات   نماینـد. سیاسـت    را تشـویق   مـداوم   و باید توسعه  ق بودهح  

 بایدبشر   هاي از فعالیت  ناشی  تغییرات  در مقابل ییو هوا  آب  منظور حفاظت از سیستم  به
  ایـن  باشند و  ملی  توسعه  هاي با برنامه  و هماهنگ  هر عضو بوده  خاص  با شرایط  متناسب

بـا    مقابلـه   هـاي  سیاسـت   کـارگیري   بـه   بـراي   اقتصادي  توسعه  را در نظر گیرند که  نکته
 (پایداري اقتصادي). است  ضروري  و هوا امري  آب  تغییرات
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رشـد    منجـر بـه    کـه   المللـی  بـین  يباز اقتصاد  سیستم  ایجاد یک  براي بایدـ اعضاء 5
و   گردیـده   توسعه  در حال  اعضاء مخصوصاً کشورهاي  در تمامی  پایدار و توسعه  اقتصادي

نماینـد (پایـداري     بهتـر روبـرو شـود، همکـاري     ییو هـوا   آب  تغییرات  بتواند با مشکالت
 اقتصادي).

هاي مهم دیگري که از این کنوانسـیون قابـل اسـتخراج اسـت، لـزوم       از جمله مولفه 
 6ت (مشـارکت) کـه در مـاده    بخشی عمومی و مشارکت عموم مردم اسـ   آموزش، آگاهی

ایـن کنوانسـیون بـر لـزوم وجـود       4اسـت. همچنـین در مـاده      مورد توجه قـرار گرفتـه  
به اقتصاد بـازار هسـتند،    گذارپذیري براي کشورهایی که در حال گذر از مراحل  انعطاف

 .پذیري) است (انعطاف  اشاره شده

-3-2-4-1 اي کویت کنوانسیون منطقه 

فـارس و دریـاي    زیست دریایی خلـیج  حفاظت از محیطاین کنوانسیون که به منظور 
است، بیش از هرچیز بـر لـزوم پیشـگیري از      در کویت برگزار شده 1978عمان در سال 

ترین اصول قابل اسـتخراج از ایـن    آلودگی دریایی، به ویژه آلودگی نفتی تاکید دارد. مهم
شـمرد. اهـداف ایـن    تـوان اصـل پیشـگیرانه و پایـداري اکولـوژیکی بر      کنوانسیون را مـی 

 است: کنوانسیون به شرح زیر بیان شده

زیست دریایی و مبارزه بـا آلـودگی در منطقـه     جلوگیري و کاهش آلودگی محیط -1
 .دریایی (خلیج فارس و دریاي عمان)

همکاري در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی نفتی و سـایر   -2
 .انسان در خشکی یا دریاهاي  مواد مضر ناشی از فعالیت

که جریانات توسعه صنعتی به هیچ وجه به محیط زیسـت   حصول اطمینان از این -3
 دریایی منطقه آسیب نرسانند و منابع زنده آن و سالمت انسانی را به خطر نیاندازند.
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لزوم اتخاذ یک روش مدیریت جامع در مورد استفاده از محیط زیسـت دریـایی و    -4
 نواحی ساحلی

 اي با هدف حمایت از محیط زیست دریایی هاي منطقه توسعه همکاري -5

-4-2-4-1 کنوانسیون رامسر 

المللـی   هـاي مهـم بـین    به تاالب عنوان کنوانسیون مربوط کنوانسیون رامسر که تحت
شـود، در   ها نیز شناخته می هاي زیستگاه پرندگان آبزي و کنوانسیون تاالب ویژه تاالب به

گزار شد. هدف از ایـن کنوانسـیون، جلـوگیري از هرگونـه     در شهر رامسر بر 1971سال 
هــا چــه در حــال حاضــر و چــه آینــده و شــناخت  تجــاوز و تعــدي و تخریــب در تــاالب

هاي اقتصادي، فرهنگی  ها و توجه به ارزش هاي اساسی و بنیادي اکولوژیک تاالب ظرفیت
تـرین اصـل مـورد     ماست. مهـ  ها بیان شده ت احیا و بازسازي آنها و قابلی و علمی تاالب

هـاي تـاالبی    توان حفظ پایـداري اکولـوژیکی اکوسیسـتم    توجه در این کنوانسیون را می
 برشمرد.

المللـی بـه    هـاي بـین   هاي قابل استخراج از کنوانسـیون  ترین مولفه به این ترتیب مهم
 توان به صورت زیر برشمرد: عنوان اسناد باالدستی را می

 پایداري اکولوژیکی •
 اقتصاديپایداري  •
 پایداري اجتماعی •
 نسلی عدالت بین •
 استفاده معقول از منابع •
 مشارکت •
 پذیري انعطاف •
 امنیت غذایی •
 پایش و ارزیابی منابع •
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 مدیریت اطالعات •
 پیشگیري و بازدارندگی •

-3-4-1 بندي و استخراج اصول منتخب جمع 

هـا و اصـول    مولفـه  و اسناد و قوانین باالدسـتی کشـور   ،پس از بررسی تجارب جهانی
هـاي   اي از اصـول و مولفـه   مجموعـه المللـی،   هاي بین بنیادین مورد اشاره در کنوانسیون

وجوه اشـتراك و  . بررسی شناسایی گردید قانون آب روزرسانی و به بنیادین جهت تدوین
شکل  و  1-1جدول نتایج آن در که  یادشده در این مستندات اصول میانافتراق موجود 

پیوسـته و   نگاه بـه هـم  " بیانگر این امر است که سه مولفه نمایش داده شده است -1-2
در تمامی این مراجـع مـورد توجـه     "مشارکت"و  "پذیري پویایی و انعطاف"، "سیستمی

گانه پایـداري (شـامل پایـداري اکولـوژیکی،      هاي سه اند. از سوي دیگر عدالت، جنبه دهبو
استفاده معقول از منابع آب اصـولی هسـتند کـه هـم در اسـناد       و اقتصادي و اجتماعی)

و هم در سیاست و رویکرد منتخـب مـورد تاکیـد    المللی  هاي بین کنوانسیونو باالدستی 
 اند. بوده

بنـدي حاصـل از    شـود در یـک تقسـیم    نیز مشاهده می 1-1گونه که در جدول  همان
هاي استخراج شده از سـه دسـته    که در میان مولفه دریافتتوان  ها می بررسی این مولفه

بـه عنـوان    "تامین امنیت غذایی"و  "عدم مغایرت با شرع" هشده، دو مولفعنوان مراجع 
قـرار دارنـد و بـه     آب رتر از اصول مورد انتظار از قوانینشوند که ب هایی شمرده می مولفه

که در ادامـه   شوند تلقی میآب  فراتر از تدوین قانون "هاي کالن سیاست"نوعی از جمله 
 .  ها ارائه شده است مختصري از آنشرح 
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-1-1 جدول ها المللی و عناصر بنیادین تدوین قانون آب و کارکرد هریک از آن هاي بین هاي استخراجی از اسناد باالدستی، کنوانسیون مولفه 

 دکترین امانت عمومی ردیف
رویکرد توسعه 

 پایدار

راهبرد مدیریت 
 پیوسته هم به

 قانون مدنی قانون اساسی
هاي کلی  سیاست

 نظام

احکام دائمی 
 هاي توسعه برنامه

هاي  کنوانسیون
 المللی بین

هاي  عنوان مولفه
 نهایی

 کارکرد

1 
مالکیت عمومی/ 

   امانت عمومی
 مالکیت عمومی

مالکیت فردي 
    مشروع

مالکیت/امانت 
 عمومی

 اصل

2 
تقدم حقوق عمومی 

   بر حقوق فردي

تقدم حقوق 
عمومی بر حقوق 
فردي با احترام به 

حقوق فردي 
مشروع /  عدالت و 

 عدم تبعیض

تقدم حقوق عمومی 
    بر حقوق فردي

تقدم حقوق عمومی 
 بر حقوق فردي

 اصل

3 
پویایی و 

 پذیري انعطاف
 پذیري انعطاف

     

پویایی و 
 پذیري انعطاف

پویایی و 
 پذیري انعطاف

 اصل

 مشارکت عمومی 4
مشارکت 
    گروداران

 مشارکت مردمی
 

 اصل مشارکت بخشی عمومی آگاهی

5 
بندي  اولویت

        هاي عمومی استفاده

بندي  اولویت
هاي  استفاده

 عمومی

 اصل

 شفافیت 6
       

 اصل شفافیت

7 
 

عدالت 
  هاي برابر) (فرصت

استفاده پایدار 
جهت حفظ منابع 

طبیعی براي 
 آیندگان

تخصیص براساس 
 حق تقدم

 عدالت

عدالت و رفع 
تبعیض در مناطق 

 یافته کمترتوسعه

 نسلی عدالت بین

هاي  عدالت، فرصت
برابر و حقوق بین 

 نسلی

 اصل
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 دکترین امانت عمومی ردیف
رویکرد توسعه 

 پایدار

راهبرد مدیریت 
 پیوسته هم به

 قانون مدنی قانون اساسی
هاي کلی  سیاست

 نظام

احکام دائمی 
 هاي توسعه برنامه

هاي  کنوانسیون
 المللی بین

هاي  عنوان مولفه
 نهایی

 کارکرد

8 
 

پایداري 
    اکولوژیکی

 بوم پایداري زیست
 

حفاظت از 
 زیست محیط

 اصل پایداري اکولوژیکی

9 
 

 ابزارهاي اقتصادي پایداري اقتصادي

تعیین هزینه و 
بینی  پیش

درآمدهاي الزم 
 براي جبران آن

   

توسعه و پایداري 
 اقتصادي

 اصل پایدري اقتصادي

10 
 

 پایداري اجتماعی
ابزار تغییرات 

   اجتماعی

ارتقاي سطح 
زندگی روستاییان 

و تالش براي 
 کردن فقر کن ریشه

 

اجتماعی و پایداري 
 فقرزدایی

 اصل پایداري اجتماعی

11 
 

استفاده معقول از 
   منابع

عدم تعدي و تفریط 
در استفاده از اموال 
موضوع حق ارتفاق 

 و حق انتفاع

استفاده معقول از 
  منابع

استفاده معقول از 
 منابع

استفاده معقول از 
 منابع

 اصل

 پیوستگی هم به 12
پیوسته  هم نگاه به

 و سیستمی

مدیریت 
   پیوسته هم به

مدیریت جامع، 
هماهنگ و 

مند آب،  نظام
خاك و 

 زیست محیط

مدیریت 
  پیوسته هم به

مدیریت 
پیوسته و نگاه  هم به

 سیستمی

 اصل

13 
  

 ارزیابی منابع آب
  

پایش کارآمد 
  منابع آب (کیفی)

 ابزار ارزیابی منابع آب پایش و ارزیابی منابع
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 : فرآیندها و اصول تدوین قانون آب1فصل 

 

 دکترین امانت عمومی ردیف
رویکرد توسعه 

 پایدار

راهبرد مدیریت 
 پیوسته هم به

 قانون مدنی قانون اساسی
هاي کلی  سیاست

 نظام

احکام دائمی 
 هاي توسعه برنامه

هاي  کنوانسیون
 المللی بین

هاي  عنوان مولفه
 نهایی

 کارکرد

14 
  

 مدیریت اطالعات
    

تبادل و مدیریت 
 اطالعات

 ابزار مدیریت اطالعات

15 
  

سازي  ظرفیت
      نهادي

سازي  ظرفیت
 نهادي

 اصل

16 
     

هاي  سیاست
تشویقی کارآمد / 

پیشگیري و 
 بازدارندگی

هاي  سیاست
 تشویقی کارآمد

پیشگیري و 
 بازدارندگی

پیشگیري و 
 بازدارندگی

 اصل

17 
   

عدم مغایرت با 
     اسالمشرع 

عدم مغایرت با 
 شرع اسالم

 سیاست

18 
     

تامین امنیت 
  غذایی

 سیاست امنیت غذایی تامین امنیت غذایی

19 
     

 سازي خصوصی وري افزایش بهره
 

 فرعی وري افزایش بهره
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-2-1 شکل ها در تجارب جهانی (دکترین، مقایسه وجوه اشتراك و افتراق اصول و مولفه 

 ها و کنوانسیون اسناد باالدستی باو راهبرد)  سیاست
 

-1-3-4-1 هاي کالن سیاست 

 اسالمعدم مغایرت با شرع  •

، بسیاري از قوانین ایـن کشـور، بـر مبنـاي     ایرانبه دلیل وجود اکثریت مسلمان در  
، تاکیـد بـر لـزوم    1357اند. با وقوع انقـالب اسـالمی در سـال     شرع اسالم بنا نهاده شده

تر شد. در همین راستا، قانون اساسی جمهـوري   ابتناي کلیه قوانین با شرع اسالم پررنگ
کلیه قوانین و مقررات مـدنی، جزائـی،   «کند:  چهارم خود بیان می اسالمی ایران در اصل

هـا بایـد بـر اسـاس مـوازین       مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر ایـن 
اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسـی و قـوانین و مقـررات    
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 : فرآیندها و اصول تدوین قانون آب1فصل 

 

اصل مـذکور  ». شوراي نگهبان استحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاي  دیگر
اطالق و عمومیت دارد. عموم و اطالق مصرح در این اصل در مقام تبیین حـدود شـمول   

بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوري اسالمی ایـران اسـت. ایـن امـر      اسالمی
 دهد که حکومت موازین اسالمی، عالوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی نشان می

گیرد؛ یعنی عالوه بر لزوم انطباق همه اصـول قـانون اساسـی بـا مـوازین       را نیز در بر می
اي کـه در نظـام جمهـوري     ه ها و بنـدهاي هـر قـانون و مقـرر     اسالمی، کلیه مواد، تبصره

اسالمی حاکم است نیز باید با شریعت اسالم منطبق باشد. در حال حاضر این موضـوع از  
ها، مقـررات و ... از غربـال ایـن     نامه ینئت که کلیه مصوبات، آبرخوردار اس چنان اهمیتی

اصل عبور کرده و در صورت عدم اخذ مجوزهاي الزم با رد یا ابطال نهاد مسـئول مواجـه   
 شود. ها اصوال آغاز نمی شوند و حیات آن می

نیسـت. قـوانین    بنابر توضیحات فوق، تدوین قوانین مرتبط با آب از این امر مسـتثنی 
مبناي اصول و موازین اسـالمی تـدوین شـوند تـا بـه تصـویب مجلـس        نیز باید بر مذکور

شوراي اسالمی رسیده و شوراي نگهبان نیز آن را به صورت نهایی تایید کند. در نهایـت  
پس از احراز انطباق با موازین اسالمی، حیـات ایـن قـوانین بـه شـکل رسـمی در نظـام        

 حقوقی آغاز خواهد شد.

 امنیت غذایی •

تـدوین  در  مهـم  عنوان یک مولفـه سیاسـتی و راهبـردي    توان به غذایی را می امنیت
نیازهاي تولید غذا، اهمیت زیادي  ترین پیش عنوان یکی از مهم قانون آب برشمرد. آب به

)، آب GFSS( 4اساس راهبرد جهانی امنیت غذایی در دستیابی به امنیت غذایی دارد. بر

ستاي دستیابی به دنیایی عاري از گرسـنگی، سـوءتغذیه و   یک منبع بحرانی و مهم در را
آید. مدیریت موثر، کارآمد و پایدار منابع آب، ارتباط تنگاتنگی بـا   فقر شدید به شمار می

 دارد. GFSSگانه  اهداف سه
                                                            
4 Global Food Security Strategy 
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درصـد از   70بار و کشاورزي (فـائو)، بـیش از    و خوارجهانی اساس تخمین سازمان  بر
مصارف آب مربوط به بخش کشـاورزي اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه ایـن میـزان در         

اغلب بیش از این مقدار اسـت. بنـابراین، آب یـک     ،ایران نظیرکشورهاي در حال توسعه 
(رشد اقتصادي پایـدار مبتنـی    GFSSمنبع حیاتی در راستاي دستیابی به هدف نخست 

هـا اسـت. تعـداد     آوري مـردم و سیسـتم   ، تـاب GFSSر کشـاورزي) اسـت. هـدف دوم    ب
حال افزایش اسـت.   روز در به مواجهه با تنش و کمبود آب هستند، روزکشورهایی که در 

شـدن منـابع آب،    هاي پراکنـده و نـامنظم، شـور    این کشورها با مشکالتی همچون بارش
مشکالت مـدیریت آب مواجـه هسـتند. در    حوادث آبی حدي مانند سیل و خشکسالی و 

آوري بایـد شـامل    هـاي تـاب   هـا و فعالیـت   هـا، ظرفیـت   راستاي مواجهه بـا ایـن چـالش   
توانـد از   اي از رویکردهاي جامع، چندبخشی و چندمقیاسی باشد. این مهـم مـی   مجموعه

طریق رویکردهاي کشاورزي تطبیقی مانند مدیریت بهینـه آب و خـاك و پیشـگیري از    
ي با خشکسالی و سیل تحقق یابد. دسترسی به آب آشامیدنی سـالم، بهداشـت و   سازگار

آیـد.   به شمار می GFSSاي مهم، هدف سوم  هاي تغذیه نظافت براي دستیابی به خروجی
تواند از عوامل اساسی مقابله بـا   دسترسی و استفاده صحیح از آب، بهداشت و نظافت می

ی از اجـزاي  کـ بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه آب ی      توان طور خالصه می تغذیه باشد. به سوء
تـوان   هاي آب به شکل پایدار، می تمام استفاده بیناست. با ایجاد ارتباط  GFSSکلیدي 

 آوري و تغذیه را ارتقاء داد. امنیت غذایی، تاب
اتر از یک اصل اسـت  یک قانون آب، فر روزرسانی یا به مسئله امنیت غذایی در تدوین

کلی و در راستاي توسعه پایدار مورد توجه قرار گیـرد.   سیاستیک  عنوان و الزم است به
گرفتن استفاده معقول و حفظ پایـداري   نظر تنهایی و بدون در توجه به امنیت غذایی به
. با این بیانجامد هی شدن، آلودگی و تخریب منابع آبتواند به ت اکولوژیکی منابع آبی، می

نـدازد. بـه   ند پایداري اجتمـاعی را بـه خطـر بی   توا توجه به این موضوع نیز میحال، عدم 
عنوان یک سیاست کلـی   همین جهت الزم است در تدوین قانون آب از امنیت غذایی به

 استفاده شود. و پایداري اجتماعی گرفتن پایداري اکولوژیکی نظربا در
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-2-3-4-1 اصول حاکم بر تدوین قانون 

از بررسی مراجع مورد اشـاره در ایـن فصـل، عبارتنـد از      هاي برآمده دسته دوم مولفه
عنـوان   هایی هستند که به به عبارت دیگر این اصول، مولفه ؛اصول حاکم بر تدوین قانون

ه از تجـارب جهـانی، تحقـق اهـداف و     شـد  لجمعی حاص اسناد باالدستی و خرد هنمایند
کنند.  می پشتیبانیانتظار قانون را در خالل تدوین قانون آب  هاي کالن مورد گیري جهت

عنـوان اصـول و    اصـل بـه   14پس از بررسی تجارب جهانی و قوانین و اسناد باالدسـتی،  
 (بـدون اولویـت ترتیبـی)    بـه شـرح زیـر    نویس قانون آب هاي بنیادین تدوین پیش مولفه

عنـوان ابـزار    بـه ، روزرسـانی قـانون آب   بـه  ن و تـدوی تا در مراحل مختلف اند  انتخاب شده
هـاي   نویس و حصول اطمینان از انعکاس و تبلور اصـول و سیاسـت   کنترل جامعیت پیش

 د.نقرار گیر استفادهکالن منتخب در محتواي مفاد قانون آب، مورد 

 عمومی امانت/عمومی مالکیت .1

 فردي حقوق بر عمومی حقوق تقدم .2

 پذیري انعطاف و پویایی .3

 مشارکت .4

 عمومی هاي استفاده بندي اولویت .5

 شفافیت .6

 )برابر هاي فرصت( عدالت .7

 اکولوژیکی پایداري .8

 اقتصادي پایداري .9

 اجتماعی پایداري .10

 منابع از معقول استفاده .11

 سیستمی نگاه و پیوسته هم به مدیریت .12
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 نهادي سازي ظرفیت .13

 بازدارندگی و پیشگیري .14

، »و شـرع اسـالم   یبا قـانون اساسـ   رتیعدم مغا« یشده، اصل کل ادیعالوه بر اصول 
گانـه مـذکور، مـورد    14فراتـر از اصـول    یقانون در سطح نیتدو الزاماتاز  یکیعنوان  به

نـویس   هاي بنیادین منتخـب جهـت تـدوین پـیش     اصول و مولفه .توجه قرار گرفته است
نشـان   3-1 قانون آب (برگرفته از تجارب جهانی و قوانین و اسناد باالدسـتی) در شـکل  

 داده شده است.

 
-3-1 شکل بنیادین منتخب جهت تدوین قانون آبهاي  اصول و مولفه 

 

-3-3-4-1 ابزارهاي تحقق اهداف قانون 

هـاي عملیـاتی و یـا ابزارهـاي      مولفه، هاي استخراج شده دسته سوم مولفه ،در نهایت
 "مدیریت اطالعـات "، "ارزیابی منابع آب" ها که شامل مولفه. این هستندپایش وضعیت 
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بـا ایـن    ؛اصول تدوین قـانون باشـند   وتوانند جز ، عمال نمیهستند "وري بهرهافزایش "و 
ها و محورهاي تدوین قـانون   عنوان ابزارهاي تحقق اهداف قانون در قالب سرفصل به حال

 .خواهند بودمدنظر 

تفصـیل مـورد    به کتابها و محورهاي تدوین قانون در فصول بعدي  موضوع سرفصل
بـه بررسـی میـزان و نحـوه      کتـاب در فصل سوم و چهارم ایـن  و  استقرار گرفته اشاره 

گانه فوق در تجارب شش کشور منتخب و قانون توزیـع  14انعکاس اصول استخراج شده 
تا محک دیگري براي سـنجش میـزان اقبـال و جامعیـت ایـن       شدهپرداخته عادالنه آب 

 اصول براي تدوین قانون آب باشد.
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 هاي قانون آب براساس تجارب جهانی : استخراج و تعیین سرفصل2فصل  

 

-1-2 قانون آب )بندي عنوان(بندي  فصلضرورت  

شود که اعمال  نکات ساختاري قوانین محسوب می ترین قانون یکی از مهم بندي فصل
و مسـامحه و بـروز اشـتباه در     شدهصحیح آن موجب سهولت دسترسی به احکام قانونی 

هـا   انبـوه مـواد و تبصـره    میـان سـختی بتـوان از    شود که احکام قانون را بـه  آن باعث می
 دست آورد.  به

گذاران یکسان نیست؛ هرچند که تمـام   قانون بندي مواد قانونی، روش کلیه در تقسیم
قوانین مختلف از حیث که گونه  همانراي هستند.  هم ،بندي تقسیم نیاز به ها در اصل آن

بنـدي قـوانین نیـز از یـک قاعـده کلـی پیـروي         ، عنوانحجم و جامعیت متفاوت هستند
تـوان نتیجـه گرفـت کـه      طور کلی در بررسی قوانین اغلـب کشـورها مـی    د؛ اما بهکن نمی

انـد و در   مواد بودهبندي  عنوانقائل به  ،ماده 20بیش از  باگذاران عمدتا در قوانین  قانون
 ).1387زاده،  بیگبندي است ( ماده غالبا قانون فاقد عنوان 20قوانین داراي کمتر از 

مانند سایر قوانین از این اصـول و قواعـد سـاختاري مسـتثنی نیسـت.       قانون آب نیز 
فـی وجـود دارد کـه در یـک قـانون بایـد بـه آن        ویژه آنکه مباحث و موضـوعات مختل  به

ت منـابع آب، وظـایف و اختیـارات نهادهـاي متـولی      نظیر مالکیـ پرداخته شود. مواردي 
بـرداري،   هاي بهره حفاظت کمی و کیفی منابع آب، تخصیص و صدور پروانه مدیریت آب،

ـ اجراي مقررات و... که همگی باید در قانون آب مورد توجه قـرار گیر  بنـابراین تعـدد   . دن
مربوط بـه ایـن   بودن تعداد مواد قانونی  و مفصلموضوعات مورد بحث در قانون  مسائل و

دهی، ایجاد انسجام، تسهیل دسترسی  نظممنظور  بندي قانون را به لزوم عنوانموضوعات، 
ناپـذیر   ، اجتنـاب هـا و موضـوعات مختلـف    بـه بخـش   تـر  تر و سریع راحت ارجاعامکان و 

یکـی از  ه اسـت کـه   در این راستا، الگوها و ساز وکارهاي مختلفی پیشنهاد شد سازد. می
در  .اسـت  1خصوص فرآینـد تـدوین قـانون آب   در ها، مطالعات بانک جهانی ترین آن مهم
نحوه تـدوین و   بارهبانک جهانی در اصلی رهنمودهايو هاي پیشنهادي  سرفصلبه  ،ادامه

 شود. میپرداخته  قوانین آب بندي عنوان
                                                            
1 Regulatory frameworks for water resources management (2006) 
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-2-2 اصلی قانون آب هاي سرفصل 

هـاي قـانونی    چـارچوب «براساس سند منتشر شده توسط بانک جهانی تحت عنـوان  
هاي اساسی تدوین قـانون آب بـه عنـوان     ابتدا مفاد و سرفصل، »براي مدیریت منابع آب

گذاري آب استخراج شـده اسـت و سـپس بـه منظـور اطمینـان از        اصول راهنماي قانون
ب قوانین و مقـررات مـدیریت آب   چارچوهاي پیشنهادي،  کفایت و جامعیت این سرفصل

کشور منتخب دنیا شامل: آمریکا، برزیل، کامرون، چین، کاستاریکا، اتحادیه اروپا،  16در 
فرانسه، آلمان، قزاقستان، مکزیک، مراکش، نپال، سنگال، آفریقاي جنوبی، ویتنام و یمن، 

هریک از ایـن  دهنده قوانین آب  مورد بررسی قرار گرفته و عناصر و اجزاي اصلی تشکیل
هاي پیشنهادي بانک جهانی براي تدوین یـک قـانون    کشورها از منظر انطباق با سرفصل

یـک قـانون آب جـامع     ،یادشدهبر اساس مطالعات است.  شدهتحلیل آب جامع تجزیه و 
 :باید شامل عناصر و موضوعات زیر باشد

 )Ownership of Water Resourcesمالکیت منابع آب ( .1
 )Underlying Principles and Prioritiesهاي اساسی ( اولویتاصول و  .2
 )Regulation of Water Usesمقررات استفاده از آب ( .3
 )Protection of Water Resourcesحفاظت از منابع آب ( .4
 )Regulation of Water Infrastructureهاي آب ( مقررات زیرساخت .5
 )Institutional Arrangementsترتیبات نهادي ( .6
 )Financial Arrangementsترتیبات مالی ( .7
 )Private Sector Participationمشارکت بخش خصوصی ( .8
 )The Right to Waterآب ( دسترسی به حق .9

 )Enforcement of the Regulationsاجراي مقررات ( .10
 .)Dispute Settlementحل و فصل اختالفات ( .11
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-3-2 تحلیل تطبیقی تجارب جهانی قوانین مدیریت منابع آب 

مورد بررسی در سند منتشر شـده   تحلیل تطبیقی تجارب جهانی ،این بخش در ادامه
کشور منتخب) در تدوین قوانین و مقررات مدیریت آب در انطبـاق بـا    16( بانک جهانی

تـا ضـمن    مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتـه اسـت  هاي پیشنهادي بانک جهانی  سرفصل
یل هر سرفصـل، نحـوه مواجهـه کشـورهاي     تري از موضوعات مطرح شده ذ ین روشنیتب

   .مورد بررسی نیز به اجمال در مورد هر سرفصل تشریح گردد

-1-3-2 آب منابع مالکیت 

در هر قـانون آب بـه آن پرداختـه شـود، موضـوع       که باید یکی از موضوعات بنیادین
هایی که در طـی دو قـرن گذشـته در رابطـه بـا       ها و دکترین مالکیت منابع است. نظریه

در ایـن   (حاکمیـت)  مالکیت و تخصیص منابع آب مطرح شده است، بر نقش مهم دولت
هـا، دکتـرین همجـواري اسـت کـه حـق        رابطه تاکید داشته است. یکی از ایـن دکتـرین  

 اسـاس تقـدم بـر   دهد. دکترین دیگـر، تخصـیص بر   ن میاستفاده از آب را به صاحب زمی

معنی که تقدم زمانی در استفاده  بدین ؛است "تقدم در زمان، تقدم در حق"مبناي اصل 
شود. تفکر امروزي مبتنی بر این است که تصاحب،  از آب باعث تقدم در حق استفاده می

در مورد منابع آب سطحی و هم زیرزمینی، باید بـه   هم ،گذاري و تخصیص کنترل، قانون
 اساس آن، دولت است که بر 1دولت واگذار شود. مبناي این تفکر، دکترین امانت عمومی

به نمایندگی از تمام مردم یک کشور، مـامور حفـظ و حراسـت از منـابع آب      (حاکمیت)
 است.

ات در مورد آب را داده در برخی از کشورها قانون اساسی به دولت اختیار اعمال مقرر
طور مشخص مسـئولیت آب را   است. قوانین اساسی کشورهاي برزیل، مکزیک و ویتنام به

کنـد کـه دولـت مسـئول      به دولت محول کرده است. قانون اساسی چین نیز تصریح مـی 
 تضمین استفاده منطقی از تمامی منابع طبیعی و از جمله منابع آب است.

                                                            
1 Public trust 
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در برخی قوانین اساسی مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت.     مسئله مالکیت منابع آب نیز
مطابق قانون اساسی کشورهاي برزیل، قزاقستان و یمن، دولت بر منابع آب کشور تملک 

کنند که دولت منابع آب را به نام مردم در  دارد. قوانین اساسی چین و ویتنام تصریح می
منـابع آب   یمتـول ت بـه عنـوان   اختیار دارد. بر اساس قانون اساسی آفریقاي جنوبی، دول

 کند. کشور عمل می
جنوبی تنها قـانونی اسـت کـه بـه      قانون اساسی آفریقايالذکر،  فوق يکشورها نیب در

کند؛ قانون اساسـی برزیـل تنهـا قـانون      شهروندان خود حق دسترسی به آب را اعطا می
سازي نظام ملی مدیریت منابع آب است. بـا ایـن    الزام پیاده هاساسی است که دربرگیرند

اي عمـومی   گونـه  حال، شایان ذکر است که قوانین آب در ارمنستان، قزاقستان و یمن به
کنـد کـه تمـامی     کنند. در قزاقستان، قانون بیان مـی  حق شهروندان به آب را تبیین می

خوردارند و تصـریح شـده اسـت    مندي از آب براي مصرف فردي بر شهروندان از حق بهره
کارگیري ابزار و وسایل فنی از حق خود اسـتفاده کننـد.    توانند بدون به که شهروندان می

مندي از آب را دارا هستند. در عین حـال نیـز    در یمن مطابق قانون، همۀ افراد حق بهره
 .دینما جادیامندي افراد نبایستی هیچ آسیبی  تصریح شده است که حق  بهره

مالکیت آب را بـه دولـت یـا     ،کلی قاعده یک عنوان قوانین سایر کشورها نیز عمدتا به
هـاي سـنتی (مـراکش و یمـن) و آب      حقابـه  رینظاند. البته استثنائاتی  کل جامعه سپرده

 .وجـود دارد  زین شده در اراضی شخصی (اسپانیا، کاستاریکا، مراکش و یمن) باران ذخیره
شـود. در   در بسیاري از کشورها، میزان معینی از مالکیـت خصوصـی مجـاز شـمرده مـی     

کنـد کـه    قانون آب صراحتا مشـخص مـی   ،اسپانیا، ارمنستان، کاستاریکا، مراکش و یمن
ریزد یا منحصرا در  فرو می ها تحت تملک آن مردم نسبت به آب بارانی که بر روي اراضی

تواننـد   حق مالکیت دارند. در برزیل، فرانسه و آلمان افـراد مـی   ،دشو شان یافت می اراضی
مالکیـت   هداشته باشند (به واسط راآبی  هدر چارچوب شروط معین، حق استفاده از پیکر

اراضی همجوار). کاستاریکا، مراکش، سنگال، آفریقاي جنوبی و یمن حقوق سنتی معـین  
 د.نشناس به رسمیت می تر از قانون آب هستند یا اکتسابی را که قدیمی
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ــا گســترش قلمــروي آب هــاي زیرزمینــی  مفــاهیمی چــون آب »1عمــومی«هــاي  ب
ضـعیف  تـدریج ت  هاي سطحی بـه  برداري آبراهه و حقوق همجواري در بهره»  2خصوصی«

ها را شـامل شـود کـه تحـت      هاي عمومی ممکن است آن دسته از آب آب .ه استگردید
هـایی از ایـن دسـت در قـانون منـابع آب ایتالیـا        نمونهمالکیت عمومی دولت قرار دارند. 

) وجود دارد. در قوانین این کشورها، منابع 1998وه (ب) و زیمبا1995)، مراکش (1994(
در سراسر جهان،  امروزه کشورهاي زیادياند.  آب زیرزمینی در قلمرو عمومی قرار گرفته

 هاي تخصیص بر ي آمریکا، سیستمها جمله آفریقاي جنوبی، اسپانیا و بسیاري از ایالت از

اساس حقوق همجواري و حق تقدم را کنار گذاشته و دکترین امانـت عمـومی را مبنـاي    
، اصول اولیه قوانین آب اسـالمی، آب را  دیگر از طرف اند. گذاري منابع آب قرار داده قانون

 داند. حق عمومی کل جامعه دانسته و مالکیت آن را براي عموم می

بر مسئولیت دولت در قبال مدیریت موثر و پایدار منابع آب به نفع عمـوم   3نبیانیه ب
هنـوز در   ،جامعه تاکید دارد. شایان توجه است که در رابطـه بـا مالکیـت آب زیرزمینـی    

مالکیـت   مناطقی در جهان،هایی وجود دارد. در حالی که در  بسیاري از نقاط دنیا چالش
کننـد، در برخـی    عمومی به دولـت واگـذار مـی    تمانآب زیرزمینی را بر اساس دکترین ا

 مالکیت آب زیرزمینی براي مالک زمین روي آن است. ،نقاط دیگر

هـاي آب یـا    ها باید براي ایجاد شبکه در همه کشورهاي مورد مطالعه، افراد و سازمان
برداري از آب دریافـت کننـد. بـا ایـن حـال، اغلـب        حفر چاه، مجوز استفاده یا حق بهره

 اند. استثناء قائل شده ،اندك زانیم بهدر الزام اخذ مجوز، براي مصارف خانگی  کشورها

-2-3-2 هاي اساسی اصول و اولویت 

رود تصمیمات مربوط بـه آب را هـدایت    هایی که انتظار می اصول و اولویت الزم است

                                                            
1 Public Waters 
2 Private 

 شد. برگزار آلمان بن شهر در 2001 سال دسامبر در که شیرین آب موضوع با المللی بین کنفرانس 3
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تواند شـامل حفاظـت و حمایـت از منـابع      . این اصول میدر قانون آب منظور شودکنند، 
کنندگان، استفاده پایدار از منابع آب، اسـتفاده از   تقسیم عادالنه منابع میان استفادهآب، 

آب به منظور بهبود توسعه اقتصادي و مدیریت موثر منـابع آب باشـد. مفهـوم مـدیریت     
عنوان یکی از  شدن به حال مطرح اي در  طور فزاینده ) بهIWRMپیوسته منابع آب ( هم به

 این اصول است.

به ایـن   بدین شکل) UNCED1زیست و توسعه سازمان ملل متحد ( محیط کنفرانس
 مفهوم پرداخته است:

 بین ارتباطپذیر و  عنوان منبعی محدود و آسیب آب شیرین به منابع  مدیریت جامع«
 ،در سـطح ملـی   اقتصـادي و اجتمـاعی   هـاي  هاي بخشی آب با چـارچوب سیاسـت   طرح
هم پیوسته منابع آب بر پایه درك این موضوع است  ترین مسائل هستند. مدیریت به مهم

 »که آب یک جزء الینفک از اکوسیستم، یک منبع طبیعی و یک کاالي اقتصادي است.

اطمینان از هماهنگی توسعه با مدیریت آب، زمین و منابع مرتبط، بـا   IWRMهدف 
هـاي   یـداري سیسـتم  بـدون از بـین بـردن پا    حداکثرسازي رفاه اقتصادي و اجتمـاعی و 

بدین معنی  خوب است. ریزي زیستی است. الزمه مدیریت پایدار و موثر آب، برنامه محیط
ریـزي در رابطـه بـا نحـوه مـدیریت منـابع آب و        که هر سیستم حاکمیتی نیازمند برنامه

(ملـی،   هـا  طـرح گذاري آن است. در نتیجـه، قـانون آب بایـد مـواردي ماننـد نـوع        قانون
و  هـا  آنهـا و مسـائل مـورد توجـه      دهنده این طرح اي)، مرجع توسعه اي و حوضه منطقه

ها را مد نظر قـرار   آوري اطالعات مورد نیاز براي توسعه این طرح همچنین چگونگی جمع
 دهد.

باالترین  عمدتاشوند.  بندي استفاده از آب مشخص می اولویت ا اصول راهنما معموال ب
یابد.  هاي خانگی (شرب و بهداشت) و در ادامه شرب دام اختصاص می اولویت به استفاده

توانـد بـراي    هاي بعدي استفاده هستند که ترتیب این دو مـی  کشاورزي و صنعت اولویت
                                                            
1 United Nations Conference on Environment and Development 
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هر کشوري متفاوت باشد. در همین زمینه یکی از موضوعات مهمی که ممکـن اسـت در   
منـدي   معه در بهـره اپذیر ج ، تضمین حقوق افراد فقیر و آسیبقانون به آن پرداخته شود

با بررسی قوانین آب کشورهاي مختلـف دنیـا چنـدین     از آب براي مصارف خانگی است.
 :عنوان زیربناي قوانین آب تشخیص داد توان به اصل را می

عنـوان یـک الـزام    کارآمد منـابع آب را بـه   هنخست، بیشتر قوانین، مدیریت و استفاد
کیـد  تا، در برزیل مثال طور بهتبیین این اصل متفاوت است.  هکنند. البته نحو مطرح می

شود که مدیریت آب در تمامی سطوح حکمرانی وجود دارد. در چین دولـت بایسـتی    می
چـین   خلقو اجتماعی اقتصادي  هاستفاده چندمنظوره و پایدار آب را براي پیشبرد توسع

اي مـدیریت شـود کـه     کند که آب بایستی به گونـه  ون فرانسه تصریح میترویج کند. قان
زیسـت باشـد.    و محـیط کننـدگان   مصرف یآب توازن مناسب میان نیازهاي هکنند تضمین

. ایـن  کنـد  میبرقرار  ،استمدیریت منابع آب  هکه شالودقزاقستان اصول ادارة عمومی را 
ایجاد شرایط بهینه و پایدار مصـرف آب اسـت. قـوانین نپـال و ویتنـام نیـز       اصول شامل 

 اند. منطقی از آب را الزام کرده هاستفاد

عنوان یکی از اصول زیربنایی قوانین  دوم، بیشتر کشورها حفاظت و حراست آب را به
شـود. قـوانین    گیرند. این اصل با سـطوح مختلـف جزئیـات تبیـین مـی      خود در نظر می

 تر عبارتند از: تفصیلی
 کننده براي مـدیریت آب اسـت   : قانون این کشور شامل شش اصل هدایتبرزیل •

شود. این سه اصل عبارتند  سه اصل آن به حفاظت و حراست آب مربوط می که
از: توجه یکسان به کیفیت و کمیت آب، تعـدیل مـدیریت آب در برابـر شـرایط     

سـازي مـدیریت آب و    هـر منطقـه و هماهنـگ    زیستی محیطخاص اجتماعی و 
 کاربري اراضی.

 شـامل  ،کند که تمامی عوامل ریزي جامع را الزام می : قانون آب چین برنامهچین •
 و ســطحی آب بــا متحــد رفتــار و طبیعــی بالیــاي دیگــر و ســیل از جلــوگیري
 .گیرد در نظر میرا  زیرزمینی
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، چارچوبی را براي حفاظت آب اروپا هیاتحاد مدیریت آب هنام : نظاماروپا هاتحادی •
هـاي انـرژي، حمـل و     با سیاست د، سیاست آب بایآن مطابق که  کند برقرار می

نامـه   نظـام . ایـن  باشـد پیوسـته   هـم  داري و توریسـم بـه   نقل، کشاورزي، جنگـل 
حفاظـت و بهبـود کیفیـت     شکـه هـدف   زیستی محیط هاي نامه نظام اهمچنین ب

زیست اسـت پیونـد دارد و اعمـال اصـول احتیـاطی و پرداخـت بـه ازاي         محیط
 د.نمای می يریگیپ زیستی محیطآلودگی را در موضوعات 

 بایـد  بر ایـن اسـاس  شده است.  اکیدبر حفاظت آب تآب آلمان : در قانون آلمان •
هـیچ خسـارت اکولـوژیکی    برداري منـابع آب،   که در توسعه و بهرهتضمین شود 

 را احتیاط کافی براي جلوگیري از آلودگی ملزم هستند کهشود و همه وارد نمی
 نمایند.مبذول 

هـاي آبـی و    ، حفاظت اکوسیسـتم جنوبی ملی آب آفریقاي : قانونجنوبیآفریقاي •
 آلودگی را الزام کرده است. تنوع بیولوژیکی و نیز جلوگیري از

 غلـب انـد. ا عنوان یکی از اصول زیربنایی ذکر کـرده  سوم، بیشتر قوانین، پایداري را به
نسل فعلـی و  کنند که پایداري به معناي برقراري توازن میان نیازهاي  قوانین تصریح می

هاي  مهدر قانون آب مکزیک، تصریح شده است که برنا عنوان مثال بهاست.  آتی هاي نسل
 بر حفظ تعادل طبیعی آب مبتنی باشند. دملی آب بای

عنوان یکی از اصـول زیربنـایی    یا انصاف را به عدالت هچهارم، اقلیتی از کشورها مسئل
کننـد.   اشـاره مـی   عـدالت اند. قوانین آفریقاي جنوبی و قزاقستان بـه   قوانین آب گنجانده

 کند که انصاف یکی از اصول زیربنایی آن است. می عنوان زینقانون ویتنام 

هاي مصرف آب در قانون تشریح شـده اسـت. در    پنجم، در شماري از کشورها اولویت
مــوارد، بـاالترین اولویــت بـه اســتفاده از آب بـراي مقاصــد انسـانی، دامپــروري و      اغلـب 

و تفریحـی   صنعتی داده شده است. مصارف حمل و نقل هکشاورزي در مقایسه با استفاد
 تري دارند. نییهاي پا معموال اولویت
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در قانون آب کاستاریکا اولویت مصرف به شـرب، خـدمات عمـومی و شـرب دام داده     
شده است. در قانون آب چین باالترین اولویـت بـه نیازهـاي خـانگی سـاکنان شـهري و       

فقـط در  هـا   آب برزیل، کاستاریکا و مراکش، اولویـت روستایی اختصاص دارد. در قوانین 
 مواقع کمبود آب صراحت دارند.

داشـتن   ششم، سه کشور ارمنستان، قزاقستان و آفریقاي جنوبی به نوعی محفوظ نگاه
انـد. در   بـراي مصـرف فـردي مشـخص کـرده      ،مین مقادیر حداقل و معینات جهتآب را 

 است. جنوبی، بخشی از این آب براي مقاصد اکولوژیکی منظور شدهارمنستان و آفریقاي

هفتم، قوانین آب ارمنستان و برزیل به صراحت ارزش اقتصادي آب را به عنوان یکـی  
 در قانون آب خود شناسند. عالوه بر این، ارمنستان از اصول زیربنایی خود به رسمیت می

 دقت مشخص کرده است. بهرا  آب ارزش اقتصادي

، قزاقسـتان،  اروپـا  هدیـ در نهایت، تعدادي از کشورها (ارمنسـتان، برزیـل، چـین، اتحا   
کنند که یکی از اهداف قوانین آن مکزیک، مراکش، آفریقاي جنوبی و یمن) مشخص می

رغم اهمیت بسـیار بـاالي بیـان     باید توجه داشت که علی است.ملی آب  ها برپایی برنامه
مطالعـه   هـاي اساسـی در قـانون آب، در هیچکـدام از کشـورهاي مـورد       اصول و اولویـت 
است و مفـاد مـرتبط بـا ایـن موضـوع       اي براي این موضوع تعریف نشده هسرفصل جداگان

با این وجـود، بـه دلیـل اهمیـت بسـیار      دهند.  ها نشان می اغلب خود را در سایر سرفصل
ها، بانک جهانی در مطالعـات خـود آن را بـه عنـوان      باالي مفاد مرتبط با اصول و اولویت

است که مفاد آن باید بـه نحـوي در قـانون     کلیدي قانون آب معرفی کرده عناصریکی از 
بنـدي   هاي بانک جهانی و سرفصـل  از توصیهاستفاده  اگنجانده شوند. در همین راستا و ب

روزرسانی قانون آب کشور و تدوین  قوانین آب در کشورهاي مورد مطالعه، در مطالعات به
هـاي اساسـی تعریـف     اي بـراي اصـول و اولویـت    گانـه جدا سرفصـل  نیز الیحه قانون آب

 است. نشده



 
 

 

 

  آب قانونالیحه پیشنهادي   تدوین هاي سرفصل و اصول فرآیندها، مروري بر 

 

56 

-3-3-2 مقررات استفاده از آب 

دار آب ملی، مسئولیت اطمینان از تخصیص متناسب و سودمند  عنوان امانت دولت به
استفاده و کنترل انواع آب را در کشـور برعهـده دارد. در ایـن    درخصوص گذاري  و قانون
از کشورها وجود دارد، الزام دریافت مجوز و پروانـه  یک ضابطه کلی که در بسیاري رابطه 

کننـدگان   اسـتفاده از دولت براساس معیارهاي شفاف در رابطه با اسـتفاده از آب توسـط   
 دهد. است. در واقع، مجوز یا پروانه، حق استفاده از آب را به شخص می

مـواردي از قبیـل نـوع آب مـورد اسـتفاده، مقـدار آب قابـل اسـتفاده،          ،در این مجوز
کننده ملزم به رعایـت آن اسـت، مـدت زمـان مجـوز،       استانداردهایی که شخص استفاده

آب زیرزمینـی در  منابع . در رابطه با وجود داردهاي دریافت مجوز  فرآیند تمدید و هزینه
. نـدارد نی بیشتر نباشد، نیازي به مجوز کشورها، چنانچه عمق چاه از مقدار معی از برخی

استفاده از آب براي مصرف خانگی را تـا حـد مشخصـی     ،عالوه بر این، بسیاري از قوانین
 دانند.   مجاز می مجوزبدون دریافت 

در اختیـار دولـت   بـراي اجبـار بـه منظـور کـردن      قـوانین آب  در برزیـل و کـامرون،   
 ،کشـورها  از یبرخ. در اند در نظر گرفتهمعیارهایی صدور مجوز  در خصوص گیري تصمیم

در قـانون آب  کنـد.  یند صدور مجـوز الـزام مـی   آقانون صراحتا مشارکت مردمی را در فر
آفریقاي جنوبی عالوه بر مجوزهاي درخواستی، مجوزهاي اجباري نیز در در نظر گرفتـه  

آب بـه شـکل    کـه  سـازد  ربط را مطمـئن مـی  اجبار دریافت مجوز، مراجع ذي است. شده
   شود. مناسب و با رعایت تمامی اصول زیربنایی قانون استفاده می

را بـه   (اسـتانی)  ربـط ایـالتی   مراجـع ذي  برزیل، قزاقستان، آفریقاي جنـوبی و یمـن  
 .کنند بندي منابع آب الزام می برقراري نظامی براي دسته

آلمـان،   در نیمی از کشورهاي مورد بررسی (ارمنستان، کامرون، کاسـتاریکا، فرانسـه،  
اي جداگانه رفتار  عنوان مقوله مکزیک، مراکش و یمن)، قانون صراحتا با آب زیرزمینی به
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تواند آزادانه توسط افرادي کـه بـه آن   کند: در کاستاریکا و مکزیک آب زیرزمینی میمی
اسـتفاده شـود. در    ،دسترسی دارند یا کسانی که مالک زمین واقـع بـر روي آب هسـتند   

ن، فرانسه، آلمان و یمن استفاده از آب زیرزمینی نیازمنـد مجـوز اسـت    ارمنستان، کامرو
شود. یمـن بـراي    برداري از آب سطحی اعطا می که متعاقب همان روال کسب مجوز بهره
 هشـد  ها تا حد مشخص چاه شکنی) (کف کردن تر مصارف سنتی یا عرفی و نیز براي عمیق

 شود. استثنا قائل می

که در بحث اسـتفاده از آب در زمـان تـدوین قـانون آب وجـود دارد،       مسئله دیگري
توسط  ،اي است که پیش از تدوین قانون و براساس قوانین عرفی و سنتی حقوق استفاده

هـا را مشـخص کنـد.     جوامع بومی وجود داشته است. قانون آب باید وضعیت این حقابـه 
، شدهجدید به رسمیت شناخته ممکن است تمام یا بخشی از این حقوق براساس قوانین 

 یا اینکه تمام این حقوق لغو شود.

مورد توجه قرار گیرد، بحث نحوه انتقال حقـوق  باید موضوع دیگري که در قانون آب 
حقوق اسـتفاده از آب   ،استفاده از آب و شرایط آن است. همچنین شرایطی که تحت آن

بـه شـکلی شـفاف مشـخص      ح شود، بایـد ممکن است از دست رفته، تعلیق شده یا اصال
د. به هر حال باید در نظر داشت که ممکن است انتقال حقوق آب، در همـه شـرایط   گرد

نباشد. یکی از مواردي که ممکن است باعث تعلیق حق استفاده از آب شـود، عـدم   مجاز 
در مواردي که میزان اسـتفاده از آب   است. همچنیناستفاده از آب براي مدتی مشخص 

 جهی کمتر از مجوز اعطا شده است، امکان اصالح مجوز وجود دارد.تو به شکل قابل

دهند جواز خود را انتقال دهند. با ایـن   برخی از کشورها به دارندگان مجوز امکان می
هـا   صورت گیرد، تایید مراجع یا اعالم بـه آن حال، در اغلب کشورها پیش از آنکه انتقال 

تواند به وارث دارنده جواز صورت گیرد. در  ال فقط میالزامی است. در سنگال، نقل و انتق
 .استمجاز  به استثناي حق کلی استفاده از آبقزاقستان انتقال مجوز استفاده آب 

مندي شهروندان آفریقاي جنوبی از مقـدار حـداقل    توان با حق بهره این موضوع را می
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بر حـق فـردي منبعـث از     یمبتن ،حقاي مقایسه کرد. این  آب براي تأمین نیازهاي پایه
 تواند انتقال داده شود. نمیاست و قانون اساسی 

دهند نوع مصرف آب را  جنوبی صراحتا به دارندگان مجوز اجازه می مکزیک و آفریقاي
ربـط را   ذیل شروط مجوز تخصیص تغییر دهند. دیگر کشورها تایید از قبـل مراجـع ذي  

هـاي انتقـال    (نحـوه  اند را مجاز ندانسته چنین تغییريمعدودي  اند. کشورهاي الزام کرده
 حقوق آب).

توانند مجوزهاي اسـتفاده از آب   مطابق قوانین آب بیشتر کشورها، مراجع مسئول می
درست دارنده مجوز از آب یا عدم رعایـت مفـاد قـانون یـا شـروط      نااستفاده را به استناد 

کـه  تعلیق یا لغو کنند. در آلمـان و ویتنـام، در صـورتی    ،مصلحت عمومی مجوز، یا بنا به
جواز ممکن اسـت   هدارند ،مجوز بنا به مصلحت عمومی لغو شود یا به حالت تعلیق درآید

مستحق جبران خسارت شناخته شود. قوانین برزیل و آلمان تعلیق جزئی و لغو مجوزهـا  
دهنـد در شـروط   ربـط اجـازه مـی   کشورها به مراجع ذي یبرخ. قوانین دانند یم مجازرا 

 کننـد کـه اصـالح    قیـد مـی   آب در قزاقستان و مـراکش، قـوانین   مجوز تجدیدنظر کنند.
 بنا بر مصلحت عامه باشد. دیبا مجوزها

نتوانـد از آب  که دارنده مجـوز در دوره مشـخص زمـانی     در اغلب کشورها در صورتی
شده متوقف کند، مجوز از بـین خواهـد    از آن را در دوره مشخصاستفاده کند یا استفاده 

اي اسـتفاده   گونـه  رفت. هدف این تمهیدات، اطمینان از آن است که منابع آب واقعـا بـه  
 شوند که با اصول زیربنایی قانون همخوانی دارند. می

قابـل  شـوند و   هاي مشخص زمانی صادر مـی  موارد، مجوزها براي دوره تمامتقریبا در 
را مـورد توجـه قـرار     تمدیدصراحت موضوع  هستند. با این حال، معموال قوانین به تمدید

 که قـانون  استارمنستان، برزیل و کاستاریکا  نیدر قوان استثناي این موضوعدهند.  نمی
 دهد. جواز را اجازه می تمدید صراحتاَ
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-1-3-3-2 منابع آب بازتخصیصرسیدگی به اختیارات دولت در تخصیص و  

تـوان حـذف حقـوق مالکیـت      شدن آب به دارایی عمومی را مـی  از جمله نتایج تبدیل
کننده داشته باشند.  توانند دعوي حقوق مصرف افراد فقط می ،رو فردي عنوان کرد. از این

 رخـی (هماننـد ب  شـده دعـوا حاصـل    ههـا در پـی اقامـ    نظر دادگاه چنین حقوقی از اعالم
از دولـت در قالـب مجـوز،     هگرفتن اجاز ،تر به شکلی معمولیا و آمریکا) هاي غربی  ایالت

. اختیار دولت در صدور مجوز و تخصیص است برداري یا ابزارهاي مشابه پروانه، حق بهره
سنتی توسط رویه قضایی یـا از   طور آب در این قبیل موارد (بسته به تشخیص دولت)، به

 شود. یند صدور مجوز بررسی میآمراتبی در فر ري سلسلههاي بازنگ طریق فرصت

کارهاي بازنگري، پس از اخـذ تصـمیم بـه تخصـیص و صـدور مجـوز        و این قبیل ساز
گیرند. گرایش جدید، بررسی پیش از اخذ تصمیمات و صدور مجوزهـا اسـت.    صورت می

ز تصـمیم  پـس ا   گیري است تا بازنگري هدف اساسی این رویکرد، ارتقاي کیفیت تصمیم
 ، متأثر از الـزام ارزیـابی  آب تخصیص هپیش از اخذ تصمیم دربار الزم . بررسیالزم نباشد

ریـزي منـابع آب؛    هاي پیشنهادي آب؛ مقتضیات برنامه براي برداشت زیستی محیط  اثرات
داشتن کمیت معین آب  هاي سطحی؛ و محفوظ نگاه الزام تعیین جریان حداقل در آبراهه

 است. مشخص اهدافبراي 

-2-3-3-2 یزیست محیطالزام ارزیابی اثرات  

هاي جدید برداشت آب در قانون آب  درخواست براي زیستی محیط اثراتالزام ارزیابی 
آب اسـپانیا و   1985در قـانون سـال    1999فرانسه، اصالحات گسترده سال  1992سال 

مقررات اعطاي مجوز برداشت آب براي مصارف تجـاري و صـنعتی منظـور شـده اسـت.      
منـابع آب   هتوسـع  هشـد  هاي مشـخص  در طرح زیستی محیط اتراثعالوه بر این، ارزیابی 

مصـنوعی الزامـی شـده     ههاي تغذیـ  هاي مشخص آب زیرزمینی و طرح حی، برداشتسط
براي تمامی کشـورهاي   1999از مارس  زیستی، محیطارزیابی اثرات ، به طور مثالاست. 

ارزیـابی اثــرات   1997اروپـا اجبــاري شـده اســت (اصـالح دســتورالعمل     عضـو اتحادیــه 
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منـدوزا در آرژانتـین،    اسـتان هـاي خـاص دولتـی و خصوصـی). در      پـروژه  زیستی محیط
، مراجـع دولتـی مـدیریت آب    1999گرفته در مقررات در سال  اصالحات صورت براساس

منـابع   هاي توسعه تمامی طرحمحیطی  زیستاثرات ارزیابی اند گزارش  ها مکلف در استان
 هاي دیگر را تهیه کنند. آب و پروژه

زرگ خدماتی، تولیدي و زیربنایی هاي ب زیستی طرح ارزیابی اثرات محیطدر ایران نیز 
وزیـران الزامـی    هیئـت  13/11/1390ه مـورخ  45880/ت214287نامه شماره  پیرو آئین

و زیربنـایی بـا   هـاي خـدماتی، تولیـدي     شده است. بر این اساس، اجراي برخی از طـرح 
هـا،   نامـه مـذکور در محـدوده دریاهـا، دریاچـه      آئین 1شده در پیوست  مشخصات تعیین

زیسـت،   هاي آبی، حریم مناطق تحت حفاظت سـازمان حفاظـت محـیط    ها، سازه آبخوان
المللـی و نـوار سـاحلی جنـوب و شـمال، مشـمول انجـام ارزیـابی اثـرات           هاي بین تاالب

 زیستی هستند. محیط

-3-3-3-2 ریزي آب کارها، فرآیندها و ابزارهاي برنامه و ساز 

 و عنـوان سـاز   در قوانین اخیر آب بـه  ریزي آب یندها و ابزارهاي برنامهآفرکارها،  و ساز
 هنگر و مشارکتی در مدیریت و توسـع  گیري آگاهانه، آینده تصمیم در جهتکار ترجیحی 

ویژه براي تخصیص آب و جلوگیري از آلـودگی و کنتـرل آن، نمایـان شـده      به ،منابع آب
اي مـدیریت  هـ  توان به اجباري بودن تهیه و بازنگري ادواري برنامه ، میطور مثال هباست. 
مدیریت آب اشاره نمـود.   هنام نظام براساساروپا  هکشورهاي عضو اتحادی درآبریز  هحوض

ریزي  اي را براي برنامه ، نظام پیچیده1992پیش از این، کشور فرانسه در قانون آب سال 
و  حوضـه)  یـک یـا چنـد    هدهنـد  هـاي عمـومی آب (پوشـش    مبنـاي برنامـه   منابع آب بر

آب زیرزمینی) دایر  هیک یا چند زیرحوضه یا سفر هدهند هاي تفصیلی آب (پوشش برنامه
 هایی . نمونهاستبراي تصمیمات دولت الزامی  هاي مصوب کرده است. رعایت مفاد برنامه

تصـمیم دولـت در تخصـیص آب زیرزمینـی      هاز رسیدگی به پروند در کشورهاي مختلف
 .اند مصوب حوضه ملغی شده هاي هبا برنامدلیل مغایرت  وجود دارد که به
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در قانون منـابع   جنوبی که در استرالیاي» ریزي تخصیص آب در سطح حوضه برنامه«
حوضـه بـراي    هتوانـد از محـدود   تبیین شده است، حجم آبی را کـه مـی   1997آب سال 

عنوان مرجـع اسـتخراج قواعـد     به ،کرده است. این قانون مشخص ،استفاده برداشت شود
تخصـیص در دولـت و اعطـاي حقـوق آب اسـتفاده خواهـد شـد.         هسـازي دربـار   میمتص
تبیـین شـده ،    1998وه که در قـانون آب سـال   بحوضه در زیمبا» ریزي عمومی برنامه«

این قانون، تصمیمات تخصـیص   مطابقاست.  نمودههاي تخصیص آب را مشخص  اولویت
، در ایالت تگزاس آمریکـا  ،ینهمچنهاي حوضه مغایرت داشته باشد.  با برنامهد دولت نبای

اي و ایـالتی   ریزي آب را در سـطح منطقـه   برنامه هنظام پیچید 1997قانون مصوب سال 
آور ساخته است. در قوانین قبلـی ایـن الـزام     ریزي را الزام برقرار کرده و تصمیمات برنامه

 است.  وجود نداشته

هـاي مـدیریت    برنامـه  هتهیـ  ،اسـترالیا  ولز نیوساوت 2000در قانون مدیریت آب سال 
ها کـه بـه    الزامی است. این برنامه» مدیریت آب  هشد هاي مشخص محدوده«منابع آب در 

هــاي محلــی تهیــه شــده و  توســط کمیتــه دســال جــاري خواهنــد بــود، بایــ 10مــدت 
زیست، زهکشی و مدیریت  تخصیص و تسهیم منابع آب، حفاظت از محیط هدهند پوشش
در قـانون آب سـال    2001الت ویکتوریا استرالیا، اصالحات سال دشت باشد. در ای سیالب
که بـه موجـب    بینی کرده پیشرا » هاي مدیریت جریان طبیعی رودخانه برنامه«، 1989

 .ها محدود خواهد شد آن، مجموع برداشت از رودخانه

آن دسته از منابع آب سـطحی کـه وضـعیت نـامطلوبی      خصوصدر دها بای این برنامه
ریزي عالوه بر اینکـه اسـتراتژیک    تصمیمات برنامه ،در این قبیل موارد دارند، تهیه شوند.

مات هستند (معطوف به اهداف غایی و درازمدت)، تبعیـت از آن بـراي دولـت در تصـمی    
جنـوبی   کشورهایی نظیر مراکش، آفریقاي .استآور  الزام اعطاي مجوز برداشت آب، کامال

 کنند. تبعیت می و اوگاندا از چنین شرایطی
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-4-3-3-2 الزام رعایت جریان حداقل 

بـا  زیست و حیات آبزیان است و  هدف از الزام رعایت جریان حداقل، صیانت از محیط
عنـوان یـک محـدودیت     ، بهها از آبراهه شده کردن برداشت بیش از حدود مشخص ممنوع

ممکـن   کند. الزام رعایت جریـان حـداقل   براي اختیارات دولت در اعطاي مجوز عمل می
از منـاظر تماشـایی و    حفاظـت اي،  ویژه براي صیانت از حیات ماهیـان رودخانـه   است به

ها و تحقق اهداف کیفیت آب یا رعایـت اهـداف دیگـر طراحـی شـوند.       تفریحی رودخانه
اسپانیا، تعیین جریـان حـداقل    1985در قانون آب سال  1999اصالحات وسیع در سال 

منظور کـرده اسـت. قـانون     ،اي زیست رودخانه از محیطبا هدف صیانت  را ها در رودخانه
هـا   هاي برداشت از رودخانه صراحت رعایت الزام جریان حداقل را در درخواست به ،جدید

 اجباري کرده است.

-5-3-3-2 حجم یا جریان مشخص آب حفظ 

دار نیـز اختیـار دولـت را در     اولویـت  اهـداف مشخص آب براي   یا جریان  حجم حفظ
به جز براي مقاصدي که کند، از این نظر که این آب را  اعطاي مجوز برداشت محدود می

 1998. این رویکرد در قانون ملی آب سال ص دادتوان تخصی نمی ،اعالم شده است رسما
بـراي  اساس این قانون، دولـت مکلـف اسـت منـابع آب را      جنوبی وجود دارد. بر آفریقاي
. ذیـل قـانون سـال    فظ کندحاي انسان  یا براي تأمین نیازهاي پایه زیستی محیطمقاصد 
رودخانـه، آبخـوان یـا     هـایی از  یا قسـمت  اسپانیا، دولت اختیار یافته است که کل 2001

. ایـن  حفـظ کنـد  هـا   آن هنخورد هاي آبی را براي حفظ حالت طبیعی و دست دیگر پیکره
هـاي آبـی    آب از پیکـره  یـت صـدور مجـوز برداشـت    نیازمند ممنوعممکن است رویکرد 

 .مشخص باشد

 هحجم سـاالن  دبای ،1989مطابق اصالحات قانون آب سال در ایالت ویکتوریا استرالیا، 
ین کار به شکل مؤثري مجمـوع  هاي بحرانی تثبیت شود. با ا برداشت مجاز آب از آبخوان

را  حفـاظتی شود و همـان تـأثیر    هایی محدود می برداشت آب زیرزمینی از چنین آبخوان
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اي مقاصـد  را بـر » منبـع تـأمین  « حفظاختیار  1995دارد. در جامائیکا، قانون آب سال 
براي مقاصد  حفظ شدهده از آب و متقاضیان برداشت و استفا سپارد عمومی به دولت می

هـاي فعلـی قلمـداد     تـر از برداشـت   هاي رقیب بوده و مهم دار، مقدم بر درخواست اولویت
شوند. در قوانین آب مکزیک، دولت مرکـزي اختیـار یافتـه اسـت منـابع آب را بـراي        می

اقل برقـابی، رعایـت الـزام جریـان حـد     انرژي مقاصد تأمین آب خانگی و همگانی، تولید 
بگذارد. دولـت فـدرال موظـف     هاي آبی کنار طور کلی صیانت از اکوسیستم ها و به آبراهه

 شده کنترل کند. اهداف تبیین مطابق بارا  حفظ شدهیت و کیفیت منابع آب است کم

-4-3-2 حفاظت از منابع آب 

دیگري است که باید در قانون آب به آن پرداخته شود. موضوع حفاظت از منابع آب، 
قوانین مصوب در تمامی کشورها، مفادي دربـاره حفاظـت آب در برابـر آلـودگی منظـور      

با این حال، صراحت و دامنـه حفاظـت در کشـورهاي مختلـف متفـاوت اسـت.        اند. کرده
دهنـد.   ار مـی هاي خاصی را که باید حراست شود مورد توجـه قـر   برخی از قوانین، جنبه

کیـد  اقانون کشور ارمنستان بر حفاظت آب براي نیازهـاي انسـانی و بـراي اکوسیسـتم ت    
. چین عـالوه  دینمامییت و جریان آب را ملزم کمکند. قانون برزیل حفاظت کیفیت،  می

اي  قـوانین جداگانـه   ،آب خـود  هحفاظت آب در قانون پایـ  هکردن مفادي دربار بر منظور
پـردازد. آلمـان و آفریقـاي جنـوبی رویکـرد جـامع و        به آلودگی آب می منحصرادارد که 

از دیگر مواردي که در مبحـث حفاظـت از منـابع     کنند. مفصلی به حفاظت آب اتخاذ می
 توان به موارد زیر اشاره نمود: شود، می ها پرداخته می آب به آن

 اي اي و غیرنقطه نقطه آالیندهجلوگیري و کاهش آلودگی از منابع  •
 ضایعاتمقررات تخلیه فاضالب و سایر انواع پسماند و  •
 هاي شخم زمین ویژه روش مقررات کاربري زمین به •
ویـژه بـراي    کردن فرآیند کامل اجراي اسـتانداردهاي کیفیـت آب، بـه    مشخص •

 .مصارف شرب و بهداشت



 
 

 

 

  آب قانونالیحه پیشنهادي   تدوین هاي سرفصل و اصول فرآیندها، مروري بر 

 

64 

زیسـتی منـابع آب گنجانـده     ممکن است درون مباحث مـدیریت محـیط   موضوعاین 
هایی از دولت که مسئول حفاظت از منابع آب هستند باید مشخص  شهمچنین بخشود. 

میــان مراجــع دولتــی، منــابع آب  ازدر برخــی از کشــورها مســئولیت حفاظــت  شــوند.
 کنندگان مشترك است. اي و مصرف هاي منطقه سازمان

پـذیرتر هسـتند،    هـاي سـطحی آسـیب    هاي زیرزمینی نسبت به آب از آنجایی که آب
آب  با توجه بـه آنکـه جریـان   است.  تري مفصلبع آبی، نیازمند قوانین حفاظت از این منا
و بـوده  تـر  هـا بسـیار کم   ، خودپاالیی این محـیط است تر از آب سطحی زیرزمینی آهسته

ناپـذیر اسـت.    و آلودگی در این منـابع آبـی غالبـا برگشـت     هستندپذیرتر  بنابراین آسیب
آب در حال تکامل هستند، قوانین در ایـن   همچنین از آنجایی که استانداردهاي کیفیت

 ر حال تکامل تطبیق یابد.دپذیر باشد تا با استانداردهاي  قدر کافی انعطاف زمینه باید به

قوانین کشورهاي مختلـف رویکردهـاي متفـاوتی بـه مسـائل تعیـین اسـتانداردهاي        
ـ   قبول آالینـده کیفیت، کمیت و جریان آب و تعیین سطوح قابل د. برخـی  هـا در آب دارن

چنـین   هکنند. برخی دیگر نیز مسـئولیت تهیـ   قوانین، استانداردهاي پایه را مشخص می
 هنامـ  که نظاماروپا، در حالی هکنند. در اتحادی استانداردهایی را به مراجع خاص محول می

کننـد، در   اي است که استانداردهاي خاص را تشریح مـی  هاي گسترده آب حاوي پیوست
فاظت آب و تهیه استانداردهاي آب را به کشورهاي عضـو محـول   عین حال مسئولیت ح

 کند. می

اي را به خود جلب  دو مفهوم بسیار مهم و در حال تکامل در این رابطه که توجه ویژه
گیرانه پیشـ است. اصـل   »2کننده باید بپردازد آلوده«اصل و  »1پیشگیرانه«اند، اصل  کرده

زیسـت   کنفرانس ریو مطرح شد، در پیشگیري از آلودگی محیطبیانیه بار در  که نخستین
هـا   ها و آلودگی است که بسیاري از آسیبدر آن بسیار موثر است. دلیل اهمیت این اصل 

                                                            
1 precautionary principle 

 .است شده یادنیز  "احتیاط اصل" عنوان به اصل این از فارسی متون از بسیاري در
2 Polluter Pays 



 
 

 

 65 

 هاي قانون آب براساس تجارب جهانی : استخراج و تعیین سرفصل2فصل  

 

تواند نقش مهمـی در   کننده باید بپردازد نیز می هراحتی قابل جبران نیستند. اصل آلود به
توانـد بـه    شـود مـی   ن طریق دریافت میهایی که از ای کنترل آلودگی داشته باشد. هزینه

 شود.  سازي آلودگی هزینه منظور پیشگیري، کنترل، کاهش و پاك

براي حفاظت کمی و  جنوبی و یمن، نظیر ارمنستان، آلمان، آفریقاي از کشورها برخی
کننـد   شده منابع آب را مشخص می هاي حفاظت کیفی منابع آب خود مناطق یا محدوده

د. ونشـ  حفاظـت مـی   اکولـوژیکی هاي انسانی حال و آینده و نیازهاي که براي تامین نیاز
هـاي   عنوان محدوده کردن منابع آب معین به ربط را به مشخص و یمن مراجع ذيآلمان 

هـاي زیـادي در اسـتفاده از آب     ، محـدودیت ینـواح کنند. در ایـن   شده ملزم می حفاظت
   است.یید ویژه اتاي ملزم به  شود و هر نوع استفاده اعمال می

-5-3-2 هاي آبی مقررات زیرساخت 

ـ  مقررات مربوط به زیرساخت منـدي از   منظـور بهـره   (خـدمات آب) کـه بـه    یهاي آب
طور کامل موضوع قانون نیست. ساخت و اجراي چنـین   نیاز هستند، بهخدمات آب مورد

زیسـت و   وساز، تملـک زمـین، محـیط    هایی به مباحث قانونی مرتبط با ساخت زیرساخت
به قانون تدارکات دولتی وابسته اسـت. از آنجـایی    ،بندي و در مورد خدمات عمومی زون

گذارنـد، بایـد در    ها، بر کیفیت و کمیت جریان آب تاثیر می که این خدمات و زیرساخت
هـا و فرآینـد    ها پرداخته شود. در همین راستا، تعیـین متـولی ایـن فعالیـت     قانون به آن

موضوع مهمی است که باید در قـانون بـه آن پرداختـه     ،این خدماتاعطاي مجوز تولیت 
 شود.

گذاري و ایمنی کلیه خـدمات عمـومی را    قانون، مسئولیت استفاده، محافظت، سرمایه
هـاي خصوصـی را مسـئول     گذارد و در این رابطه صاحبان زیرسـاخت  به عهده دولت می

ــه آن زیرســاخت ــر هــاي آب دانــد. تشــکل هــا مــی هــاي مربــوط ب ان از جملــه مالکــان ب
بـرداري   و بهرهاحداث هاي بخش خصوصی هستند که در برخی کشورها اجازه  زیرساخت

 را دارند. یهاي آب از زیرساخت
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کند که مجوزها نه فقط بـراي اسـتفاده از آب    در بیشتر کشورها قانون آب تصریح می
ند. بعضـی  هسـت  هـاي اسـتفاده از آب الزم   بلکه براي ساخت تاسیسات آبی یا زیرساخت

کنند کـه دولـت، هـم مسـئول سـاخت و هـم نظـارت بـر سـاخت و           کشورها تصریح می
بـردار   هاي آبی اسـت. در ارمنسـتان و قزاقسـتان، مالـک یـا بهـره       برداري زیرساخت بهره

جنوبی زیرساخت، مسئول ایمنی زیرساخت است. در فرانسه، قزاقستان، مکزیک، آفریقاي
بـردار   مجازنـد مالـک یـا بهـره     اشخاص حقیقی و حقوقی در بخـش خصوصـی  و ویتنام، 
 یامکان هاي کشاورزي ممکن است چنین هاي آبی باشند؛ در چین فقط تعاونی زیرساخت

قـوانین آب در برزیـل و کـامرون هـیچ تمهیـدي در مـورد        کـه  در حـالی  ،باشـند  داشته
 زیرساخت آبی ندارند.

-6-3-2 ترتیبات نهادي 

اي توسط قـانون آب پوشـش    نهادي در رابطه با منابع آب، به شکل گسترده ترتیبات
عنوان مسئول نهـایی منـابع    یا چند سازمان دولتی را به شود. این ترتیبات، یک داده می

هـا و اجـراي    هـا، سیاسـت   ها، برنامـه  تخصیص، مشاوره حقوق آب و تهیه طرح جهت آب
هـا و   ها، شوراهاي ملی، سازمان خانه زارتوها شامل  کند. این سازمان مقررات مشخص می

منظـور اجتنـاب از تـداخل     یـک سـازمان یـا نهـاد، بـه      با انتخـاب ها هستند.  کمیسیون
هاي آن سازمان باید کـامال شـفاف بیـان     ها و سردرگمی در وظایف، مسئولیت مسئولیت

 شود.  

  ی مشـخص در اغلب کشورها ، قانون آب، مسئولیت مدیریت آب را به دولت یا سازمان
هـاي مسـئول آب    در دولت محول کرده است. قابل ذکر است که تنوع وسیع در سـازمان 

از کشـورها ماننـد    یبرخـ شده و نیز در دیگر کشـورها وجـود دارد.    در کشورهاي مطالعه
اند (وزارت منابع آب یا امـور   اي مختص آب تشکیل داده خانهچین، نپال و سنگال وزارت

در یـک وزارت  دیگـر  مسـئولیت  دچن هیز مسئولیت آب را به اضافآب). برخی کشورها ن
زیسـت در   اند. براي نمونه وزرات مـدیریت زمـین، آب و محـیط    منفرد تعریف کرده هخان
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مراکش و وزارت آب و بـرق در یمـن. در آفریقـاي جنـوبی، آب ذیـل وزرات امـور آب و       
شـود. در   روستایی مـدیریت مـی   هوزارت کشاورزي و توسع ذیل در ویتنامو  داري جنگل

وزارت  و اسپانیا برعهده ارمنستان، مدیریت آب در وزارت حفاظت از طبیعت و در برزیل
آب تحت مسئولیت وزارت معـادن،  چند سال پیش  زیست قرار دارد. در کامرون تا محیط

ــت   ــته اس ــرار داش ــرژي ق ــاآب و ان ــه وزارت    ، ام ــئولیت آب ب ــد مس ــاختار جدی در س
 س آب و انرژي سپرده شده است.سیاالت جدید

این وضعیت در کشورهاي دیگر نیز متنوع است. در هنـد وزارت منـابع آب منحصـرا    
 هعهدبر مدیریت منابع آب براي موضوعات آبی تشکیل شده است. در نامیبیا و ازبکستان،

دار امـور   عهدهوزارت کشاورزي و آب است. در مصر، اردن و سودان، وزارت آبیاري و آب 
، مـدیریت  . در زامبیا، وزارت آب و انرژي و در عربستان سـعودي وزارت آب و بـرق  ستا

 منابع آب کشور را برعهده دارند.

شوراي ملـی آب را تشـکیل داده و   ارمنستان، فرانسه و مراکش،  رینظکشورها  یرخب
سـازمان   ریـ نظ، . دیگر کشورها سازمان خاصیاند ههاي آب را به آن محول کرد مسئولیت

را  کمیسـیون ملـی آب در مکزیـک    وملی آب در برزیل، سازمان ملی منابع آب در یمن 
اي آب و  . این موضـوع گـواه روشـن ماهیـت چندرشـته     اند سیس کردهابراي این منظور ت

 ست.ا ها دیگر بخشارتباط نزدیک آن با 

ها مسـئولیت  آن هاي یا سازمان زیرمجموع کشورها، مراجع دولتی، منطقه از یبرخدر 
هـاي ملـی یـا     اي معموال ترکیبی از دولت دار هستند. مراجع منطقه مدیریت آب را عهده

 .  هستندهاي محلی  استانی و دستگاه

باید به آن پرداخته شود. بر این  تمرکززدایی موضوع مهمی است که در بحث ساختار
است، نباید به سطوح باالتر سپرده  انجام تر قابل اساس، هر مسئولیتی که در سطوح پایین

مـدیریت حوضـه کـه مسـئول      هـاي  یا کمیسیون ها شود. این موضوع در استقرار سازمان
شود. قانون  هاي مدیریت آب در یک حوضه مشخص هستند، بازتاب داده می توسعه طرح
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هاي سازمان حوضه را  هاي حوضه آبریز، ترکیب و مسئولیت طور شفاف محدودیت باید به
 نماید.مشخص 

هـاي قـانونی بـا     عنـوان موجودیـت   بـران بـه   هاي آب در بسیاري از قوانین آب، تشکل
آبیاري در منطقه خـود و همچنـین بـراي     تأسیساتبرداري و نگهداري از  سئولیت بهرهم

 تـأمین ها بـه   شوند. در برخی کشورها، مسئولیت این تشکل مستقر می بها، آبآوري  جمع
بران و  هاي آب آب نیز گسترش یافته است. جزئیات فرآیندهاي مربوط به عملکرد تشکل

اي قیـد شـود. قـوانین     لتی باید در قـانون فرعـی جداگانـه   هاي دو ها با سازمان ارتباط آن
هاي مجـري   ها با کمیته بران و ارتباط اعضاي آن هاي آب تشکل  فرعی، جزئیات مسئولیت

 کند. ها را مشخص می و اعضاي داخل آن

-1-6-3-2 مراجع حوضه آبریز 

آب جنوبی، ویتنام و یمن قـانون  در برزیل، اتحادیه اروپا، ازبکستان، مراکش، آفریقاي
 هناحی ،باشد. در آلمان، این واحد زیآبر حوضه ،واحد مدیریت آب دبایکند که  تصریح می

مرجـع   ،آبریز است. در بیشـتر ایـن کشـورها دولـت     هآبی است که غالبا منطبق بر حوض
کنـد.   اي خـاص منصـوب مـی    آبریز را با مسئولیت مـدیریت امـور آب در حوضـه    هحوض

مشـارکت غیردولتـی را در    صـراحتاَ جنـوبی  ارمنستان، برزیل، فرانسه، مراکش و آفریقاي
 .اند بینی کرده پیشاي  مراجع حوضه

-2-6-3-2 بر آب يها تشکل 

کنندگان و ایفـاي   منظور نمایندگی منافع مصرف بر را به هاي آب کشورها، تشکلاغلب 
مطـابق  . گیرنـد  در نظر میبرداري و نگهداري تاسیسات آبی  نقش در مدیریت آب و بهره

کنندگان تأسیس شوند، در حالی به ابتکار مصرف دها بای تشکل قوانین برخی از کشورها،
ها را تشکیل خواهد داد.  کشورها تصریح شده است که دولت تشکل ازبرخی دیگر که در 
یـا بـه ابتکـار     گانکننـد  هاي مصرف دهد تشکل آفریقاي جنوبی اجازه میملی آب قانون 
سیس و اشامل جزئیات ت ،قوانیناز دولت تشکیل شوند. بعضی توسط کنندگان یا  مصرف
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را بـه  انین برخی کشورها جزئیـات  که قوبر هستند، درحالی هاي آب هاي تشکل مسئولیت
تمرکززدایـی و مشـارکت همگـانی در     هکنند. بنـابراین، گسـتر   ربط محول میمراجع ذي

 اي از کشوري به کشور دیگر متفاوت است. مالحظه مدیریت آب به شکل قابل

-3-6-3-2 یمشورت يها تهیکم 

انـد.   را ایجاد کـرده  یهاي مشورتی خاص فرانسه، مراکش و ویتنام مجموعه ارمنستان،
هـاي   مجموعـه  ل،یـ کـه در صـورت تما   دهـد  یم قوانین آفریقاي جنوبی به دولت اختیار

 . مابقی قوانین در مورد این مسئله فاقد هرگونه مفادي هستند.دهد لیتشکمشورتی را 

-4-6-3-2 کنندگان در مدیریت منابع آب مشارکت مصرف 

آب براي توسعه و مدیریت منابع آب آبیاري در سطح  هکنند مصرفهاي  گروهتشکیل 
، اسپانیا و ایتالیا جنوبی آمریکايوسیعی با اقبال روبرو شده و در قوانین بیشتر کشورهاي 

مشـارکت   قواعـد عرفـی  دیـده شـده اسـت.     ،در اروپا و برخـی کشـورهاي جنـوب آسـیا    
بالی در انـدونزي و در   هجزیر همچونکنندگان نیز نقش غالبی در بعضی کشورها  مصرف

رونـدهاي   عـالوه بـر  . کنـد  ایفـا مـی   فریقـا آهاي مناطق صحرایی و سـاحلی   برخی واحد
اي توسـط قـانون بـه     طـور فزاینـده   کننـدگان آب بـه   مصـرف   شده، تثبیت شده و شناخته

ساختار داخلی دستگاه دولتـی   )2مدیریت خُرد منابع آب تحت تنش و  )1در:  مشارکت
توان نگـاه متفـاوتی داشـت     چند به این دو مقوله میشوند. هر فراخوانده می ،مدیریت آب

دولتی با هـدف دسـتیابی بـه     -ها تبلور همکاري نوپاي بخش خصوصی ولی هریک از آن
هـاي   شـدن مسـئولیت   و سهیم تخصیص آب و تصمیمات مدیریتاجماع و حمایت براي 

 شوند. ربط محسوب می کنندگان ذي دولت با مصرف

 کنندگان در مدیریت خُرد منابع آب در بیشتر قـوانین جدیـد   مستقیم مصرفه مداخل
آب زیرزمینـی در  چنین تمهیداتی در ارتباط با منابع آب رسمیت پیدا کرده است. غالبا 

مطـرح   ،کننـد  فت سریع آب زیرزمینی یا آلودگی شدید را تجربـه مـی  هایی که ا محدوده
طور سـنتی بـه    آب زیرزمینی به شده حفاظت مریکا، نواحیآ سشده است. در ایالت تگزا
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تمایل  در حالی که امروزه اند پذیرفته شکل گرفته درخواست و رأي صاحبان امالك تأثیر
در مناطقی صـورت   . این کار معموالایجاد شوند 1997مبناي حکم مصوب سال  دارند بر

بحرانی، یعنی  ناحیهعنوان  اي را به ساس مطالعات خود، ناحیها خواهد گرفت که دولت، بر
 کند. اعالم می ،برداشت، تأمین ناکافی یا آلودگی روبرو هستند مناطقی که با اضافه

هـا و   چـاه  هاین نواحی اختیارات متفاوتی از جمله صدور مجوز، تعیـین فاصـل  با اینکه 
کارهاي تنظیمی قرار نگرفتـه و در   و مشمول چنین ساز زان برداشت و... را دارند، غالبامی
شـود. بـدین ترتیـب، حقـوق      هاي آموزشی اولویت داده مـی  و طرح خوداظهاريض به عو

گذارنـد. ذیـل قـانون     نخـورده بـاقی مـی    دسـت  را مالکان اراضی در پمپاژ آب زیرزمینـی 
در  دکننـدگان آب بایـ   ولـز اسـترالیا، مصـرف    ایالـت نیوسـاوت   2000مدیریت آب سـال  

هـاي تحـت تـنش تشـکیل      ت سـفره هاي مدیریت آب زیرزمینی که بـراي مـدیری   کمیته
 نماینده داشته باشند. ،شوند می

 هکننـد  هاي مصرف ، تشکیل گروه1999مصوبات قانونی آب سال  مطابق بادر اسپانیا، 
یـا در   شـده برداران آبخوان، در مواقعی که آبخوان بیش از حد برداشـت    آب از میان بهره

هـاي   ها در مسئولیت اجباري شده است. این گروه ،برداشت قرار دارد معرض ریسک اضافه
مشـی حقـوق برداشـت آب     ویـژه در مـدیریت و تعیـین خـط     ، بهمدیریت آب زیرزمینی

هـاي فنـی آب    کمیتـه « 1995با دولت سهیم هسـتند. در مکزیـک، از سـال     ،زیرزمینی
ه برداران، بـ  سازي مشارکت بهره براي زمینه ،ذیل حمایت کمیسیون ملی آب» زیرزمینی

هـا و مقـررات    به منظور تدوین و اجراي طـرح  ،هاي فدرال، ایالتی و محلی همراه دستگاه
ملی  هاي ها در قانون آب اند. تشکیل این کمیته تشکیل شده ،ها حفاظت و بازیابی آبخوان

هـاي   ها روشن نیست. کمیتـه  و در نتیجه جایگاه قانونی آن نشده بودمنظور  1992سال 
ها ممکـن اسـت    دهنده هستند و تصمیمات آن هایی مشورت زمانسا ،فنی آب زیرزمینی

، در ایالت مقابل . دریا مورد توجه قرار نگیرد گرفتهتوسط کمیسیون ملی آب مدنظر قرار
رغم بالتکلیفـی  طور خاص شدید است، علی رزمینی بهبرداشت آب زی که اضافه گواناجواتو
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کننـده   هـاي مصـرف   عنـوان سـازمان   و به شدههاي فنی با جدیت تشکیل  قانونی، کمیته
نفعـان در   بـرداران آب زیرزمینـی و ذي   هـا تمـامی بهـره    کنند. در این کمیتـه  فعالیت می

 آبخوان حضور دارند. همحدود

(متشـکل از   2بـر  هـاي آب  آب و تعـاونی  تـأمین براي مدیریت نقـاط   1بر هاي آب گروه
اوگاندا قرار دارنـد. قـانون ملـی آب     1995بر)، تحت نظارت قانون آب سال  آب هاي گروه
بـران از میـان    گیـري تعـاونی آب   جنوبی نیز تمهیداتی را براي شکل آفریقاي 1998سال 

دسـت   کنندگانی که مایلند مـدیریت آب را در راسـتاي منـافع متقابـل خـود بـه       مصرف
 منظور کرده است. ،بگیرند

 گـروداران   ایفـاي نقـش   هواکنشی به دغدغ زیادي تا حد ،آبریز همراجع حوضتاسیس 
هـاي متـولی    کننـدگان در سـازمان   منظور، مصـرف  . بدیناست هاي آبی گیري در تصمیم

اصالحات قـانون آب اسـپانیا    مطابق با، به طور مثالآبریز نماینده دارند.  همدیریت حوض
کننـدگان در   نماینـدگان مصـرف   هدربرگیرنـد  دآبریـز بایـ   ه، مراجع حوض1999در سال 
کل اعضاي شوراي از سوم   دو گیري و نهادهاي مشورتی باشند. در فرانسه، حداقل تصمیم

هاي  در کمیته گروداراندهند. همچنین  تشکیل می گرودارانهاي آبی را  مدیران دستگاه
ذیـل   ،هاي محلی آب نماینده دارند. این ساختار اي و کمیته هاي حوضه مشورتی سازمان
ریزي منابع آب در سـطح   یند برنامهآعنوان بخشی از فر به ،فرانسه 1992قانون آب سال 

 ها شکل گرفته است. ها یا آبخوان زیرحوضه

 ،اي جدیـد حوضـه   داراتاشـوراي مـدیران   هـا را در   اقلیت کرسی ،آبیاراندر مراکش 
جنــوبی،  قــاي. در آفریانــد اخــذ کــرده ،1995قــانون آب ســال  تاســیس شــده براســاس

هـاي   سـازمان گیـري   در سـاختار تصـمیم   زیستی محیطهاي  کنندگان آب و گروه مصرف
نماینـده خواهنـد    ،جدید مدیریت حوضه که ذیل قانون جدید آب تأسیس خواهند شـد 

                                                            
1 Water User Groups (WUGs) 
2 Water User Associations 



 
 

 

 

  آب قانونالیحه پیشنهادي   تدوین هاي سرفصل و اصول فرآیندها، مروري بر 

 

72 

دارد کـه تأسـیس    وجـود وه بزیمبـا  1998. رویکرد مشـابهی در قـانون آب سـال    داشت
هـا   کننـدگان آب را در آن  داشـتن مصـرف   نماینـده اي و  اي و زیرحوضـه  شوراهاي حوضه

انتخــاب  ،1997اســت. در مکزیــک، اصــالحات قــوانین آب در ســال  بینــی کــرده پــیش
پـذیر کـرده    چاپاال امکـان  -آبریز لرما هکنندگان آب را در شوراي حوض نمایندگان مصرف

گیري  اختیار تصمیم نفعان بوده و سازي منافع متنوع ذي است. وظیفۀ این شورا هماهنگ
 گیري هستند. حال شکل هاي آبریز این کشور در ندارد. شوراهاي مشابه در دیگر حوضه

کننـدگان آب، نماینـدگان    برزیـل، مصـرف   1997قـانون فـدرال آب سـال    بـا  مطابق 
اي  هـاي حوضـه   در کمیته ،ربط هاي فدرال، ایالتی و شهري ذي هاي مدنی و دولت تشکل

اي در مکزیـک   هایی شبیه شوراهاي حوضـه  . وظایف چنین کمیتهنماینده خواهند داشت
هـاي حوضـه در    کننـدگان در کمیتـه   مصـرف  داشتن نماینـده از جانـب  مقابل،  است. در

 1997اي به موجـب قـانون آب سـال     هاي حوضه استرالیاي جنوبی الزامی نیست. کمیته
اي الزم تخصصـی  هـ  کنندگانی کـه داراي صـالحیت   اند. با این حال، مصرف تشکیل شده

 ه عنوان شخص نه بـه بتوانند  می ،نظر دارند  مورد همحدود هاي دربار یا دانش ویژه بوده و

 .ها منصوب شوند عضویت در این کمیتهبه  ،موکالن هعنوان نمایند

-7-3-2 ترتیبات مالی 

برانگیزتـرین موضـوعات در بحـث مـدیریت منـابع آب،       ترین و چالش یکی از پیچیده
عنوان یک کاالي اقتصادي، مدیریت  ها و بهاي آب در شناسایی آب به است. هزینه بها آب

جویی در مصرف آب و افزایش درآمد براي سـاخت و نگهـداري از    صرفهبه تقاضا، تشویق 
کنند که پاسخگوي  را به نحوي تعیین می بها آبوثر است. بسیاري از کشورها، م ،سیستم
هـا،   باشد. از آنجایی که در برخـی فرهنـگ   ها رساختهاي ساخت و نگهداري از زی هزینه
در نظـر گرفتـه   اي بابت آن پرداخت شود،  عنوان یک موهبت الهی که نباید هزینه آب به

 .است شده تنها مربوط به خدمات تحویل آب و نه خود آب دریافتهاي  هزینه ،شود می

و  انـد  کـرده  مشـخص  رابهایی که باید براي مصرف آب اخذ شـود   بیشتر کشورها آب
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عـالوه بـر ایـن، در کشـورهاي     داننـد.   ها نیز اخذ هزینه صدور مجوز را جایز می اغلب آن
اصـل بازیـابی    انـد.  تبیین کـرده  ،بها باید تعیین شود آب مذکور اصولی را که برمبناي آن

قـاي طور مشخص در ارمنستان، برزیـل، چـین، اتحادیـه اروپـا، مکزیـک و آفری      هزینه به
کننـد کـه اخـذ     جنوبی تصریح شده است. برزیل، آفریقاي جنوبی و یمن نیز تصریح مـی 

منـابع آب   ههاي آبی و توسع ها در زیرساخت گذاري مین مالی سرمایهابها بایستی به ت آب
 دمراجـع مسـئول بایـ   ، جنـوبی برزیل، مکزیک و آفریقاي آب قوانینبراساس کمک کند. 

 تعیین بها در نظر بگیرند.ربط را در تمام عوامل ذي

بهـا   کنندگان مقررات را به تعیین آب قوانین چین، عالوه بر ذکر بازیابی هزینه، تنظیم
هاي باالتر را براي کیفیـت بـاالتر    کنند و قیمت ها ملزم می براساس تسهیم عادالنه هزینه

تعیـین  نماید. قانون مراکش هیچ معیار خاص یا اصـلی را کـه بایسـتی در     آب منظور می
هایی در قالب ضـوابط   روال نیتدوبها اعمال شود تبیین نکرده است، ولی مراجع را به  آب
کنـد کـه    د. قانون ویتنام تصـریح مـی  نمای ملزم می ،بها پیروي شود در تعیین آب بایدکه 

مین نیروي انسانی ملـزم شـوند.   ابها و هم ت توانند به پرداخت آب میهم کنندگان  مصرف
دهد  اي که کیفیت آب را تغییر می براي هر استفادهد بها بای آب، سنگال آب قانونمطابق 

کننـد کـه مراجـع     جنوبی بیان مـی ارمنستان، قزاقستان و آفریقاي قوانین آب وضع شود.
ــی ــه    م ــراي مقول ــتقیم را ب ــا غیرمس ــتقیم ی ــالی مس ــتیبانی م ــد پش ــاص  توانن ــاي خ ه

 .بینی کنند پیشکنندگان آب، برمبناي درآمدشان  مصرف

شـود، مقـدار مصـرف آب     بها در نظر گرفتـه مـی   که در تعیین آب هایی مولفهیکی از 
بهـا   است. در برخی موارد در صورتی که میزان مصرف آب از حد معینی تجاوز کنـد، آب 

آبیـاري   همچنـین  تواند براي مصارف خانگی، صـنعتی و  یابد. این رویکرد می افزایش می
موضوعاتی مانند مسـاحت زمـین، نـوع محصـول، فصـل       ،در رابطه با آبیارياتخاذ شود. 

ل خشک) نیـز در تعیـین   ول مرطوب و هزینه بیشتر در فصوآبیاري (هزینه کمتر در فص
مـوثر   بهـا  آباز قوانین، منبع آب نیـز در تعیـین    برخیبهاي آب تحویلی موثر است. در 
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بیشتر از آب سـطحی اسـت. قـوانین دیگـري     صورت که بهاي آب زیرزمینی  بدیناست؛ 
که مناطق دورتر هزینه ترتیب  د؛ بدیننحویل آب را نیز در نظر بگیرممکن است منطقه ت

تـر از   نامـه راحـت   اصالح آئین علت که این بهپردازند. در بسیاري از کشورها،  بیشتري می
 .شود اي مشخص می ههاي جداگان نامه بها در آئین هاي آب و آب هزینه ،اصالح قانون است

اي  استفاده در آبیـاري، موضـوع پیچیـده    خصوص براي آب مورد به ،گذاري آب قیمت
کننـده آب اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه در        ترین مصرف است. بخش کشاورزي عمده

براي استفاده از آب در این بخش وضـع شـده    توجهی هاي قابل یارانهبسیاري از کشورها، 
ـ   زیرسـاخت  احـداث هـاي   درصد هزینه 10رد، کمتر از است. در بسیاري از موا  یهـاي آب

 شود. توسط بخش کشاورزي پرداخت می
ها، چه کشـاورزي و چـه    براي تمام بخش بها آببه همین دلیل، در برخی از کشورها، 

شود. ایـن   یکسان در نظر گرفته می ،اي و در هر حجمی کننده خانگی، توسط هر استفاده
شرایط را در جهت عکس پـیش بـرده و    شده وده کارآمد از آب رویکرد باعث عدم استفا

 کند. وضعیت را بدتر می

-1-7-3-2 مند حقوق آب مبادله ضابطه 

  زافــزونتخصــیص و مصــرف آب، توجــه رومبادلــه حقــوق آب در راســتاي کــارآیی 
کنندگان را  حقوق آب، مصرف هجلب کرده است. از آنجا که مبادلبه خود گذاران را  قانون

تخصـیص تصـمیم بگیرنـد، بخشـی از     ه خودشان دربـار  ،جاي دولت بهکه سازد  قادر می
   .گرداند میکنندگان باز به مصرف را عمال ی که در تخصیص به دولت محول شدهاختیارات

در ایـن کشـور، آب   فقـط در کشـور شـیلی وجـود دارد.      ،مبادله آب فارغ از مقـررات 
 ،دولـت صادره از جانب هاي  تواند آزادانه با فروش تخصیص شود که می اد میکاالیی قلمد

احتکـار   ههاي اخیر به سبب پیشنهاد دولت براي جریمـ  مبادله شود. با این حال، در سال
اسـت.  شـده  ایجـاد  هـاي زیـادي    ) بحثیافته یصتخص هدفآب (عدم استفاده از آب در 

شـده مصـرف    داده تخصیص  هدفینکه آب در همان منتقدان معتقدند براي اطمینان از ا
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 آب بـه  هشود. در دیگر کشورها، ضوابط مبادل در نظر گرفتههایی  الزم است مشوق گردد،
، اثرات زیستی محیطناخواسته از قبیل: اثرات » آثار خارجی«کردن احتمال  دنبال حداقل

اشـت  در منطقـۀ دیگـر برد  بر منافع مبدأ برداشـت آب (در مـواقعی کـه بـراي اسـتفاده      
بـراي رعایـت الـزام    آب هاي فرهنگی، اثرات بر موجودي منبـع   ارزششود)، اثرات بر  می

 .، استپذیر هاي آسیب کلی اثرات بر گروه طور ها و به اولویت

مریکـا  آهاي غربی  قضایی ایالت هحقوق آب، در قانون و روی هبه مبادلرویکرد مقرراتی 
)، ایالـت  1996)، ایالت آلبرتا در کانادا (1992مکزیک ( نظیرو در قوانین آب کشورهایی 

) و اسـپانیا  1998جنـوبی (  )، آفریقـاي 2000ولز ( ساوت ) و نیو1997( ي جنوبیاسترالیا
عنـوان متعلقـات    طـور سـنتی بـه    آب بـه در کشورهایی که  شده است. گنجانده) 1999(

ممنوع  ،از حقوق زمینفارغ  ،بحقوق آ ه، مبادلشود میشده در نظر گرفته  اراضی آبیاري
. همچنین ذیل مقررات آب کشور کامرون، )1995مانند قانون جدید آب مراکش (است، 

اعطاي مجوز برداشت آب صنعتی و تجـاري قابـل انتقـال نیسـت. در اسـتان منـدوزا در       
مـازاد   ،1999شده در سال  مبادله نیست، ذیل مقررات وضع آرژانتین که حقوق آب قابل

در ادارات اسـتانی آب تخصـیص داده    ،اند میان مشتریان و دارندگان آب مـازاد تو آب می
آب  هافتد، بلکه دارنـد  ها اتفاق نمی پولی مابین طرف هشود. در چنین مواردي هیچ معامل

او  هکند که در غیـر ایـن صـورت برعهـد     مازاد، نیمی از بهاي برداشت آب را پرداخت می
 کند. برداشت پرداخت می هبراي دورو مشتري بهاي برداشت آب را ه بود

-2-7-3-2 بها آباخذ  

 طـور خـاص، بـه    لی و براي برداشت آب زیرزمینی بهطور ک بهاي برداشت آب بهاخذ 

اصلی بـراي کنتـرل برداشـت و    غیرمقرراتی،  کار و سازدنبال تأثیر بر تقاضاي آب بوده و 
کـار   بـه  مقرراتـی  کارهـاي  و در ترکیـب بـا سـاز    شود که معموال مصرف آب محسوب می

 رود. یم

شـود و   صنعتی و شهري ساالنه وضع مـی آب بهاي برداشت  ،در مکزیک طور مثال به
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شد. نرخ مربوطه هر سـال   وصول می 1992ها در سال  حتی پیش از وضع قانون ملی آب
شود کـه بازتـاب کمیـابی     اي محاسبه می گونه و به تعیین شدهبها  آبوسط قانون وصول ت

هـیچ بهـایی بـراي     کـه  به استثناي آبیاري ،نسبی منابع آب و انواع مختلف مصرف باشد
و باالترین کنند  اساس مصرف تغییر می ها بر برداشت وضع نخواهد شد. در آلمان نیز، نرخ

رانسه، بهاي برداشـت آب از  گیرد. در ف هاي زیرزمینی تعلق می نرخ نیز به برداشت از آب
بر اساس حجم، نـوع، مصـرف، مکـان و منبـع تغییـر       بها آبشود.  وصول می 1964سال 

برابـر بیشـتر از برداشـت از آب سـطحی      5/3تا  2برداشت آب زیرزمینی بهاي  -کند می
جـاري کـه    هبه شیو تادر پارلمان مطرح شد  2001با این حال قوانینی در اواسط  -است

 ،پایـان دهـد. در نتیجـه    ،شود هاي متفاوتی وضع می نرخ ،هاي مختلف بخش در آن براي
مکعـب آب   مقدار را براي هر متر یک ،معین هصنعت، کشاورزي و خانوارها در هر محدود

نظـر قـرار گرفتـه     ال نیز مـد غشده خواهند پرداخت. همین رویکرد در کشور پرت برداشته
 است.

 آب بـه میزانـی  گلیس و ولز دارد. بهاي برداشت ان در اي طوالنی بها پیشینه آبوصول 
هـاي خـود را در انجـام     هزینـه  بتوانـد زیسـت   شود که سازمان حفاظت محیط تعیین می

و  شـود  این اساس تعیین میها بر  حفاظت از منابع آب پوشش دهد. سطوح و نرخه وظیف
ب زیرزمینی تا کنندگان آب نیست. بهاي برداشت آ دنبال تأثیر بر رفتار برداشت بهظاهرا 

که دیگـر   حالی شود، در مکعب در روز یا کمتر براي مقاصد کشاورزي وصول نمی متر 20
هـاي   بها هستند. (متناسب با وضعیت آبخوان آب هاي آب زیرزمینی مشمول اخذ برداشت

 کشورهاي مزبور).

 1995از سـال   ،آب زیرزمینـی  از برداشت براي بها آبکار اخذ  و در کشور هلند، ساز
هـاي   بـراي پـژوهش در تـدوین برنامـه    از آن برقرار شده است و بخشی از عواید حاصـل  

عنـوان بخشـی از مالیـات عمـومی      دارایـی بـه   نی و مابقی به وزارتمدیریت آب زیرزمی
کننـدگان آب   ، مالیـات بـر تمـامی مصـرف    آمریکـا  شود. در ایالت آریزونا در پرداخت می



 
 

 

 77 

 هاي قانون آب براساس تجارب جهانی : استخراج و تعیین سرفصل2فصل  

 

شود. عواید حاصل از این مالیات صرف خریـد   صرفی وضع میاساس حجم م زیرزمینی بر
هاي تولید آب و حمایت از پژوهش  ها از مصرف، طرح  کردن آن هاي موجود و خارج حقابه
 شود. حفاظت آب می هدربار

-8-3-2 مشارکت بخش خصوصی 

بررسـی  انـد.   برخی از کشورها به نقش بخش خصوصی در مدیریت منابع آب پرداخته
دهـد کـه بـین کشـورهاي مـورد بررسـی، فقـط قـوانین آب          مـی  تجارب جهـانی نشـان  

کند؛ با این حال در بعضی از  جنوبی با جزئیات به نقش بخش خصوصی اشاره می آفریقاي
کشورها نظیر ارمنستان و مکزیک نیز ارجاعات کلی به این نقـش وجـود دارد. ارجاعـات    

اند و جزئیات آن  دهآوردن زمینه مشارکت بخش خصوصی گنجانده ش کلی با هدف فراهم
عنـوان مثـال،    کننـد. بـه   دولتی و بخش خصوصـی موکـول مـی   را به توافق میان سازمان 

تواننـد ذیـل    هاي آبی تحت مالکیت دولت می شبکهقانون آب ارمنستان،  48مطابق ماده 
مدیریت دولت یا بخش خصوصی باشند. در ادامه این ماده قانونی آمده است کـه بخـش   

ارجحیت دارد و واگذاري حقوق بـراي اسـتفاده    اي انش و تجربه حرفهخصوصی صاحب د
 شده در مجوز استفاده از شبکه آبی را نقض کند. آب نباید مفاد مشخص از شبکه

بـه نقـش بـالقوه بخـش خصوصـی در       در قـانون آب مکزیـک   ،مشابه همین وضعیت
مشارکت بخش خصوصـی  این قانون، ترویج  7خدمات آبی اشاره شده است. مطابق ماده 

نفـع   هاي آبی و نیز تامین آب و بـرق بـه   برداري زیرساخت در تامین مالی، ساخت و بهره
 عامه است.

ارمنستان، مکزیک و آفریقاي جنوبی، تمهیداتی براي  آب کشورهایی نظیر در قوانین 
مشارکت بخش خصوصی در خدمات تحویل آب اندیشیده شده است. این بخش نیازمند 

نیسـت. همچنـین    تـأمین  اي زیادي است که اغلب توسـط بخـش عمـومی قابـل    ه هزینه
توانـد بـه همـراه داشـته باشـد.       بخش خصوصی میورود وري است که  موضوع دیگر بهره

بخـش در قـوانین    ایـن  عمده خدمات بخش خصوصی در کشـورهایی کـه بـه مشـارکت    
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کـه مالکیـت منـابع    شود. از آنجایی  آب شهري محدود می تأمیناند، به خدمات  پرداخته
شـود،   و خدمات عمدتا توسط بخش خصوصی انجام مـی  بودهدولت  باآب بخش عمومی 

افـزایش   ،حـال هر خصوصـی نامیـد. بـه    -توان مشارکت عمومی این نوع از مشارکت را می
 .نخواهد شدمشارکت بخش خصوصی لزوما به افزایش کارایی منجر 

چارچوب مشارکت بخش خصوصی باید جامع و در برگیرنـده قیمـت، اسـتانداردهاي    
هاي اجتماعی و فرهنگـی   گیري، بازنگري مستقل، رقابت و زمینه خدمات، فرآیند تصمیم

باشد. از آنجایی که بحث مشارکت بخش خصوصـی، موضـوعی پیچیـده اسـت، بایـد بـا       
شـامل انتخـاب بهتـرین     نظـور شـوند  الزم است مکه  عواملیاحتیاط با آن برخورد کرد. 

گزینه براي کشور و توانایی تنظیم این مشـارکت بـه شـکل مـوثر و بـا در نظـر گـرفتن        
 است.ظرفیت نهادي کشور 

جنوبی جزئیات  آبی آفریقاي آب و خدمات یعنوان شد، قانون مل طور که پیشتر همان
ده در ایـن  شـ  بیشتري را درباره نقش بخش خصوصی نسـبت بـه سـایر قـوانین بررسـی     

 دهـد  اختیـار مـی  داري  وزارت آب و جنگلقانون ملی آب به مطالعات پوشش داده است. 
 مـاده  هاي آبی دولتی را به بخش خصوصی محـول کنـد. در   سازه هضوابط توسع هتهی که
تمـامی   ارزیـابی  پس ازتواند  قانون خدمات آبی آمده است که متولی خدمات آبی می 19

 توانـایی انجـام   و متقاضـی بـوده  بخش خصوصی کـه  خدمات آبی  هکنند میناتموسسات 

 .کننده خدمات آبی قـرارداد منعقـد نمایـد    ، با بخش خصوصی تامیندارندوظایف الزم را 

 هکننـد  میناخود را از انعقاد یا تجدید قـرارداد بـا تـ    هدفمتولی خدمات آبی ملزم است 
گذاري اعالم کنـد.   خدمات آبی غیر از نهاد دولتی خدمات آبی و نیز نرخ بازگشت سرمایه

این قانون اختیارات وسیعی را براي تنظیم مقررات فعالیـت بخـش خصوصـی بـه وزارت     
 دهد. داري می امور آب و جنگل

نقش بخـش   هلی دربارمفص یقاي جنوبی تمهیدات نسبتاآب آفر بنابراین، فقط قوانین
خدمات آبی دارد. اشاره قوانین ارمنستان و مکزیک بـه نقـش بخـش     هخصوصی در عرض
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 اند. کردهخصوصی کلی هستند و جزئیات را به قرارداد با نهادهاي خصوصی واگذار 

دارد، مشارکت بخش خصوصی به دلیل ارتباط نزدیکی که با مباحث ترتیبات نهـادي  
شود و پرداختن به آن در یک سرفصـل جداگانـه اغلـب     اغلب ذیل این سرفصل بیان می

با این وجود، به دلیل اهمیت باالي این موضوع، بانک جهـانی آن را بـه   غیرمرسوم است. 
در همین راسـتا، در مطالعـات   است.  کلیدي قانون آب معرفی کرده اجزايعنوان یکی از 

و تـدوین الیحـه قـانون آب جدیـد نیـز مباحـث مـرتبط بـا         بروزرسانی قانون آب کشور 
 است. در مفاد مرتبط با ترتیبات نهادي گنجانده شدهمشارکت بخش خصوصی 

-9-3-2 حق دسترسی به آب 

، حمایـت از اقشـار ضـعیف و    بهـا  یکی از مسائل مهم در ارتباط با ترتیبات مالی و آب
داختن بهاي آن است. این پذیر از طریق تضمین دریافت حداقل مقدار آب بدون پر آسیب

تحـت عنـوان حـق     1پالتا سازمان ملل متحد موضوع نخستین بار در کنفرانس آب ماردل
هـاي   اي مطـرح شـده و رژیـم    مطرح شد. امروزه این مفهوم به طور گسترده 2آب بهبشر 
 کنند. المللی از آن دفاع می المللی بسیاري تحت عنوان قوانین بین بین

نظـر عمـومی کمیتـه حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعی و        15بنـد   2بر اساس پـاراگراف  
 فرهنگی سازمان ملل متحد:

آب به هر شخصی حـق دسترسـی کـافی، ایمـن، قابـل قبـول، از نظـر         بهحق بشر «
دهـد.   هـاي شخصـی و خـانگی مـی     فیزیکی در دسترس و مقرون به صرفه براي استفاده

آبـی، کـاهش خطـر     اثـر کـم   مقدار مقبول از آب براي جلوگیري از مرگ دردسترسی به 
به آب، و نیازهاي مصرف، پخت و پز، شخصـی و بهداشـتی ضـروري    هاي مربوط  بیماري

 »است.

از کشورها در قوانین آب خود مفادي در ارتباط با تضـمین ایـن حـق    تعدادي امروزه 

                                                            
1 Mar del Plata United Nations Water Conference 
2 human right to water 
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توجـه   خـود بـه ایـن مـورد     قوانینجنوبی یکی از کشورهایی است که در  آفریقايدارند. 
جنوبی شامل تمهیدات صـریح دربـاره    قانون اساسی و قوانین مصوب آفریقاي .کرده است

 فرانسـه، قزاقسـتان و   حق تمامی شهروندان براي دسترسی بـه مقـدار کـافی آب اسـت.    
تـامین  د. شیلی از یک سیسـتم  نمفاد مشابهی در ارتباط با این موضوع دار نیز ارمنستان

کنـد.   حد مشخصی کمتر باشد، استفاده مـی ها از  آب رایگان براي جمعیتی که درآمد آن
ها وجـود دارد تـا    المللی بر روي دولت موضوع، فشاري از طرف مجامع بیناین در نتیجه 

ایـن تمهیـدات،    یاساسـ  هدف پذیر تضمین کنند. این حق را براي اقشار ضعیف و آسیب
ویژه در کشـورهایی حـائز    پذیر جامعه است. این موضوع به حمایت از اقشار فقیر و آسیب
در عرضه خدمات آبـی مـورد    ها مشارکت بخش خصوصی اهمیت است که در قوانین آن

پرداختن به حق دسترسی به آب به عنوان یکی از اجزاي کلیدي  توجه قرار گرفته است.
با این حال،  جهانی، نشان از اهمیت بسیار باالي این موضوع دارد.قانون آب توسط بانک 

مفـاد مـرتبط بـا     و وجود ندارداي براي این موضوع  اغلب نیاز به تعریف سرفصل جداگانه
توان در یکی از مواد مربوط به سرفصل مقـررات اسـتفاده از آب جـاي     این موضوع را می

 داد.

-10-3-2 اجراي مقررات 

هـاي   طـرف  الـزام اعتبار هر قانون، از جمله قانون آب، به مفاد مربوط به اجراي آن و 
هـاي مربـوط بـه آن و     ، مجازاتمختلف به رعایت آن بستگی دارد. باید موارد نقض قانون

 ابزار مقامات بـراي اجـراي الزامـات    مرجع رسیدگی به این موارد در قانون مشخص شود.
شناسایی موارد نقض آن، به نظارت و بازرسـی   نیز وهاي مربوط به آن  نامه آئین قوانین و

شود. به منظور تسهیل اجراي مقررات قانون، بیشتر قوانین آب اختیارات الزم  محدود می
دهند و حتی در مـواردي   سازمان آب میکارکنان منظور نظارت بر رعایت قوانین را به  به

توانـد شـامل انحـراف و     کنند. این تخلفات می می کارمندانی را براي این منظور استخدام
از آب براي آن منظور، اقداماتی که بر خالف مجـوز و بـدون مجـوز    بدون مجوز استفاده 
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 تأسیسـات احـداث  کننـد،   جریان، کیفیت یا مقـدار آب را دسـتخوش تغییـر مـی     ،قبلی
ی در هـاي اجرایـ   نظـام گیـري حجـم آب مصـرفی باشـد.      غیرمجاز و یا تخلـف در انـدازه  

جنوبی و یمن عـالوه بـر بازرسـی، دربرگیرنـده پـایش و انجـام       ارمنستان، نپال، آفریقاي
. ارمنستان تنها کشوري است که به صراحت گزارش ادواري توسـط   مطالعات نیز هستند

عنوان بخشـی از نظـام اجـرا و پـایش ملـزم      کنندگان و متولیان سطح پایین را به مصرف
کنند افرادي که از قوانین و مقـررات و   می کشورها تصریح میکند. به طور مشابه، تما می

تواننـد   ، مـی کننـد  یمـ  هـاي غیـر قـانونی از آب    و نیز استفاده نکردهشروط مجوز پیروي 
هایی مانند لغو موقـت یـا دائمـی     تواند مجازات چنین تخلفاتی میمشمول جریمه شوند. 

هـا   داشته باشد؛ اگرچه اغلب این مجـازات مجوز، جریمه نقدي و یا حتی حبس را در پی 
ب قابلیت تجدیـدنظر دارنـد. متخلفـین حتـی ممکـن اسـت هماننـد آنچـه در قـانون آ         

جنوبی و ارمنستان آمده است، محکوم به پرداخت خسارت به شخصی باشند که  آفریقاي
هـایی کـه در کشـورهاي مختلـف      جریمـه اگرچه  ها آسیب دیده است. در اثر اقدامات آن

تمـامی  ، امـا  شـود متفـاوت اسـت    مینقض قوانین، مقررات و شروط مجوزها اعمال  براي
کنند و برخی نیز مجازات حبس را  کشورها براي نقض قوانین و مقررات جریمه وضع می

و پرداخـت خسـارات بـه     ، تـوبیخ انـد. سـایر تنبیهـات شـامل صـدور حکـم       منظور کرده
. جالب توجه است که قوانین آبی در چـین  مقررات هستندشی از نقض دیدگان، نا آسیب

هــایی کــه جــوایزي را بــراي آنو  هــا پــاداشکننــدگان،  و ویتنــام در کنــار تنبیــه نقــض
 اند. منظور کرده ،دهند انجام می یخوب بههاي خود را  مسئولیت

-11-3-2 حل و فصل اختالفات 

و مشکالت مربوط به کیفیت آب، اخـتالف میـان    یآب کم روزافزون با توجه به افزایش
کننـده و دولـت رو بـه افـزایش اسـت.       کنندگان مختلف و همچنین بین استفاده استفاده

فصـل ایـن اختالفـات بپـردازد. قـانون همچنـین        و بنابراین، قانون آب باید به نحوه حل
 بپردازد. نیز فصل اختالفات میان دو سازمان دولتی و ممکن است به حل
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هاي مختلف صورت گیرد. مسئولیت اولیه  تواند به شکل حوه مواجهه با اختالفات مین
کنندگان ممکن است به سازمان آب واگذار شـود. در   حل و فصل اختالفات میان استفاده

گري  هاي خاص قضایی به منظور میانجی ممکن است کمیسیون ،هاي قضایی هزبرخی حو
د. گـرد شـود، ایجـاد    دگان که به دولت مربوط نمـی کنن یا داوري اختالفات میان استفاده

همچنین، در برخی از کشـورها، اختیـاراتی در رابطـه بـا حـل اخـتالف میـان اعضـا بـه          
اي بـراي   هـاي قضـایی، دادگـاه ویـژه     هزشود. در برخـی حـو   بران داده می هاي آب تشکل

ي بـا  کارهـا  و شـود. دلیـل ایجـاد سـاز     رسیدگی به اختالفات مربوط به آب تشـکیل مـی  
خیر در رسیدگی به اختالفات (قضازدایی) اسـت. بـا   أرسمیت کمتر، اجتناب از هزینه و ت

 خواهی از طریق سیستم دادگاهی نیز وجود دارد. این حال، در بیشتر موارد امکان فرجام

ه ممکـن اسـت بـه    ضـ هاي مختلف دولتـی یـا ادارات حو   حل اختالفات میان سازمان
بـران مختلـف بـه فدراسـیون      هـاي آب  ف میـان تشـکل  مرجع نظارتی واگذار شود. اختال

 شود. بران (در صورت وجود) محول می هاي آب تشکل

کننـدگان و   شده رویکردهاي مختلفی به حل اختالفات میان مصرف کشورهاي مطالعه
جنـوبی  دارند. ارمنستان، کاستاریکا، مکزیک و آفریقاي اداراتکنندگان و  نیز بین مصرف
اند. در ارمنسـتان کمیسـیون    را براي حل چنین تعارضاتی تاسیس کرده نهادهاي خاصی

 ،مکزیـک کمیسـیون ملـی آب    در، کاستاریکا بازرسان خدمات ملـی بـرق و   ختالفحل ا
جنوبی هیئت حل اختالفات آبـی را بـراي اسـتماع    . آفریقايهستند اختالفمسئول حل 

سیس کرده است. در برزیل، مسـئولیت  اتصمیمات مراجع مدیریت ت هخواهی دربار فرجام
ه اسـت. در  شـد آبریـز محـول   ه کنندگان آب به مراجع حوضـ  حل تعارضات میان مصرف

 کنندگان آب سپرده شده است.   هاي محلی مصرف ارمنستان این مسئولیت به تشکل

عالوه بر این، قـوانین آب در برزیـل، چـین، فرانسـه، قزاقسـتان، آفریقـاي جنـوبی و        
د. در چـین،  انـ  کردهرا به مراجع نظارتی محول  اختالفهاي حل  برخی مسئولیت ،ویتنام

تـر دولـت    هاي نظارتی به عنوان واسطه در تعارضات میان افراد و سـطوح پـائین   دستگاه
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 کنند. عمل می

هـاي   ها در حل تعارضات میان افراد و مابین افراد و دستگاه در بیشتر کشورها، دادگاه
هـا   هـا در دادگـاه   افـراد یـا سـازمان    میـان نند. در چین، اختالفـات  ک آبی ایفاي نقش می

جنوبی ها در اختالفات مدنی در ارمنستان، نپال و آفریقاي شود. نقش دادگاه رسیدگی می
اخـتالف آبـی محـدود اسـت. در فرانسـه و       خواهی از دیگر نهادهاي حل به استماع فرجام

توانـد بـه حـبس     مل موارد نقض بوده و مـی هایی که شا ها پرونده جنوبی، دادگاهآفریقاي
توانند هر نوع اختالف را  دولتی در سنگال می اداراتاستماع خواهند کرد.  را منتهی شود

تحت پیگرد قرار دهند یا در مقابل هر فرد متهم به نقض قانون پیش از هر مرجع قضایی 
هـا   ي دخیـل در دادگـاه  ها صالح تشکیل پرونده بدهند. در قزاقستان، اختالفات طرفذي

تواند در نظام  علیه دولت فقط می  قابل رسیدگی است. در بیشتر کشورها، تشکیل پرونده
 دادگاهی صورت گیرد.

-4-2 بندي جمع 
اي از موضوعات کلیدي و نوظهور باید در قـانون آب  واضح است که مجموعه گسترده

هـاي   چارچوب«عنوان تحت سند منتشر شده توسط بانک جهانی  توجه قرار گیرد. مورد
و  کشـور در تـدوین قـوانین آب    16با بررسـی تجـارب    »قانونی براي مدیریت منابع آب

، سعی در معرفی سـاختاري دارد کـه   براي تدوین قانون آب گانه11هاي  سرفصلمعرفی 
از  برخـی  د.هـ تمامی این موضوعات کلیدي و نوظهور را در آن قالب مدنظر قرار د دبتوان

در ایـن بـین، تمرکززدایـی و مشـارکت      هسـتند و هنوز در حـال تکامـل    این موضوعات
شدن بـه   (شامل مشارکت در تهیه قانون آب) به رسمیت شناخته شده و در حال تبدیل

  اصول اصلی براي چارچوب نظارتی مدیریت منابع آب است.
تجربیات کـاملی از قـوانین شـش    گرفته توسط بانک جهانی،  صورتمطالعه عالوه بر 

به صـورت   اشغالی و افغانستان) (چین، اسپانیا، آفریقاي جنوبی، استرالیا، فلسطین کشور
هـایی از   که بخشاست گرفته  مورد بررسی قرارخاص توسط نویسندگان این نوشتار نیز 
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بررسی کامل آن در فصل بعدي به تفکیک کشـورها ارائـه شـده    نتایج آن در این فصل و 
شـده   نوشتاري دیگـر پرداختـه  نین آب این کشورها در متن کامل قوابه همچنین  است.
 است.
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بررسی تجارب جهانی و انطباق قوانین آب کشورهاي منتخب با   3-1-

 هاي پیشنهادي  سرفصل

هاي موردنظر براي تـدوین   در دو فصل گذشته به استخراج و تعیین اصول و سرفصل
، قوانین آب کشورهاي منتخـب در تجـارب جهـانی    فصلدر این قانون آب پرداخته شد. 

، سطین اشغالی، اسـپانیا و اسـترالیا  جنوبی، افغانستان، فل شامل کشورهاي چین، آفریقاي
، مورد بررسـی قـرار خواهـد    ي اصلی یک قانون آبا و اجزاه سرفصلاصول، در انطباق با 

اصـول اسـتخراج شـده از اسـناد     گرفت. هدف از این امر آن است کـه میـزان جامعیـت    
هاي پیشنهادي بانک جهانی براي تدوین قانون آب، در عرصه عمـل   سرفصلباالدستی و 

کلیه ابعـاد  هاي مذکور،  سرفصلاصول و مورد آزمایش قرار گرفته و مشخص شود که آیا 
 ر.دهد یا خی و مسائل موجود در قوانین آب کشورهاي یاد شده را پوشش می

-2-3 آفریقاي جنوبی   

-1-2-3 سیماي کلی 

جنوبی واقع در جنوب قاره آفریقا و در سـواحل دو اقیـانوس اطلـس و     کشور آفریقاي
میلیون نفر، ششمین کشور پرجمعیت این قاره محسوب  58هند،  با جمعیتی در حدود 

هزار کیلومترمربـع اسـت    220جنوبی در حدود یک میلیون و  شود. مساحت آفریقاي می
 رود. جنوبی نهمین کشور وسیع قاره به شمار می که از این نظر، آفریقاي

ساختار سیاسی این کشور جمهوري و داراي نظام حکومتی متمرکز است. این کشـور  
تاون و قوه  رتوریا، پارلمان در کیپداراي سه پایتخت گوناگون است. قوه مجریه در شهر پ

 6حـدود   فونتین مستقر است. از طرفی، شـهر ژوهانسـبورگ بـا جمعیـت     قضائیه در بلوم
ترین شهر این کشور و پایتخت اقتصادي و صـنعتی آن محسـوب    میلیون نفر، پرجمعیت

 شود. می
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رود و داراي حـدود   شـمار مـی   ترین صادرکننده طال در جهان به جنوبی بزرگ آفریقاي
اي از  درصد از کل ذخایر طالي جهان است. کشاورزي و دامداري نیـز بخـش عمـده    40

جنـوبی را تشـکیل    سـوم صـادرات آفریقـاي    اقتصاد این کشور را شامل شده و حدود یک
 دهد.   می

هـا در   ضه آبریز اصلی است که موقعیت این حوضـه حو 9جنوبی داراي  کشور آفریقاي
 50نشان داده شده است. مجموع منابع آب تجدیدپـذیر ایـن کشـور حـدود      1-3شکل 

هـاي   درصـد را آب  14درصد آن را منابع آب سـطحی و   86میلیارد مترمکعب است که 
 16. همچنـین، مجمـوع مصـارف آب در ایـن کشـور حـدود       دهـد  زیرزمینی تشکیل می

میلیارد مترمکعـب   4میلیارد مترمکعب کشاورزي،  10ارد مترمکعب است که شامل میلی
 1.استمیلیارد مترمکعب صنعت  2شرب و بهداشت و 

 
-1-3 شکل یجنوب يقایآفر یاصل زیآبر يها حوضه 

 

                                                            
1 https://www.greenfacts.org/en/water-resources/figtableboxes/aquastat163.htm 
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داري متــولی مــدیریت، حفاظــت و  جنــوبی، وزارت آب و جنگــل در کشــور آفریقــاي
 شود. میبرداري از منابع آب این کشور محسوب  بهره

-2-2-3 جنوبی قانون ملی آب آفریقاي 

بـه تصـویب    1998ماده در سـال   164فصل و  17جنوبی در  قانون ملی آب آفریقاي
قانون مربوط به آب و اصالحات آن ملغی شده  100رسید. با تصویب این قانون، بیش از 

و کلیه حقوق خصوصی و عمومی مربوط به آب از میان رفـت و قـانون جدیـد جـایگزین     
 قبلی شد.   نیقوان

جنوبی، مالکیت منابع آب متعلق به مردم اسـت و ایـن منـابع     در قانون ملی آفریقاي
گیرد. بـر ایـن    عنوان امانت عمومی، جهت حفاظت و مدیریت در اختیار دولت قرار می به

اساس، دولت موظف است تا منابع آب را در جهت حفظ منافع همـه افـراد و مطـابق بـا     
دهد که منابع آب کشـور از طریـق    یریت نماید. این قانون اطمینان میقانون اساسی، مد

شود، مورد حفاظت، استفاده، توسعه، مدیریت و کنترل قـرار   اصولی که در نظر گرفته می
 گیرد. این اصول به این شرح هستند: می

 هاي آینده نیازهاي اساسی نسل حاضر و نسل تامین •
 ه آبارتقاء دسترسی عادالنه ب •
 و داریـ پا کارآمـد،  اسـتفاده  ارتقاء ،هاي نژادي و جنسیتی گذشته اصالح تبعیض •

 یعموم منافع جهت در آب از دیمف
 ياقتصاد و یاجتماع توسعه لیتسه •
 آب يتقاضا روزافزون شیافزا به ییپاسخگو •
 آن یستیز تنوع و ها ستمیاکوس ،یآب يها طیمح از حفاظت •
 آب منابع بیتخر و یآلودگ از يریشگیپ و کاهش •
 یالملل نیب تعهدات به عمل •
 سدها یمنیا نیتضم •
 .البیس و یخشکسال تیریمد •
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نظـام   راتییـ کشـور از تغ  نیـ ا نیقوان ریمانند سا به زین یجنوب يقایآب آفر یمل قانون
کـه در   يا و تحـوالت گسـترده   يالدیمـ  90دهه  لیکشور در اوا نیا یو حکومت یاسیس

 يریاثرپـذ  نیـ است. ا رفتهیپذ يادیز راتیآمد، تاث دیآن پد یو اجتماع يساختار اقتصاد
 تیـ نظام مالک ریی. تغشود یمشاهده م یخوب به یجنوب يقایآب آفر یقانون مل يدر محتوا

آب  صیتخص ستمیس فی) و بازتعردی(آپارتا ينژاد کیتفک میرژ لغواز  یو حقوق آب ناش
 نیـ آب ا تیریمـد  کـرد یو رو سـاختار  در نیادیـ بن راتییو تغ سو کیو صدور مجوزها از 

 یجنـوب  يقـا یآفر آب یملـ  قانون بطن در را يریاثرپذ نیا از یبخش گر،ید يسو ازکشور 
آب  یدرصـد مـواد قـانون ملـ     35امـر موجـب شـده تـا حـدود       نیهمـ . سازد یم دایهو
 30و  يبردار بهره يو حقوق آب و نحوه صدور مجوزها تیمربوط به مالک یجنوب يقایآفر

آب  تیریمـد  دیـ ساختار جد نییو تب ينهاد باتیمربوط به ترت زیقانون ن نیدرصد مواد ا
 است، باشد.   يا حوضه تیریمد کردیروبر  یکشور که مبتن نیا

-3 جـدول  در فصل هر به مربوط مواد تعداد و یجنوب يقایآفر آب قانون یاصل فصول
 .است دهیگرد ارائه 1

-3-2-3 هاي قانونی حاکم چارچوب 

 بـه  دارد حـق  فردي هر« که است آمده جنوبی آفریقاي 1996 سال اساسی قانون در
 الزامـات  علیـرغم  کـه  اسـت  شده تصریح حال عین در.» باشد داشته دسترسی کافی آب

 تبعـیض از  حاصلجبران خسارت  منظور به است موظف دولت اساسی، قانون در مذکور
و جنسیتی گذشته، اقدامات قانونی معطوف به اصالح بخش آب، خـاك و مسـائل    نژادي

 شهروندان تمامی برخورداري حق از اساسی قانون این، بر عالوه. نماید پیگیريمرتبط را 
 ،کند. بـر ایـن اسـاس    صیانت می رساند، نمی ضرر انسان رفاه و سالمت به که محیطی از

گر اقدامات منطقی را براي جلوگیري از آلـودگی و  دولت مکلف است اقدامات قانونی و دی
 منابع طبیعی کشور انجام دهد.    هپایدار و توسع هتنزل اکولوژیکی و ترویج استفاد
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-1-3 جدول )1998( یجنوب يقایآفر آب یمل قانون فصول و مواد 
 فصل عنوان فصل عنوان بخش تعداد ماده

يادیبن اصول و ریتفاس - 4  1 
منابع آب یمل يراهبردها 3  

آب تیریمد يراهبردها  2 
زیآبر حوضه تیریمد يراهبردها 4  

منابع آب يبند نظام طبقه 1  

 3 حفاظت از منابع آب

منابع تیفیمنابع آب و اهداف ک يبند طبقه 3  

رهیذخ 3  

یآلودگ از يریشگیپ 1  

يحوادث قهر 1  

یاصول کل 6  

 4 استفاده آب

مجوز صدور و مجوز اعطاي براي ضروري الزامات و شرایط مالحظات، 5  

 استفاده قانونمند از آب موجود 4

آب انیجر کاهش يها تیفعال 1  

شده کنترل يها تیفعال 2  

یعموم يمجوزها 1  

صدور مجوز يبرا یشخص يها درخواست 3  

استفاده از آب از منابع خاص ياجبار يها مجوز 6  

ها آن طیشرا رییتغ و اصالح و ها مجوز دیو تمد يبازنگر 4  

مجوزها تیرعا عدم اینقض  3  

آب از استفاده يها نهیهز 5 یمقررات مال   5 
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 فصل عنوان فصل عنوان بخش تعداد ماده

یکمک مال 2  

6 
 سایر و بخشودگی مالکیت، سلب ها، نامه آئین اختیارات، تفویض

 اختیارات

 یعموم فیوظا و اراتیاخت
رکلیمد و ریوز  

مقررات یمفاد کل 3 6  

زیآبر حوضه تیریمد سازمان اراتیاخت 3  

رکلیمد اراتیاخت 2  

زیآبر حوضه تیریمد سازمان اراتیاخت و سیتاس 4  

 حوضه تیریمد يها سازمان
زیآبر  

7 
زیآبر حوضه تیریمد يها سازمان رهیمد ئتیه 3  

زیآبر حوضه تیریعملکرد سازمان مد 3  

زیآبر حوضه تیریمد سازمان یتیریمد مناطق رییتغ ایمداخله، انحالل  4  

بران آب يها تشکل - 8  8 

یمشورت يها تهیکم - 3  9 

آب یالملل نیب تیریمد - 7  10 

یدولت یخدمات آب - 8  11 

سد یمنیا - 6  12 

شیورود و تفت 2  

و حقوق موجود یدسترس  
نیدر زم  

 حق ارتفاق 9 13

یو حق ارتفاق شخص یخدمات آب 2  

شیپا ینظام مل 2  

اطالعات و یابیارز ش،یپا  14 
آب منابع یمل اطالعات ستمیس 5  
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 فصل عنوان فصل عنوان بخش تعداد ماده

یخشکسال و لیس ل،یساطالعات مربوط به هشدار  2  

و حل اختالف یفرجام خواه - 5  15 

 16 جرائم و جبران خسارت - 5

تیمسئول 4  
یو عموم یمقررات انتقال  17 

اراتیاخت 5  

 

-4-2-3 جنوبی آب آفریقاي ملی اصول منتخب در قانونانعکاس  

 2-3جنـوبی در شـکل    هاي منتخب در قانون ملی آب آفریقاي انعکاس اصول و مولفه
گـردد، اصـل عـدالت     طور کـه در ایـن شـکل مالحظـه مـی      نشان داده شده است. همان

تـرین اصــلی اسـت کـه در قـانون ملــی آب      تـرین و مهـم   هـاي برابـر) برجســته   (فرصـت 
جنوبی به آن پرداخته شده است. این توجه ویژه به اصل عدالت در قانون مذکور  آفریقاي

ها استعمار و  تاثیر مخرب دههتا گذار سعی نموده  توان چنین توجیه نمود که قانون را می
حکومت آپارتاید را که به نوعی در قوانین این کشـور از جملـه قـانون آب نمایـان بـوده      

هـاي موجـود در محتـواي قـوانین      ادالنـه و رفـع تبعـیض   است، از طریق وضع قـوانین ع 
پیشین، از میان بردارد. اصل دیگر که در قانون ملی آب آفریقاي جنـوبی بسـیار پررنـگ    

است کـه هرگونـه    اي تدوین شده است، اصل شفافیت است. قانون آب این کشور به گونه
. پرداختن به وظـایف  اقدام و تصمیمی باید از طریق روزنامه رسمی به اطالع عموم برسد

هـاي مشـورتی در    بران و کمیته هاي آب هاي حوضه آبریز، ایجاد تشکل و عملکرد سازمان
است. نکته جالـب توجـه در    سازي نهادي شده فصول جداگانه، باعث تقویت اصل ظرفیت

 هاي عمومی است. بندي استفاده قانون ملی آب آفریقاي جنوبی نپرداختن به اصل اولویت
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-2-3 شکل جنوبی اصول بنیادین در قانون ملی آب آفریقايانعکاس  

 

جنـوبی در قالـب    از سوي دیگر درصورت بازتنظیم مفـاد قـانون آب کشـور آفریقـاي    
هاي پیشنهادي بانک جهانی، میزان و نحوه انعکاس اصول منتخب مـورد اشـاره    سرفصل

خواهـد بـود. بـدین ترتیـب      3-3در فصل اول به صـورت نمـایش داده شـده در شـکل     
 ،هـاي اساسـی، ترتیبـات نهـادي و مقـررات اسـتفاده از آب       هاي اصول و اولویت سرفصل

 جنوبی هستند. دربردارنده بیشترین تعداد از اصول یادشده در قانون آفریقاي
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-3-3 شکل هاي سرفصل تفکیک به جنوبی آفریقاي آب قانون در بنیادین اصول انعکاس 

  جهانی بانک پیشنهادي
 

هـاي   جنوبی با سرفصـل  مقایسه تطبیقی قانون ملی آب آفریقاي  3-2-5-

 پیشنهادي بانک جهانی

-1-5-2-3 هاي اساسی اصول و اولویت 

ر و عادالنـه منـابع آب در   قانون ملی آب، مدیریت و مصـرف پایـدا   هکنند اصل هدایت
جنوبی است. مبتنی بر این اصل، هدف قانون ملی آب، تضمین احتساب نیازهاي  آفریقاي

هاي کنونی و آینده در مدیریت و استفاده از منابع آب؛ جبران نتایج تبعیض  اي نسل پایه
؛ عامـه  منـافع  نیتـام  وآب  پایـداري نژادي و جنسیتی گذشته؛ ترویج مصـرف کارآمـد،   

ی و تنـوع بیولـوژیکی؛ تسـهیل توسـعه اجتمـاعی و      هاي آبـ  ضرورت حفاظت اکوسیستم
 ).2اقتصادي و جلوگیري از آلودگی و تخریب منابع آب است (قانون ملی آب، ماده
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داري،  دولت به عنوان پاسـدار منـابع آب کشـور، از طریـق وزارت امـور آب و جنگـل      
ب، بند سازي اصول و تحقق مقاصد قانون آب است (قانون ملی آ دار مسئولیت پیاده عهده

 ).3ماده  1

هدف اصلی قانون خدمات آبی، تامین حق دسترسی به خدمات پایـه آب و فاضـالب   
خطر براي سالمت یا رفـاه   زیست بی تضمین آب کافی و محیط«بهداشتی است که براي 

کند کـه   ). قانون خدمات آبی تصریح می2ماده  (قانون خدمات آبی،» افراد ضروري است.
(قـانون  » تأمین پایـه آب و خـدمات بهداشـتی برخـوردار باشـد.     هر فردي حق دارد از «

 )3، ماده 1خدمات آبی

در قانون خدمات آبی به عنـوان حـداقل مقـدار معـین الزم بـراي      » 2هیپا تأمین آب«
(کیفی و کمی) براي حفظ حیـات و بهداشـت فـردي خانوارهـا       تأمین قابل اطمینان آب

بـه معنـاي حـداقل    » 3پایـه  بهداشـت «). 1تعریف شده است (قانون خدمات آبی، مـاده  
یا تصفیه فضوالت انسانی،  آوري ایمن و بهداشتی، دفع استاندارد خدمات الزم براي جمع

پساب خانگی و سیستم فاضالب خانوارها شامل خانوارهاي غیررسمی (خانوارهایی که به 
 اند) است. سیستم فاضالب متصل نیستند و پولی نیز براي آن پرداخت نکرده

-2-5-2-3 مالکیت آب 

نسبت به منابع آب کشـور  » دار مردم امانت«کند که دولت  قانون ملی آب تصریح می
داري، مسـئول تضـمین    دولـت از طریـق وزارت امـور آب و جنگـل     بر این اسـاس،  است. 

عادالنه و استفاده پایدار از آب در راستاي تامین منافع عامه، در عـین تـرویج   تخصیص «
). همچنـین بـه دولـت اختیـار     2است (قانون ملـی آب، مـاده   » زیستی هاي محیط ارزش

جنـوبی را   هـاي آفریقـاي   تمـامی آب  تنظیم مقررات در مورد مصرف، جریـان و کنتـرل  
قانون ملـی آب، آب مـورد نیـاز     3فصل 3). مطابق بخش3دهد (قانون ملی آب، ماده  می

                                                            
1 Water Service Act 
2 Basic water supply 
3 basic sanitation 
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اسـت (قـانون   شـده  داشته   اي انسانی و اکولوژیکی محفوظ نگاه براي تأمین نیازهاي پایه
د، حداقل اي هر شهرون این اساس، براي تأمین نیازهاي پایه ). بر18تا  16ملی آب، مواد 

غـذا و   ه. این مقدار، نیازهاي اساسی شـرب، تهیـ  شود میمقدار آب از منبع آب مشخص 
هـاي آبـی    کند. نیاز اکولوژیکی نیز براي حفاظت اکوسیسـتم  می تامینبهداشت فردي را 

غیررقابتی آب  هکنند هاي آبی، مصرف شود. اکوسیستم منابع آبی کشور مشخص می هکلی
توان بـراي دیگـر مقاصـد تخصـیص داد      تی، این مقدار آب را نمیشوند. به عبار تلقی می

 .زیستی اولویت اول را دارد نیاز محیطبه عبارت دیگر، ). 16(قانون ملی آب، ماده 

 براسـاس » استفاده از آب«پردازد. موارد  هاي آب می آب به استفاده قانون ملی 4فصل
آب؛ سـد   ه: برداشت آب از یـک منبـع آب؛ ذخیـر   استشامل این موارد  ،قانون ملی آب

پسماند به داخل آب یا دفع  ه، انحراف یا کاهش جریان آب؛ تخلیدر مقابل جریان کردن
آور روي آب داشته باشـد؛ برداشـت آب زیرزمینـی؛ تغییـر      اي که تأثیر زیان گونه باطله به

). 21مـاده صـد تفریحـی (قـانون ملـی آب،     خصوصیات آبراهه و استفاده از آب بـراي مقا 
شده را مطابق با مفـاد قـانون    محفوظ نگاه داشته جز مقداراستفاده از هر نوع آب  ،دولت

 ).16ماده دهد (قانون ملی آب،  ملی آب تخصیص می

اي آب و  کند کـه هـر فـردي حـق دارد از تـأمین پایـه       قانون خدمات آبی تصریح می
و تمـامی   )3مـاده   1بنـد  دار باشد (قانون خدمات آبـی،  اي بهداشتی برخور خدمات پایه

هاي منطقی براي تحقق این امر را بردارند (قانون خـدمات   گام بایدنهادهاي خدمات آبی 
کـه نهادهـاي خـدمات آبـی نتواننـد       صورتیکند در ) همچنین قید می3ماده  2بند  آبی،

اي آب و بهداشـت   ین پایـه بـه تـأم   بایـد الزامات تمامی مشتریان خود را برآورده کننـد،  
 ).5ماده مشتریان خود ارجحیت بدهند (قانون خدمات آبی، 

-3-5-2-3 مقررات استفاده از آب 

کند که افراد مجازند فقط در یکـی از سـه حالـت     قانون ملی آب تصریح می 22ماده 
هاي مشمول در قـانون ملـی    زیر بدون کسب مجوز از آب استفاده کنند: نخست، استفاده
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تواننـد از   ). مطابق قانون، افراد در صـورتی مـی  22ماده  1بند آب است (قانون ملی آب، 
آب بدون کسب مجوز استفاده کنند که آب در زمین تحت تملک یا تصـرف افـراد واقـع    

هـاي قـانونی    باشد یا دسترسی قانونی مطابق مقاصد معین و مصرح داشته باشد. استفاده
 ). 4ماده  1بند ستند (قانون ملی آب، ناظر به مصارف شخصی و خانگی ه

 (قـانون ملـی آب،    باشـد ییـد شـده   اقانونی ت هموردنظر به عنوان استفاد هدوم، استفاد
کند که در دو  اي تعریف می قانونی را استفاده هقانون ملی آب استفاد 32ماده ). 22ماده 

ي که ذیل قـوانین  ا سال قبل از تاریخ تصویب قانون ملی آب وجود داشته یا حق استفاده
هـایی را نیـز شـامل     جاري پیش از قانون ملی آب اعطا شده است. این تعریـف اسـتفاده  

کـاري کـاهش    شود که یک فعالیت کاهش جریان طبیعی بوده و زمین را براي جنگل می
نظر یا براي مقاصـد تجـاري در نظـر گرفتـه شـده اسـت یـا اینکـه          دهد. اراضی مورد می

دهـد (قـانون ملـی     ند فعالیتی است که جریان طبیعی را تغییر میک اعالم می خانه وزارت
شـده اعـالم    آن را فعـالیتی کنتـرل   خانـه  وزارتاي کـه   )؛ یا اسـتفاده 32ماده  1بند آب، 
کند، مانند آبیاري اراضی با پسـاب، تولیـد نیـرو کـه رژیـم جریـان آبراهـه را تغییـر          می
هرگونه فعالیت با هدف تغییر بـارش جـوي    آبخوان با پساب، یا مصنوعی هدهد، تغذی می

   ).37و  32مواد  (قانون ملی آب، 

شود؛ مجوزهـاي   سوم،. استفاده فعلی از آب ازطریق مجوزهاي عمومی مجاز تلقی می
آیند. مرجع مسئول  صادرشده در یک منطقه جغرافیایی، خاص همان منطقه به شمار می

خانه این مسئولیت را به آن محول کـرده   خانه یا مرجع مدیریت حوضه که وزارت (وزارت
را از طریق رایزنـی عمـومی و انتشـار در روزنامـه رسـمی       عموم مشارکتتواند  است) می

). در صدور فراخـوان عمـومی، مرجـع مسـئول بایـد      39جلب کند (قانون ملی آب، ماده 
اقتصـادي  گیرد، از جمله مصارف قانونی موجود، تأثیر اجتماعی تمامی عوامل را در نظر ب

 بـر عامه، تأثیر احتمـالی مصـرف    سود منافعکارآمد و نافع از آب به  همصرف آب، استفاد
کنندگان و کیفیت آب در منبـع آبـی کـه ممکـن اسـت بـراي        منابع آب و دیگر مصرف
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ماده (قانون ملی آب،  باشدالمللی مورد نیاز  داشتن و براي انجام تعهدات بین محفوظ نگاه
جغرافیـایی   هتواند به منبـع آبـی خـاص، اقشـار خـاص یـا منطقـ        می مشارکت ). این27

تواند براي  اختیار عمومی، آب می هزمانی محدود شود. در چارچوب دامن همشخص یا دور
 هر نوع مقصود قانونی بدون نیاز به کسب مجوز استفاده شود.  

 براي دیگر مصارف آب الزامی است. این مجوزها متعاقب درخواست رسمی اخذ مجوز
ینـد  آ). ایـن فر 42تا  40مواد  شوند (قانون ملی آب، یند تأیید صادر میآفرپس از طی و 

نفـع بـراي    دادن بـه افـراد ذي   شامل تسلیم درخواست رسمی، انتشار درخواست و فرصت
) و با تصمیم منطقـی توسـط   41مادهطرح ایرادات به صدور مجوز است (قانون ملی آب، 

یند تأیید مجـال  آ). عالوه بر این، فر42مادهون ملی آب، یابد (قان مرجع مسئول پایان می
شـود   شامل مـی » هاي درخواست مجوز شکایت نسبت به تمامی جنبه«متقاضی را براي 
توانند مقید بـه شـروط مـدیریت آب و     ). این مجوزها می42ماده  2بند  (قانون ملی آب،

د. مجوزهایی که بـراي  حفاظت منابع آب و حقوق و منافع مصارف فعلی و بالقوه آب شون
). 52مـاده  (قـانون ملـی آب،    دارنـد تجدید  قابلیتشوند  زمانی مشخصی صادر می هدور

دهند  هاي جدیدي که جریان آب را کاهش می نیز براي فعالیت مجوزهاي خاصدریافت 
(یعنـی مـواقعی کـه     ، الزامـی اسـت  شده که در باال توصیف شـدند  هاي کنترل یا فعالیت

عنوان مصارف قانونی موجود ذیل قانون ملی آب به  هاي جدید در هر دو مقوله به فعالیت
 اند). رسمیت شناخته نشده

صـدور مجوزهـاي    ،یـد، قـانون  یشده متعاقب درخواست و تأ عالوه بر مجوزهاي صادر
ت قانون ملـی آب  فقط ذیل الزاما ،هاي قانونی موجود کند. استفاده اجباري را نیز ذکر می

یـا ملغـی    شـده اي کـاهش داده   مالحظه توانند به شکل قابل می ،براي مجوزهاي اجباري
منظور  22ماده  6بند شوند. در چنین مواردي قانون ملی آب پرداخت خسارت را مطابق 

کند که مرجع مسئول بـه منظـور تحقـق     قانون ملی آب تصریح می 43ماده است.  کرده
در  انصـاف  کـه رعایـت   ز منبع آبی که تحت تنش است یا وقتـی آب ا هتخصیص منصفان
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تواند افراد را به درخواست مجوز براي اسـتفاده از   می ،تخصیص مصرف آب ضروري است
کننـدگان   تمامی درخواست بینکند. تخصیص پیشنهادي در  یک یا چند منبع آب ملزم 

محفوظ نگاه داشته شود، رعایت الـزام مجوزهـاي موجـود،     الزم استیت آبی که باید کم
دیگـر مالحظـات   جبران خسارت اثرات تبعـیض نـژادي و جنسـیتی گذشـته و جبـران      

). مرجـع  45مـاده   مشخص کند (قـانون ملـی آب،  را ی زیست اجتماعی اقتصادي و محیط
مســئول ملــزم اســت تخصــیص پیشــنهادي را منتشــر و نظــرات کتبــی در مــورد آن را 

نظـرات دریـافتی را    باید). مرجع مسئول 45ماده  4بند واست کند (قانون ملی آب، درخ
 ).47و  46مواد  نظر قرار دهد (قانون ملی آب،  نهایی تخصیص مد هپیش از صدور برنام

-1-3-5-2-3 انتقال حقوق آب 

 هـدف دهد در شرایط خـاص،   قانون ملی آب به بعضی دارندگان حقوق آب اجازه می
قانون، نهاد مدیریت آب، حسب تقاضاي فرد مجاز  براساساستفاده از آب را تغییر دهند. 

کننـده اجـازه دهـد آب را بـراي      توانـد بـه درخواسـت    به استفاده از آب براي آبیاري، می
موقتاً براي همان مقصود استفاده کند (قانون ملـی آب،   ،مقصود دیگر یا در امالك مجاور

 ).25ماده 

توانند حقوق خود را در استفاده از آب به شـخص   قانون، دارندگان مجوز می مطابق با
توانـد بـه شـکل رسـمی      مجـوز مـی   ه). دارند25ماده ثالث واگذار کنند (قانون ملی آب، 

مجـوز درخواسـت کنـد.     هاصالح مجوز را به منظور تغییر مفاد جواز و تغییر هویت دارند
منـابع آب و   بـر توجـه   تی تأثیر منفی قابلتضمین کند چنین اصالحا بایدمرجع مسئول 

اشخاص به آن رضایت داشته باشند (قانون ملی  اینمنافع دیگر اشخاص ندارد مگر آنکه 
  ).52و  50 موادآب، 

-2-3-5-2-3 رفتن حق استفاده از آب از بین 

رود. نخست، مرجع مسئول ممکن اسـت   حقوق استفاده از آب در دو حالت از بین می
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کـه نتواننـد مفـاد جـواز یـا شـروط حـق         از آب افراد را در صورتیبا اطالع، حق استفاده 
یـا ملغـی    هد به حالـت تعلیـق درآورد  نرعایت کن را استفاده از آب یا مفاد قانون ملی آب

نظـر کنـد    تواند از جواز صرف مجوز می ه). دوم، دارند54ماده اعالم کند (قانون ملی آب، 
مگـر  «انصراف را بپذیرد و جواز را لغو کند  باید). مرجع مسئول 55ماده (قانون ملی آب، 

 1بنـد  (قـانون ملـی آب،   » آنکه علت منطقی براي انجام چنین کاري وجود نداشته باشد
 ).55ماده 

کنـد کـه ملزمنـد     را افـرادي تعریـف مـی   » خدمات آبـی  هواسط«قانون خدمات آبی، 
اگـر ایـن    ).1مـاده خدمات آبی را براي شـهروندان عرضـه کننـد (قـانون خـدمات آبـی،       

توانـد   ، مرجع خدمات آبی مـی ایجاد نمایندنتوانند خدماتی را که ملزم هستند  ها واسطه
توسط واسطه انجـام شـود بـه شـرکت      بایدیا وظایفی را که  گرفتهزمام امور را به دست 

 ).26ماده   دیگري بسپارد (قانون خدمات آبی،

-4-5-2-3 حفاظت آب 

تضـمین حفاظـت یکپارچـه و جـامع      دنبال مفاد حفاظت از آب در قانون ملی آب به
). در نتیجه، به استفاده، توسعه، مدیریت 26ماده تمامی منابع آب است (قانون ملی آب، 

را به طراحی نظـام   خانه وزارتپردازد. متعاقب این هدف، قانون ملی آب  و کنترل آب می
ملـزم اسـت    خانـه  وزارت). 12مـاده  کند (قانون ملی آب،  بندي منابع آب ملزم می دسته

روال تعیین مقدار محفوظ آب را مشخص سازد. عالوه  ،ها بندي براي هر یک از این طبقه
 بایـد اهداف حراست از کیفیت آب را مشخص کند. ایـن اهـداف    باید خانه وزارتبر این، 

جریان، تراز آب، وجود و غلظت مواد خاص در آب، خصوصیات زیستگاه داخلی و ساحلی 
بند در نظر بگیرد (قانون ملی آب، را ثیر بگذارد امنابع آب ت برتواند  یهایی که م و فعالیت

 ). 13ماده  3

ویژه در وضعیتی که آلودگی منبـع   قانون ملی آب همچنین جلوگیري از آلودگی را به
است. قانون  لحاظ کرده، شود ایجاد میدر اراضی  صورت گرفته هاي فعالیت هآب در نتیج
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یا فردي که زمین را تحت اشغال دارد یـا از زمـین اسـتفاده     مالک زمین ،کند تصریح می
مسئول انجام اقداماتی براي جلوگیري از آلودگی منـابع آب اسـت (قـانون ملـی      ،کند می

آبریـز   ه). در مواردي که فرد نتواند این کار را انجـام دهـد، سـازمان حوضـ    19ماده آب، 
سئول آلودگی انجام دهـد (قـانون   اشخاص م هاقدامات اصالح وضعیت را به هزینتواند  می

 همـدیریت حوضـ   سـازمان هاي مشابهی بـه   ). قانون ملی آب مسئولیت19ماده ملی آب، 
گـرفتن یـا    ). عالوه بر این، قانون ملـی آب نادیـده  20ماده دهد (قانون ملی آب،  آبریز می

 ).151ماده داند (قانون ملی آب،  کردن تعمدي منابع آب را جرم می آلوده

-5-5-2-3 هاي آبی زیرساختمقررات  

سـدها،   نظیـر بـرداري تأسیسـات آبـی     قانون ملی آب به دولت اختیار ساخت و بهـره 
قـانون، دولـت ملـزم     براسـاس دهـد.   هاي انتقال آب و تأسیسات کاهش سیل را می طرح

ایـن الزامـات    است الزامات مشخصی را پیش از ساخت چنـین تأسیسـاتی رعایـت کنـد.    
، انتشار عمومی پیشـنهاد سـاخت و درخواسـت نظـرات     یزیست شامل ارزیابی آثار محیط

نظـرات دریـافتی و    بایـد  خانـه  وزارتاست. عالوه بر ایـن،  مذکور پیشنهاد  همکتوب دربار
را در تأیید نهایی طرح مدنظر قـرار دهـد (قـانون ملـی آب،      زیستی اثرات محیطارزیابی 

تخصـیص آب حاصـل از   دهـد   ). قانون ملی آب همچنین به دولت اختیار مـی 110ماده 
 ایـن فصـل  قانون ملی آب صورت دهـد. در   چهارم هایی را مطابق مفاد فصل چنین طرح

 قواعد استفاده از آب مشخص شده است.
بـه  «توانـد تأسیسـات آبـی دولتـی را      مـی  خانـه  وزارتکند کـه   تصریح می 115ماده 

تأسیسـات   سـازي  این ماده امکان خصوصـی ». یا بفروشد کردهصالح واگذار  اشخاص ذي
 سازد. فراهم می ،دولتی را مشروط به مطابقت با الزامات قوانین

-6-5-2-3 ترتیبات نهادي 

داري را مســئول مــدیریت منــابع آب آفریقــاي  قــانون ملــی آب، وزارت آب و جنگــل
خانـه اختیـار صـدور و     کند. بر این اساس، قانون ملی آب به این وزارت جنوبی معرفی می
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هـاي   هـاي حوضـه آبریـز، تشـکل     الزم شـامل سـازمان  تنظیم مقررات، تاسیس نهادهاي 
کنـد   ت حل اختالفات آبی را اعطا میالمللی آب و هیئ کنندگان آب، نهادهاي بین مصرف

ملـزم اسـت از روال    خانـه  وزارت). در تنظـیم مقـررات،   64ماده  1بند  (قانون ملی آب، 
 ههمگـانی دربـار  مصرح در قانون ملی آب پیروي کند. این روال شامل درخواست نظرات 

کردن مقررات است (قانون ملی آب،  مقررات پیشنهادي و گنجاندن نظرات پیش از نهایی
اســتراتژي ملــی منــابع آب اســت کــه  ههمچنــین مســئول تهیــ خانــه وزارت). 69مــاده 

جنوبی مشـخص   برداري منابع آب در آفریقاي پارامترهاي عمومی را براي مدیریت و بهره
 کند. می

از نهادها را براي مشارکت در تنظیم مقـررات   تعدادياختیار تأسیس  ،قانون ملی آب
کنـد   کند. قانون خدمات آبی تصریح مـی  و مدیریت منابع آب آفریقاي جنوبی تصریح می

 خـدمات آبـی   هکنند توسط خود مرجع خدمات آبی یا توسط تأمین بایدکه، خدمات آبی 
فراهم شود (قـانون خـدمات    ،است مورد نظر همنصوب مرجع خدمات آبی در محدود که

ها و شوراهاي محلی مسـئول تـأمین    ). مراجع متولی خدمات آبی، فرمانداري7ماده آبی، 
). 1مـاده جغرافیایی مسئولیت خود هستند (قانون خدمات آبی،  هخدمات آبی در محدود

 هخـدمات آبـی بـراي محـدود     هتوسـع  هبرنامـ  همرجع خدمات آبی همچنین مسئول تهی
ربـط   مراجـع ذي  تقـدیم  بایـد ). ایـن برنامـه   12ماده موردنظر است (قانون خدمات آبی، 

). قـانون خـدمات   16مـاده  شود (قانون خدمات آبی،  خانه وزارتدولت مرکزي، از جمله 
دهـد (قـانون    هاي خدمات آبـی را مـی   اختیار تشکیل کمیته خانه وزارتآبی همچنین به 

ها با هدف انجام وظایفی که مراجع خدمات آبی  ن کمیته). ای61تا  51مواد   خدمات آبی،
). 51مـاده   3بنـد  شوند (قانون خدمات آبی،  خاص قادر به انجام آن نیستند، تشکیل می

خـدمات را   همین و تعرفـ اکننـدگان را تـ   ها وظیفه دارند خدمات آبی مصـرف  این کمیته
هـاي خـدمات آبـی     کمیتـه ). 53ماده  2و بند  52ماده تعیین کنند (قانون خدمات آبی، 

) و اعضـاي آن  53مـاده   1بنـد   شخصیت حقوقی مستقل دارند (قـانون خـدمات آبـی،    
هـاي الزم و   بـه تخصـص   بایـد شـوند. در انتصـاب اعضـا     منصـوب مـی   خانه وزارتتوسط 
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 ).55ماده پوشش توجه شود (قانون خدمات آبی،  هنمایندگی ساکنان محدود

-1-6-5-2-3 آبریز همراجع حوض 

در نهایت مراجع مدیریت حوضـه   خانه وزارتبینی کرده است که  شقانون ملی آب پی
سیس خواهد کـرد. هـدف قـانون    اهاي مدیریت آب در کشور ت را براي هریک از محدوده

ملی آب در ذکر این الزام، اطمینان از این است که دولـت مـدیریت آب را تمرکززدایـی    
مع محلـی در مـدیریت منـابع    سپارد و به جوا اي می اي یا حوضه کرده و به سطح منطقه

 دهد.   آب حق دخالت می

سازي استراتژي  مدیریت حوضه مسئول تهیه و پیادهسازمان قانون ملی آب،  مطابق با
سـازي و آمـوزش    حوضـه و آگـاه   هسازي مصرف آب در محدود مدیریت حوضه، هماهنگ

، مناسـب از منـابع آب حوضـه اسـت (قـانون ملـی آب       هحفاظـت و اسـتفاد   همردم دربار
پارلمان  ی ازتخصیص هبها، بودج ). نیازهاي مالی مرجع حوضه از طریق وصول آب80ماده

 ).84ماده گیرد (قانون ملی آب،  هاي حاصل از منابع قانونی صورت می و بودجه

ضـه یـا   تواند به ابتکار جوامع یا گروداران محدوده حو سازمان مدیریت حوضه هم می
اي مستقل است  مدیریت حوضه مجموعهسازمان ود. تشکیل ش خانه وزارتبه ابتکار خود 

آب در  هکننـد  هـاي مختلـف مصـرف    (قانون ملی آب) که شـوراي آن یـا منتخـب گـروه    
 گرودارانبازتاب منافع  بایدهستند. ترکیب شورا  خانه وزارتیا منصوب  و حوضه همحدود

از اختیار لغو مرجع مدیریت حوضـه نیـز    خانه وزارتگوناگون حوضه باشد. عالوه بر این، 
 )88ماده برخوردار است (قانون ملی آب، 

-2-6-5-2-3 کنندگان آب هاي مصرف تشکل 

کننـدگان   توانند تشکل مصـرف  کنندگان آب می کند مصرف قانون ملی آب تصریح می
عنـوان تعـاونی    هـا بـه   ). این تشـکل 98تا  91مواد آب را تشکیل بدهند (قانون ملی آب، 

ند هسـت  کننـدگان مایـل   کنند. در ایـن چـارچوب، مصـرف    کنندگان آب عمل می مصرف
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هـا توسـط    هاي آبی مرتبط را در راستاي نفع متقابل خود انجام دهند. این تشکل فعالیت
منـد بـه تشـکیل،     پس از دریافت پیشنهاد از سوي شـخص یـا گـروه عالقـه     خانه، وزارت

سیس تشـکل  اهمچنین اختیار ت خانه وزارت ).92ماده شوند (قانون ملی آب،  سیس میات
معینـی را   تکـالیف انجـام   هـا  تواند به تشـکل  ) و می96ماده را نیز دارد (قانون ملی آب، 

اي مسـتقل   کنندگان آب مجموعـه  ). تشکل مصرف95ماده تکلیف کند (قانون ملی آب، 
آن  همشده در اساسـنا  هاي مشخص بوده و شخصیت حقوقی دارد. اعضاي آن مطابق رویه

ها ممکن است به تشـکل تکلیـف    ، پس از رایزنیخانه وزارتشوند. با این حال،  تعیین می
همچنـین   خانـه  وزارت). 95مـاده  کند فردي را به عنوان عضو بپذیرد (قـانون ملـی آب،   
یندي رسـمی کـه فرصـت بـراي     آاختیار دارد در موارد خاص و فقط پس از پیروي از فر

کند، تشکل را منحل کند. ایـن مـوارد عبارتنـد از: تشـکل      یفراهم م رااظهارنظر عمومی 
یا اثربخش نیست، انحالل به نفع تشکل یا اعضاي آن است و رسـیدگی   نبودهدیگر فعال 
 ).96ماده  ند که انحالل اقدام مناسبی است (قانون ملی آب،ک میآشکار آن به عملکرد 

بـاره،   کند. در ایـن  یین میرا تع  وظایف دقیق آنآب کنندگان  تشکل مصرف هاساسنام
یادآوري این نکته مهم است که مقصود اصلی تشـکل کمـک بـه تـأمین منـافع متقابـل       

 عنوان یک نهاد مدیریت آب عمل کند. اعضاي آن است، نه اینکه به

-3-6-5-2-3 هاي مشورتی کمیته 

هاي مشورتی براي مقاصد خـاص   دهد کمیته اختیار می خانه وزارتقانون ملی آب به 
هـاي مشـخص مـدیریت و     جنبـه  هتوصیه دربـار  هها ارائ تشکیل دهد. کارکرد این کمیته

تواننـد از   هـا مشـورتی هسـتند، مـی     مصرف منابع آب به وزیر است. با اینکه این کمیتـه 
تـا   99مـواد  لـی آب،  شود استفاده کنند (قـانون م  تمامی اختیاراتی که به آنها محول می

ممکـن اسـت    خانـه  وزارتکنـد کـه    ، تصـریح مـی  76ماده در  ). قانون خدمات آبی،101
قـانون خـدمات آبـی     ههاي مشورتی را براي پرداختن به هر موضوعی که در دامنـ  کمیته

 سیس کند.ات ،گیرد قرار می
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-7-5-2-3 ترتیبات مالی 

تواند بـراي تـأمین    می هخان وزارتاز اقداماتی را که  تعداديقانون ملی آب  5فصلدر 
شـده بـراي حفاظـت     هاي طراحی سازي استراتژي پیاده ،خدمات مدیریت آب همالی عرض

مـواد  است (قانون ملی آب،  شدهذکر  ،نافع از آب به کار گیرد هتضمین استفادنیز آب و 
 .)62تا  56

 ،اقتصـاد  دهـد بـا همراهـی وزیـر     خانـه اختیـار مـی    نخست، قانون ملی آب به وزارت
). ایـن  56مـاده  ي تعیین قیمت مصرف آب را مشـخص کنـد (قـانون ملـی آب،     استراتژ
سیسـات آبـی و تحقـق    ات همدیریت منابع آب، توسع همین بودجاتواند براي ت ها می قیمت

). 56مـاده   2بنـد  (قـانون ملـی آب،     اسـتفاده شـود  » تخصیص عادالنـه و کارآمـد آب  «
تواند مـابین نـواحی جغرافیـایی     می خانه رتوزاشده توسط  گذاري تدوین استراتژي قیمت

 ،کننـدگان مختلـف   هاي مختلف مصـرف و مصـرف   منظور رعایت عدالت، مقوله مختلف به
 بایـد  خانـه  وزارت). در تـدوین اسـتراتژي،   56مـاده   3بند متفاوت باشد (قانون ملی آب، 

نظر اجتمـاعی در آفریقـاي جنـوبی مـد     عدالتگذاري را در تحقق  نقش استراتژي قیمت
 بایـد بهـا   تواند مشخص کند کـه آب  ). همچنین می56ماده داشته باشد (قانون ملی آب، 

. کننـده پرداخـت شـود    طور مستقیم توسط مصرف ربط مدیریت آب یا به توسط نهاد ذي
اسـتراتژي   ههمگـانی دربـار   نظرسنجی بایدگذاري  در تدوین استراتژي قیمت خانه وزارت

ان نفع را جلب کرده و نظرات آنـ  ش کند توجه اشخاص ذيو تال انجام دادهپیشنهادي را 
 ).  56ماده  7بند کار بندد (قانون ملی آب،  کردن استراتژي به را در نهایی

دهـد نهادهـاي مـدیریت آب را بـه      قانون ملـی آب همچنـین بـه وزیـر اختیـار مـی      
 هدودکنندگان آب در مح از مصرف خانه وزارتگرفته توسط  هاي صورت هزینه بازپرداخت

). در ایـن مـورد، نهـاد مـدیریت آب     58مـاده  مدیریت خود سوق دهد (قانون ملـی آب،  
). 58ماده  3بند کنندگان است (قانون ملی آب،  بها از مصرف دار وصول آب عهده امشترک
مدیریت حوضه اختیار دارند بودجه مورد نیـاز   هاي سازمانمتذکر شد که  بایدباره  در این
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بها تأمین کننـد (قـانون ملـی     را براي اعمال اختیارات و انجام وظایف از محل وصول آب
 ).84ماده آب، 

 خانه وزارتکند که  سیاست دسترسی عادالنه به آب، تصریح می پیقانون ملی آب در 
شـده در قـانون    تواند به افراد براي درخواست مجوز یا براي هر مقصود دیگر مشـخص  می

 ،). در چنــین مــواردي61مــاده  1بنــد لی کنــد (قــانون ملــی آب، ملــی آب، کمــک مــا
و شـفافیت، ضـرورت جبـران     عـدالت تمام مالحظات، از جمله ضـرورت   باید خانه وزارت

کمک مـالی و   هنتایج تبعیض نژادي و جنسیتی گذشته، هدف کمک مالی، جایگاه گیرند
). حمایـت  61مـاده   3بنـد  ضرورت حفاظت منابع آب را در نظر بگیرد (قانون ملـی آب،  

هایی که ذیل قانون  هاي تخصیصی پارلمان براي این مقصود یا بودجه از بودجه بایدمالی 
 براي این مقصود استفاده شود. ،ملی آب مجاز است

نقـش بخـش خصوصـی در     هقانون ملی آب و قانون خدمات آبی، مفاد مفصلی دربـار 
 خانـه  وزارتکنـد   تصـریح مـی   116 مـاده خدمات آبی دارنـد. قـانون ملـی آب در     هعرض
 19 مادهسازي تأسیسات آبی دولتی وضع کند.  خصوصی هتواند مقرراتی را براي توسع می

خـدمات   هکننـد  تواند بـا عرضـه   کند مرجع خدمات آبی می قانون خدمات آبی تصریح می
کنندگان خدمات آبی بخـش   آبی بخش خصوصی تنها پس از درنظر گرفتن تمامی تأمین

 قرارداد منعقد کند.   ،توانند وظایف مربوطه را انجام دهند و می هستند یلدولتی که ما

خدمات آبی طرف قرارداد  هکنند کند هر تأمین قانون خدمات آبی تصریح می 19 ماده
) ؛ 1رسانی کند: ( درباره این موارد اطالعپیش از عقد قرارداد،  باید ،با مرجع خدمات آبی
) نـرخ  2یـا مـرتبط بـا خـدمات آب وجـود دارد و (      صـورت فرعـی   هر نوع منفعتی که به

ممکن است پس از رایزنی بـا   خانه گذاري با عقد چنین قراردادي. وزارت بازگشت سرمایه
 باید) موضوعاتی که 1مقرر کند: (موارد ادامه را قانون اساسی،  هوزیر امور استانی و توسع
) مفـاد  2آبـی ذکـر شـوند؛ (   خدمات آبی و مرجع خدمات  هکنند در قرارداد مابین تأمین

گذاري مشترك  ) الزامات سرمایه3در چنین قراردادي گنجانده شوند؛ و ( بایداجباري که 
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مابین مرجع خدمات آبی و نهاد خدمات آبی، براي تضمین اینکه خدمات آبی بر مبنـایی  
ر براي ؛ مفاد قرارداد منصفانه و برابصورت گیردکارآمد، عادالنه، مقرون به صرفه و پایدار 

کننده هستند؛ و اینکـه بـا قـانون     خدمات آبی، و مصرف هکنند مرجع خدمات آبی، تأمین
گـذاري مشـترك،    خدمات آبی مطابقت دارند. به محض توافق بر سر قرارداد یـا سـرمایه  

رونوشت قرارداد را بـه متـولی اسـتان و وزیـر ارائـه کنـد. وزیـر         بایدمرجع خدمات آبی 
به عنوان راهنما براي قراردادهـاي مـابین مراجـع     بایدایی را که تواند الگوي قرارداده می

 فراهم کند.   ،کنندگان خدمات آبی استفاده شود خدمات آبی و تأمین

-8-5-2-3 اجراي مقررات 

قانون ملی آب تشریح شـده اسـت. قـانون ملـی      145تا  137 مواداجراي مقررات در 
 بایـد کنـد. ایـن نظـام     را ملزم به برپایی نظام ملی پایش منـابع آب مـی   خانه وزارتآب، 

یت منابع آب، استفاده از منابع آب، مها، کیفیت و ک هاي الزم براي ارزیابی گردآوري داده
هاي آبی و شرایط جـوي   منابع آب، سالمت اکوسیستم بهبودرعایت اهداف کیفی منبع، 

). عـالوه  137مـاده  مهیا کند (قانون ملی آب،  ،دثیر بگذاراکه ممکن است بر منابع آب ت
ربـط دولتـی، نهادهـاي     هـاي ذي  ملزم است پس از رایزنی با سـازمان  خانه وزارتبر این، 

سـاختن   هـایی را بـراي هماهنـگ    کارها و رویـه  و کنندگان آب، ساز مدیریت آب و مصرف
صل از نظـام پـایش   ). اطالعات حا138ماده پایش منابع آب برقرار کند (قانون ملی آب، 

در اختیار عموم قرار داده شود (قانون  خانه وزارتشده توسط  با پرداخت مبلغ تعیین باید
 ).142ماده ملی آب، 

اي از جرایم مربوط به عدم رعایـت الزامـات قـانون را تعیـین      قانون ملی آب مجموعه
وارد مجـاز در  غیـر از مـ   هـایی  روش بـا کرده است. این جرایم عبارتند از اسـتفاده از آب  

انگارانـه آب یـا    قانون، عدم رعایت شروط مصرف مجاز آب، آلودگی غیر مجـاز یـا سـهل   
اعتنایی به هیئت حـل اختالفـات آبـی (قـانون ملـی آب،       سیسات آبی و بیااختالل در ت

مـاده   2بنـد  ). هر فرد مجرم مشمول جریمه یا حبس اسـت (قـانون ملـی آب،    151ماده
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دیده ناشـی از ارتکـاب جـرم     داخت خسارت به افراد زیان) و ممکن است مشمول پر151
 شود. این جرایم در دادگاه قانون رسیدگی می ه). پروند153ماده شود (قانون ملی آب، 

و مراجع اسـتانی، اجـازه پـایش عملکـرد نهادهـاي       خانه وزارتقانون خدمات آبی به 
مقـررات را رعایـت   هـا اسـتانداردها و    آن هدهد تا مطمـئن شـود همـ    خدمات آبی را می

 خانـه  وزارت). در پیـروي از ایـن تکلیـف،    63و  62 مـواد کنند (قانون خـدمات آبـی،    می
تواند به افراد اختیار دهد رعایت قانون و مقررات را رسیدگی کننـد (قـانون خـدمات     می

). هر فردي که مفاد قانون خدمات آبی را نقـض کنـد مشـمول جریمـه یـا      80مواد آبی، 
 ).82ماده انون خدمات آبی، گردد (ق حبس می

-9-5-2-3 حل اختالفات 

-50مـواد  قانون ملی آب دو شکل حل اختالف را قید کرده اسـت (قـانون ملـی آب،    
). نخست، هیئت حل اختالفات آبی براي استماع استیناف علیه تصـمیمات مراجـع   146

). ایـن  148مـاده  مدیریت حوضه، یا نهاد مدیریت آب (قانون ملـی آب،   سازمان مسئول،
اسـتماع در هـر جـاي کشـور اسـت.       هاي مستقل با اختیار برگزاري جلس هیئت مجموعه

از  بایـد کمیسیون خدمات قضایی اسـت و   هبنا به توصی خانه و وزارتاعضاي آن منصوب 
هاي مرتبط برخـوردار باشـند (قـانون     دانش قانون، مهندسی، مدیریت منابع آب یا زمینه

این هیئت توسط دپارتمـان امـور آب وزارت آب و    ). پشتیبانی اداري146ماده ملی آب، 
خواهی شود  تواند در دادگاه عالی فرجام . تصمیمات این هیئت میخواهد بودداري  جنگل

دهـد مـردم    اختیار می خانه وزارت). در واقع قانون ملی آب به 149ماده (قانون ملی آب، 
مـاده  (قانون ملـی آب،   یند مذاکره و وساطت سوق دهدآرا به حل اختالفات از طریق فر

150.( 

-6-2-3 بندي   جمع 

ارائه شده است.  4-3) در شکل 1998جنوبی ( خالصه بررسی مفاد قانون آب آفریقاي
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درصد) و  31ماده ( 43ترتیبات نهادي با  موضوعاتهمانگونه که  نشان داده شده است، 
اصـلی   اجزايدرصد) بیشترین فراوانی را در میان  20ماده ( 27مقررات استفاده از آب با 

جنـوبی از   اند. با توجه به آنکه رویکرد مـدیریتی آفریقـاي   دهنده این قانون داشته تشکیل
پیوسته منـابع آب و تأکیـد بـر افـزایش نقـش و       هم سمت مدیریت به میالدي به 90دهه 

جنـوبی   نون آب آفریقايتوجهی از مفاد قا مشارکت گروداران سوق پیدا کرده، بخش قابل
بــه ترتیبــات نهــادي و تبیــین وظــایف و اختیــارات ســطوح مختلــف حکمرانــی آب، از  

هاي مشورتی و شوراهاي مـدیریت حوضـه و وزارت    کنندگان تا کمیته هاي مصرف تشکل
اي  جنوبی توجه ویژه داري اختصاص یافته است. همچنین قانون آب آفریقاي آب و جنگل

بـرداري از منـابع آب و    هاي بهره ز آب و نحوه صدور مجوزها و پروانهبه مقررات استفاده ا
 شرایط تمدید یا لغو این مجوزها نشان داده است.  

 
-4-3 شکل جنوبی بندي موضوعی مفاد قانون آب آفریقاي تقسیم 
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 نیـی بـر تب  یآب، عمـدتا مبتنـ   تیبخش مالک در یجنوب يقایآب آفر یقانون مل مفاد
ـ ا. اسـت ) ریـ غ ملـک  در آب از اسـتفاده  مجوز ای تی(مالک یارتفاق حقوق یقانونابعاد   نی

 و یاسـ یس سـاختار  در ریـ اخ يهـا  دهـه  در کـه  است يا گسترده تحوالت بازتاب موضوع
 راتییـ تغ بـا  کشـور  نیا در را نیزم و آب تیمالک نظام و آمده دیپد کشور نیا یاجتماع

 تیـ حقوق مالک فی) و بازتعردی(آپارتا ينژاد ضیتبغنظام  لغو. است نموده مواجه یعیوس
 نیـ قانون آب ا يمحتوابر  یاثرات محسوس ،یجنوب يقایکشور آفر نیدر قوان نیآب و زم
 گذارده است.   زیکشور ن

 ،یامانت عموم نیدکتر رینظ ینیادیو اصول بن میبر مفاه هیگذار با تک قانون ،یطرف از
 جیعدالت و ترو ت،ی)، شفافیو اجتماع ياقتصاد ،یستیز طیمح يها آب (از جنبه يداریپا

 هـا  دهـه  از یناشـ  یخیتـار  يهـا  شـکاف عادالنه به منابع آب، تالش نموده تـا   یدسترس
تا حد امکـان پـر    ،و استفاده از منابع آب یرا در مقوله دسترس ينژاد ضیتبع و استعمار

نظام  فیبازتعر به یجنوب يقایآفر آب قانون مفاد از یتوجه قابل بخش رو، نیهم از. دینما
حقـوق   نیـ ا قیـ تعل ایـ اصـالح   د،یـ تمد طیآب و صدور مجوزهـا و شـرا   صیتخص دیجد

 2اسـت کـه در مـاده     یعادالنه به آب، موضـوع  یدسترس نیتضماست.  افتهیاختصاص 
 است.   دهیگرد انیصراحت ب به یجنوب يقایقانون آب آفر

 يو سـازگار  میاقلـ  رییبه موضوع تغ زیاز قانون ن يمواد ،یجنوب يقایقانون آب آفر در
و  یآب از کم یگذار و وجود مشکالت ناش دغدغه قانون انگریکه ب افتهیاختصاص  یآب با کم

 کشور است.   نیدر ا یمتناسب منابع و مصارف آب عیعدم توز

 از يبـردار  بهـره  و توسـعه  احـداث،  بـه  مربـوط  مباحث و یآب يها رساختیز مقررات
 آب قــانون در کــه اســت يمــوارد جملــه از ســدها یمنــیا و هــا رســاختیز و ســاتیتاس
 .است داشته يشتریب ظهور و بروز ،یجهان تجارب ریسا با سهیمقا در یجنوب يقایآفر

 را یجنوب يقایآفر آب قانون از یمهم بخش زین ينهاد باتیترت و آب تیریمد ساختار
 تیریمـد  اراتیو اخت فیتا وظا دهیتالش گرد قانون، نیا در. است داده اختصاص خود به
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 گردد. میتقس یتیسطوح مختلف حاکم نیب یطور مناسب منابع آب به

-3-3 اسپانیا 

-1-3-3 سیماي کلی 

واقع شده است و از جنوب و شرق  یغرب يدر اروپا يبریا رهیجز در شبه ایاسپان کشور
غرب  و از شمال يسکایب جیشرق با خل الطارق، از شمال و جبل ترانهیمد يایبا در بیترت به

 1214بـا کشـور پرتغـال بـه طـول       ایاسپان یاطلس در ارتباط است. مرز غرب انوسیبا اق
 .  شود یاروپا محسوب م هیدر اتحاد کپارچهیمرز  نیتر یطوالن لومتر،یک

 مربـع  لومتریک هزار 500 بر بالغ آن مساحت و نفر ونیلیم 47 حدود ایاسپان تیجمع
بـوده   یمشروطه است که در آن سلطنت موروث یپادشاه ا،یاسپان یاسیس نظام نوع. است

 تیـ اکثر دییـ توسط پادشـاه و بـا تا   ریوز وجود دارد. نخست زین يگذار و دو مجلس قانون
 بخـش  17 يدارا ایاسـپان . گـردد  یمـ  منصـوب ) نـدگان ینما مجلـس ( کنگـره  ندگانینما

فـدرال   ا،یاسـپان  ی. سـاختار حکـومت  )5-3(شـکل   اسـت  خودمختار شهر 2 و خودمختار
مجلـس منتخـب    يدارا ایخودمختـار در اسـپان   يهـا  ) اسـت و تمـام بخـش   رمتمرکزی(غ

مسـتقل   یو بهداشـت  یمسـتقل، بودجـه و نظـام آموزشـ     یمستقل، دولت و ادارات دولت
 یمحلـ  سیپلـ  يروهـا ین باسـک،  و ایکاتالون رینظ خودمختار مناطق از یبرخ درهستند. 

 .است شده یمل سیپل نیجانش

) یناخالص داخل دیجهان (براساس حجم تول يقدرت برتر اقتصاد نیزدهمیس ایاسپان
درصـد   85 حـدود اسـت.   يبـه کشـاورز   یاز اقتصاد آن متک یتوجه است که بخش قابل

عنوان منبع آب اسـتفاده   به یبوده و تنها از بارندگ میاز نوع د ایکشور اسپان یزراع یاراض
 نیـ ا یزراعـ  یدرصـد از اراضـ   15حـدود   تنها ایاسپان یآب یاراضوجود آنکه  با. کنند یم

درصـد ارزش خـالص کـل     45تـا   40حدود  کنیول دهند، یکشور را به خود اختصاص م
. شوند یرا شامل م ایاسپان يدرصد حجم کل صادرات مربوط به کشاورز 50محصوالت و 
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و  شـکر ین ،یروغنـ  يها دانه جات،یسبز تون،یز مرکبات، غالت، یسنت دکنندهیتول ایاسپان
 اریبس رشد از زیکشور ن نیا التیبخش ش ریاخ يها . در سالشود یمحسوب م یمواد لبن

 .است بوده برخوردار یمناسب

  
-5-3 شکل خودمختار اسپانیا بخش 17 تیموقع 

 

مترمکعـب اسـت    اردیـ لیم 112در حدود  ایکشور اسپان ریدپذیمنابع آب تجد مجموع
 ینیرزمیز آب مترمکعب اردیلیم 30 و یسطح آب منابع مترمکعب اردیلیم 82 شاملکه 

 اردیـ لیم 22 کـه  رسـد  یمـ  مترمکعب اردیلیم 33 حدود به زین ایاسپان آب مصارف. است
مترمکعـب صـنعت و    اردیـ لیم 5/6 ،يدرصد) مربوط به بخش کشاورز 67( آن مترمکعب

 ایکشـور اسـپان   زیآبر يها حوضه تیموقع. 1مترمکعب شرب و بهداشت است اردیلیم 5/4
                                                            
1 https://www.worldometers.info/water/spain-water/ 
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 .است شده داده نشان 6-3در شکل 

 
-6-3 شکل اي اسپانیا منطقه اي و بین منطقه هاي آبریز درون حوضه 

 

-2-3-3 قانون آب اسپانیا 

شود. نخستین قـانون   عنوان یکی از پیشگامان قانون آب در دنیا شناخته می اسپانیا به
توسط پادشاه کارلوس وضع شد. بر اساس ایـن   1680آب غیر رسمی این کشور در سال 

قانون، استفاده از آب براي مصارف خانگی نیـازي بـه مجـوز نداشـته امـا بـراي مصـارف        
. نخستین قانون آب رسمی در این کشـور در سـال   غیرخانگی نیازمند دریافت مجوز بود

سال گذشته، عمدتا تحت  150به تصویب رسید. توسعه رژیم آب اسپانیا در طول  1866
تاثیر حقوق مالکیت و سیاست بوده است. همزمان با تکامل رژیم آب، هم حقوق مالکیت 

ت تکامـل  هاي آب به طور موازي ولی بـا نواخـت و پویـایی متفـاو     و هم طراحی سیاست
طـور   میالدي به تصویب رسید. این قانون به 1985یافته است. قانون آب اسپانیا در سال 

اي به اصالح رژیم پیشین حقـوق اسـتفاده و مالکیـت آب پرداخـت و تغییـرات       گسترده
تـا   1999اساسی در مجوزهاي استفاده از آب ایجاد نمـود. قـانون آب اسـپانیا در سـال     

زدایی، مبادلـه حقـوق آب، تـأمین نیازهـاي      اتی نظیر نمکحدودي اصالح شد و موضوع
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 زیستی و... در قانون جدید مورد توجه بیشتري قرار گرفت. محیط

پـذیرتر   تر دولت بر منابع طبیعی و استفاده انعطـاف  این قانون ترکیبی از کنترل دقیق
منظـور   براي ارتقاء کارایی و افـزایش منـابع در دسـترس بـه     ،قانونی يها روش بااز آب 

 پذیرد: تامین آب مورد نیاز است. این امر به چهار روش انجام می

زدایی شده که از  هاي نمک ) مفهوم آب عمومی را به آب1999قانون آب جدید ( .1
 دهد. شوند، گسترش می واحد نمک زدایی خارج شده و وارد منابع عمومی می

آب اسـپانیا جدیـد   کند که بـراي قـانون    این قانون دو نوع حقوق تصرف ارائه می .2
شوند. از یک سو قراردادهایی براي واگذاري حقوق اسـتفاده تنظـیم    محسوب می

شود که طـی آن امتیـاز اسـتفاده در جهـت افـزایش کـارایی اسـتفاده از آب         می
توانسـت بـین    تواند به شخص دیگري فروختـه شـود. ایـن قـرارداد تنهـا مـی       می

توانـد   . از سوي دیگـر اداره آب مـی  دارندگان امتیاز با اولویت یکسان منعقد شود
، 1999این حقوق را خریداري کرده و به قیمت دلخواه بفروشد. تا قبل از اصالح 
توانسـت   اختصاص آب وابسته به آب مورد نیاز به ازاي هر هکتار زمین بود و نمی

 به زمین دیگري منتقل شود.

هـاي   دودیتزیست و جریـان اکولـوژیکی، محـ    قانون جدید براساس حقابه محیط .3
کند. این حقابه به جز مصـارف شـرب،    برداري اعمال می جدیدي در سیستم بهره

 تر بدان اشاره شد، ارجحیت دارد. بر همه موارد دیگر استفاده از آب که پیش

منظور کنترل استفاده از منابع در دسترس، امتیازات انحصاري براي  این قانون به .4
 کند. ا صادر میشده ر هاي تصفیه استفاده مجدد از آب

 اراتیـ و اخت هـا  تیبران) و مسئول کنندگان (آب استفاده يها انجمن لیو کار تشک ساز
از وزارت  ایآب اسـپان  تیریسـطوح مختلـف مـد    اراتیـ و اخت فیوظـا  زینها و  انجمن نیا

حوضـه   يهـا  آب و سـازمان  یمل يبخش تا شورا نیا یاصل یعنوان متول به ستیز طیمح
بـدان پرداختـه شـده     لیبه تفصـ  ایاست که در قانون آب اسپان يموارد گریو... از د زیآبر
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 است.   

مـاده بـه تصـویب رسـیده      135فصل و  8) در 1999قانون آب اسپانیا (مصوب سال 
 ارائه شده است. 2-3است که مشخصات آن در جدول 

 

-2-3 جدول )1999مواد و فصول قانون آب اسپانیا ( 
 فصل فصلعنوان  عنوان بخش عنوان قسمت تعداد ماده

 0 مقدمه - - 1

 عمومی آب منابع دهنده تشکیل اجزاي - 2

منابع آب عمومی تحت 
 مسئولیت دولت

1 

 ها حاشیه و ها رودخانه سواحل ها، کانال - 5

3 - 
ها)، مخازن  ها، استخرها (حوضچه دریاچه

 هاي سیالبی و دشت

 هاي آب زیرزمینی سفره - 1

 کن شیرین آب - 1

 مفاهیم عمومی - 6

 2 اداره آب عمومی

 شوراي ملی آب - 2

 پیکربندي و وظایف 5

 11 هاي حوضه سازمان
 و اداري دولتی، نهادهاي

 همکاري

 مالی و میراث 3

 3 ریزي هیدرولوژیک برنامه - - 8

 خدمات حقوقی - 3

استفاده از منابع آب 
 عمومی

4 

9 - 
هاي مشترك (عمومی) و  استفاده

 خصوصی

 امتیاز آب به طور کلی 8

 مجوزها و امتیازات
 انحصاري استفاده حقوق انتقال 6

4 
سازي و استفاده از  شفاف
 هاي زیرزمینی آب
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 فصل فصلعنوان  عنوان بخش عنوان قسمت تعداد ماده

 سایر مجوزها و امتیازات 2

 فرآیند 2

11 - 
 هاي تشکل( آب کننده استفاده جوامع

 )بران آب

 قوانین عمومی - 12

آب  حفاظت از منابع
 عمومی و کیفیت آب

5 

 عمومی آب منابع به تخلیه 9
 تخلیه

 تخلیه دریایی 1

 استفاده مجدد از پساب - 1

 هاي دولتی کمک - 1

 مناطق مرطوب - 1

6 - - 

 مالی و اقتصادي رژیم
 آب منابع از استفاده

 عمومی
6 

6 - - 

 هاي ضمانت تخلفات،
 صالحیت و اجرایی

 ها دادگاه
7 

 هاي آبی مفهوم و ماهیت قانونی سازه - 10
 مناطق دولتی - 1 8 هاي آبی سازه

 هاي آبی قراردادهاي امتیاز براي سازه - 3

 مجموع *144
 کل جمع است، ماده 135 قانون نیا یاصل مواد تعداد آنکه وجود با نیبنابرا. هستند مکرر مواد يدارا ایاسپان آب قانون مواد از یبرخ* 

 .رسد یم ماده 144 به مکرر مواد درنظرگرفتن با مواد

-3-3-3 هاي قانونی حاکم چارچوب 

تنظیم منابع آب عمومی، اسـتفاده از آب و   )1999هدف از تدوین قانون آب اسپانیا (
عنوان شده است (بنـد   1قانون اساسی 149اختیارات دولت در امور مربوطه مطابق اصل 

                                                            
 قانون اساسی اسپانیا به حدود اختیارات دولت مرکزي اشاره دارد. 149اصل   ۱
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اساسی براي حفاظت منابع آب از دیگر اهـداف  . همچنین، ایجاد استانداردهاي )1ماده 1
 ).1ماده  2 بندتدوین این قانون است (

-4-3-3 انعکاس اصول بنیادین در قانون آب اسپانیا 

نشـان داده   7-3هاي بنیادین در قـانون آب اسـپانیا در شـکل     انعکاس اصول و مولفه
ـ     طور که در این شکل مالحظه می شده است. همان وژیکی و گـردد، اصـول پایـداري اکول

گانه از اولویت و اهمیت بیشـتري در مفـاد قـانون    14سازي نهادي در بین اصول  ظرفیت
توان بـه   گانه، پایداري اکولوژیکی را می14آب اسپانیا برخوردارند. از میان اصول بنیادین 

هاي  ترین اصل در تدوین قانون آب اسپانیا شناسایی کرد. این اصل به شکل اي عنوان پایه
اسـت کـه نشـان از توجـه      ماده از قانون آب اسپانیا رعایـت شـده   30بیش از  مختلف در

 زیست و پایداري اکولوژیکی منابع آب دارد.  قانونگذار مربوطه به حفاظت از محیط

 
-7-3 شکل انعکاس اصول بنیادین در قانون آب اسپانیا 
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 قالـب  در را خود که است اسپانیا آب قانون در دیگري مهم اصل نهادي سازي ظرفیت
 شـوراي  کننـده،  استفاده جوامع بران، آب هاي تشکل حوضه، هاي سازمان همچون مواردي

 مشـارکت، . اسـت  داده نشـان ... و بـرداري  بهره هاي هیات زهکشی، کمیسیون حوضه، آب
 مـواردي  دیگـر  از فردي حقوق بر عمومی حقوق تقدم و منابع از معقول استفاده عدالت،

 .است شده پرداخته بدان اسپانیا آب قانون در قبولی قابل میزان به که است

 آب قـانون  مفـاد  کـه  درصـورتی  کشـورها  سایر براي شده داده صورت تطبیق مشابه
 نحوه و میزان شود، بازتنظیم جهانی بانک پیشنهادي هاي سرفصل قالب در اسپانیا کشور

 از تـوجهی  قابـل  تعداد ترتیب بدین. بود خواهد 8-3 شکل مشابه منتخب اصول انعکاس
 کشور این قانون حیث این از و اند داشته عنایت منتخب اصول به اسپانیا قانون موضوعات

 .است کرده برقرار خود قانونی مواد و اصول میان مناسبی توازن
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هاي پیشنهادي  به تفکیک سرفصل اسپانیاقانون آب انعکاس اصول بنیادین در   -8-3 شکل

 بانک جهانی

هاي پیشنهادي بانـک   مقایسه تطبیقی قانون آب اسپانیا با سرفصل  3-3-5-

 جهانی

-1-5-3-3 مالکیت منابع آب 

 مطابق قانون آب اسپانیا، مالکیت تمامی منابع آب این کشور (به استثناي مواردي که
صراحت در قانون ذکر شده است) عمومی بوده و وظیفه مدیریت، کنترل و حفاظـت از   به

نظیر  يطور محدود و در موارد ). مالکیت خصوصی به2آن برعهده دولت قرار دارد (ماده 
هاي خصوصی به رسـمیت شـناخته شـده     هاي عبوري از زمین جریان آب باران در کانال

هـا بـه نحـوي کـه      ساز یا اصالحاتی در ایـن کانـال   و گونه ساخت شرطی که هیچ است؛ به
). 5شرایط را به ضرر منافع عمومی یا به نفع شخص ثالثی تغییر دهد، انجام نگیرد (ماده 

ها و مخـازن موجـود در امـالك خصوصـی، جـزء الینفـک آن ملـک         همچنین، حوضچه
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شرطی کـه  رود؛ به  هاي خصوصی منابع آب به شمار می محسوب شده و در زمره مالکیت
زیسـتی   استفاده از آب این مخازن منحصر به همان ملک بوده و منافاتی با قوانین محیط

 ).10نداشته باشد (ماده 

هاي آب زیرزمینی و سازندهاي کارستی جزء  قانون آب اسپانیا، سفره 12مطابق ماده 
ایـن   بـرداري یـا اسـتفاده از    شوند و هرگونه فعالیت و بهره منابع آب عمومی محسوب می
 منابع نیازمند اخذ مجوز است.  

قـانون آب اسـپانیا (اسـتفاده از منـابع آب      4مباحث مربوط به حقـوق آب در فصـل   
دسـت   هـاي پـایین   زمـین این قانون،  47عمومی) به تفصیل ارائه شده است. مطابق ماده 

رسـد   میها  گونه فعالیت انسانی به آن هاي باالدست، بدون هیچ توانند آبی که از زمین می
تواند مانع این حـق   نه مالک زمین پایین می و در این شرایط، را دریافت و استفاده کنند

. از طرفی، اگر آب پس از استفاده توسـط اراضـی باالدسـت    شود و نه مالک زمین باالیی
تواننـد از دریافـت آن    دسـت مـی   دچار افت کیفیت محسوسی شود، مالکان اراضی پایین

 خسارت کنند. امتناع ورزیده و طلب
قانون آب اسپانیا، به حقوق ارتفاق و مقررات مربوط به آن اشـاره دارد.   49و  48مواد 

هاي حوضه در مورد استخراج آب براي تـأمین مصـارف    براساس این مواد قانونی، سازمان
 شرب، داراي حق ارتفاق هستند. 

-1-1-5-3-3 مبادله حقوق آب (بازار آب) 

تقال تمام یا بخشی از حق استفاده از آب، نیاز بـه  قانون آب اسپانیا ان 63مطابق ماده 
این قانون، صاحبان یا دارنـدگان حـق    69تا  67اخذ مجوز دارد. همچنین، براساس مواد 

توانند کل یا بخشی از حقـوق اسـتفاده خـود را بـه فـروش       انحصاري استفاده از آب، می
هـایی در نظـر گرفتـه     یتبرسانند (بازار آب). اگرچه براي این مبادالت، شرایط و محدود

توان به الزام انتقال حق واگذاري به کـاربري مشـابه یـا بـا      شده است که از آن جمله می
عنوان مثال، دارنده حق انحصاري اسـتفاده از آب کشـاورزي    اولویت باالتر اشاره نمود. به



 
 

 

 

  آب قانونالیحه پیشنهادي   تدوین هاي سرفصل و اصول فرآیندها، مروري بر 

 

122 

نظیـر  تواند امتیاز خود را براي مصارف کشاورزي یا مصـارفی بـا اولویـت بـاالتر (     تنها می
شرب) واگذار نماید و امکان انتقال یا واگـذاري امتیـاز اسـتفاده از آب بـراي مصـارف بـا       

که منافع عمـومی   تصریح نموده در صورتی 67تر وجود ندارد. هرچند، ماده  اولویت پایین
طور موقت، انتقـال حـق اسـتفاده بـه      تواند به زیست می جامعه ایجاب کند، وزارت محیط

، قراردادهـاي واگـذاري امتیـاز    68ر را مجاز اعالم نماید. براساس ماده ت یک اولویت پایین
روز از امضـاي آن   15صورت کتبـی ثبـت گردیـده و طـی مـدت       استفاده از آب، باید به

چنانچـه در رابطـه بـا واگـذاري حـق،      توسط سازمان حوضه به رسمیت شـناخته شـود.   
رسـانی بـه    مـاه از اطـالع  مخالفتی از سوي سازمان حوضه اعالم نشود، ظرف مدت یـک  

شود. چنانچـه واگـذاري امتیـاز بـراي کشـاورزي و       حوضه، انتقالِ حق مجاز شناخته می
اي از قـرارداد را بـراي منـاطق خودمختـار، وزارت      آبیاري باشد، سـازمان حوضـه نسـخه   

روز نظر خـود   10ها باید ظرف مدت  کند. آن می  کشاورزي و وزارت شیالت و غذا ارسال
بـرداري از   رژیـم بهـره  اگر انتقال حق استفاده از آب باعث تأثیر منفی بـر   کنند.را اعالم 

زیسـتی و وضـعیت اکوسیسـتم باشـد،      منابع حوضه، حقوق شخص ثالث، جریان محـیط 
 سازمان حوضه مجاز به پذیرفتن انتقال حق استفاده نخواهد بود.

داشته باشـد کـه بـا    خسارت مالی به همراه انتقال حقوق استفاده از آب ممکن است 
توافق طرفین قرارداد تعیین شده و باید در قرارداد ذکـر شـود. حـداکثر میـزان جبـران      

 ). 69(ماده  شود نامه تعیین می خسارت، توسط آئین

-2-1-5-3-3 مرکز تبادل حقوق آب 

ــا پیشــنهاد وزیــر   71مطــابق مــاده  قــانون آب اســپانیا، مرکــز تبــادل حقــوق آب ب
هاي حوضه  سازمانایجاد خواهد شد. در این حالت،  زیست و موافقت هیأت وزیران محیط

توانند پیشنهادهاي عمومی براي کسب حقوق استفاده از آب را ارائه کنند تا بعـدا بـا    می
کنندگان منتقـل شـود. تملکـات و     دهد به سایر استفاده قیمتی که خود سازمان ارائه می

شود، باید بـا رعایـت اصـول     میانتقال حقوق استفاده از آب که مطابق با این ماده انجام 
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شود،  نامه مشخص می تبلیغات و رقابت آزاد و مطابق با روال و معیارهایی که توسط آئین
 انجام پذیرد.

-3-1-5-3-3 ها و تأسیسات آبی مالکیت زیرساخت 

سازي آب  هاي شیرین زدایی و فعالیت مقرراتی را براي نمکقانون آب اسپانیا  13ماده 
سـازي   زدایی و شیرین برداري از تأسیسات نمک ب آن، بهرهدریا تعیین نموده که به موج

هـاي   هاي حوضـه و یـا شـرکت    زیست، سازمان آب دریا، منحصرا در اختیار وزارت محیط
تواننـد بـا    بران نیـز مـی   هاي آب شده در این قانون خواهد بود. اگرچه تشکل دولتی اشاره
هـاي   نفـع مسـتقیم فعالیـت    ذي هـاي یـاد شـده،    ها یا شرکت نامه با سازمان انعقاد توافق

   شود. سازي آب تنها توسط دولت مرکزي صادر می زدایی باشند. امتیاز شیرین نمک

هایی که متعلـق بـه    قانون آب اسپانیا، مالکیت تأسیسات و زیرساخت 86مطابق ماده 
هـا مجـاز بـه     ها واگذار شده و ایـن تشـکل   بران هستند به خود این تشکل هاي آب تشکل

 ها هستند.  ستفاده از آنساخت و ا

ها و تأسیسات آبی مرتبط با منـافع عمـومی،    مسئولیت کلیه سازه 124براساس ماده 
توانـد مسـتقیما    هـا و تأسیسـات مـی    برعهده دولت مرکزي است. مدیریت این زیرساخت

هاي حوضـه انجـام    زیست یا از طریق سازمان صالح وزارت محیط هاي ذي توسط دستگاه
نامـه، ایـن    موجـب انعقـاد توافـق    تواننـد بـه   مناطق خودمختار نیـز مـی   پذیرد. همچنین،

 ها را مدیریت نمایند. زیرساخت

در حیطه اختیارات خود، عملیات توانند  هاي حوضه می زیست و سازمان وزارت محیط
 بـرداري  هـاي بهـره   هیـأت  بران یا هاي آب آبی را به تشکل و تأسیسات ها و نگهداري سازه

ها امضا خواهد شد (مـاده   تشکل اي بین دولت و این نامه ر این حالت توافق. دواگذار کنند
125.( 
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-2-5-3-3 هاي اساسی اصول و اولویت 

گونه که پیشتر اشاره شد، در اعطاي امتیـازات اسـتفاده از آب، رعایـت ترتیـب      همان
شده در طرح هیدرولوژیکی حوضه مربوطه و نیز الزامات حفاظت از منـابع   اولویت تعیین

زیست ضروري است. مطابق قانون آب اسـپانیا، یـک امتیـاز اسـتفاده از آب      محیطآب و 
دلیل عدم اولویت استفاده، مشمول سـلب مالکیـت شـود. تعیـین اولویـت       ممکن است به

هاي حوضه واگذار شده تا در هـر حوضـه آبریـز، بـا توجـه بـه        استفاده از آب به سازمان
هـاي اسـتفاده از    نسبت به تعیین اولویتشرایط و مطابق طرح هیدرولوژیکی آن حوضه، 

 60که چنین اولویتی مقرر نگردیده باشد، براسـاس مـاده    آب اقدام نمایند، اما در صورتی
 بندي زیر حاکم خواهد بود: قانون آب اسپانیا، اولویت

 مین آب مورد نیاز جمعیت (شرب و بهداشت)أت •
 آبیاري و مصارف کشاورزي •
 مصارف صنعتی براي تولید برق •
 سایر مصارف صنعتی •
 پروري آبزي •
 هاي تفریحی استفاده •
 ناوبري و حمل و نقل آبی •
 .سایر •

-3-5-3-3 مقررات استفاده از آب 

قانون آب اسپانیا، استفاده از منابع آب براي مصارف مشترك زیر نیاز  51مطابق ماده 
 به دریافت امتیاز انحصاري خواهد داشت:

 ناوبري .1

 هاآن هاياسکله و عبوري هايقایق استقرار .2



 
 

 

 125 

 هاي پیشنهادي بانک جهانی : قوانین آب کشورهاي منتخب در انطباق با اصول و سرفصل3فصل  

 

 .است نشده گنجانده قبلی ماده در که دیگري استفاده هر .3

پروري باید بـا رعایـت قـوانین عمـومی      برداري از منابع شیالت و آبزي استفاده و بهره
زیست بوده و در صورت لزوم توسط قوانین خاص آن بخـش، تنظـیم شـود (مـاده      محیط

50.( 

-1-3-5-3-3 اکتساب حقوق استفاده شخصی از آب 

آب اسپانیا دو روش براي اکتساب حقوق اسـتفاده شخصـی از آب   قانون  52در ماده 
 بینی شده است که عبارتند از: پیش

حق استفاده خصوصی اعم از مصرفی یـا غیرمصـرفی از طریـق امتیـاز اداري یـا       .1
 شرط قانونی  

 حق استفاده خصوصی از منابع آب عمومی از طریق امتیازات اکتسابی. .2

 شود: لب میحق استفاده شخصی تحت شرایط زیر س
 اتمام اعتبار زمانی مجوز •

 66انقضاء مجوز تحت شرایط ماده  •

 از طریق سلب مالکیت اجباري •

 انصراف صاحب مجوز. •

هاي راکد در  آبتواند از آب باران یا  ، صاحب یک زمین یا مزرعه می54براساس ماده 
شمه یـا  از آب چتواند  همچنینَ، مالک میاستفاده کند.  در حد مجاز مرزهاي زمین خود

منـوط بـه اینکـه میـزان برداشـت       خود اسـتفاده نمایـد؛   آب زیرزمینی موجود در زمین
بـرداري بـیش از    هایی که بهره متر مکعب نباشد. در مورد آبخوان 7000سالیانه بیشتر از 

   ها صورت گرفته باشد، هرگونه استفاده نیازمند دریافت مجوز است. اندازه از آن

گونـه اسـتفاده از منـابع آب نیازمنـد دریافـت مجـوز (امتیـاز        غیر از موارد فوق، هر به
 انحصاري) است.  
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-2-3-5-3-3 صدور مجوز (امتیاز انحصاري) استفاده از آب 

برداري مشترك منطقی از منابع آب سطحی  بهرهمجوز استفاده از آب با درنظرگرفتن 
یرین و حقوق سا مجوزهاجدید نیازمند اصالح اگر صدور مجوز  شود. و زیرزمینی اعطا می

ها و خسارات ناشی از آن را بـه تقاضـاکننده امتیـاز     تواند هزینه باشد، سازمان حوضه می
 تحمیل کند.

شـود. همچنـین،    سـال اعطـا مـی    75طور موقت و به مدت حـداکثر   کلیه مجوزها به
استفاده نیست؛ بدین معنی  زیست براي این منظور قابل جریان اکولوژیکی و حقابه محیط

گیرد. حقابـه   زیست تعلق نمی حصاري به جریان اکولوژیکی و حقابه محیطامتیازات انکه 
 ).59دارد (ماده  اولویت شرب و بهداشتجز  ها به زیستی بر همه استفاده محیط

اسـتفاده   شده در امتیاز صـادره قابـل   مجوز استفاده از آب فقط براي مصارف مشخص
توانـد   توان از آن براي مصارف دیگر استفاده کرد. با این حال، دولت می خواهد بود و نمی

منظور ایجاد استفاده منطقی از منبع، تمام یا بخشی از امتیـازات صـادره را جـایگزین     به
استفاده از آب، آبیاري (کشاورزي) باشد، صاحب امتیاز لزوما باید که مقصود  نماید. زمانی

توانـد   مالک زمینی باشد که امتیاز آب براي آن صادر شـده اسـت. سـازمان حوضـه مـی     
از مالکان زمین که به صورت توافقی در مجوزهاي جمعی را براي آبیاري به تعداد زیادي 

داشتن چنین امتیـازي بـه منزلـه انقضـاي     اند، اعطا کند.  یک گروه از آبیاران ادغام شده
 ).61است (ماده  امتیاز قبلی

 در حاالت زیر، ممکن است امتیاز استفاده از آب مشمول بررسی مجدد شود:  

 .کنند تغییر امتیاز اعطاي کننده تعیین یاتکه فرض یالف) زمان

 و به درخواست واگذارکننده (فروشنده). يب) در موارد اضطرار

 .هیدرولوژیکی شرایط با آن انطباق به ازیپ) در صورت ن

و آبیاري نیـز در مـواردي کـه     شربمین أشده براي ت به همین ترتیب، امتیازات اعطا
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حقـق  توانـد ت  نظر با تخصیص کمتر یا بهبود روش استفاده می اثبات شود که هدف مورد
امتیـاز  ، دارنـده  1در مورد بنـد (پ) بخـش   ). 65یابد، قابل بررسی مجدد هستند (ماده 

دیده طبق مقررات قانون عمومی در مورد خلع ید اجباري، حـق تقاضـاي جبـران     آسیب
 خسارت را دارد.

شـده   دلیل نقض هریک از شرایط اساسی آن یا مهلت تعیـین  امتیازات ممکن است به
بـرداري   تواند در صـورت عـدم بهـره    براي آن، منقضی شوند. همچنین امتیاز استفاده می

 ).66الی، منقضی گردد (ماده براي سه سال متو

-3-3-5-3-3 برداري از آب زیرزمینی مجوزهاي بهره 

قانون آب اسپانیا، صاحبان اراضـی متـأثر از درخواسـت اکتشـاف در      73مطابق ماده 
ایـن قـانون    60مورد آب زیرزمینی، از همان اولویـت اعطـاي مجـوز ذکرشـده در مـاده      

اند مجوز اکتشاف آب زیرزمینی تو برخوردار خواهند بود. براین اساس، سازمان حوضه می
را براي متقاضیان صادر نماید. مدت مجوز نباید بیش از دو سال باشـد و اعطـاي آن بـه    

بخـش بـودن    نتیجـه منزله تصرف موقت زمین براي خدمات عمـومی اسـت. در صـورت    
بخشـد   ماه، درخواست امتیاز خود را رسـمیت  6نفع باید ظرف مدت  اکتشاف، طرف ذي

 ).74(ماده 

هـا یـا تأسیسـات و     قانون آب اسـپانیا، اسـتفاده از کانـال    77چنین، براساس ماده هم
هـا و   هـا یـا مسـیرهاي دسترسـی، اسـکله      برداري مصالح، مراتع، درختان، ایجاد پـل  بهره

ها نباید اثرات نـامطلوب   تأسیسات عمومی و... نیازمند اخذ مجوز است و اجراي این طرح
هاي کـافی بـراي    صورت بروز هرگونه خسارت، ضمانتزیستی برجاي بگذارد و در  محیط

 زیست در نظر گرفته شود.   احیاي محیط

-4-5-3-3 حفاظت از منابع آب 

) بـه حفاظـت از منـابع آب عمـومی و     111تا  92قانون آب اسپانیا (مواد  5در فصل 
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کیفیت آب پرداخته شده است. مطابق این قانون، اهداف حفاظت از آب شامل موارد زیر 
 است:

 آبـی  هاي اکوسیستم وضعیت بهبود و محافظت همچنین و تخریب از یريجلوگالف) 
 بـا  ارتبـاط  در مسـتقیم  طـور  بـه  آبـی  نیـاز  لحـاظ  بـه  که خشکی هاي اکوسیستم نیز و

 .هستند آبی هاي اکوسیستم

 کـافی  تامین تضمین و موجود آب منابع از حفاظت هدف با آب از یدارب) استفاده پا
 .مختلف شرایط در آن

 کـاهش  بـراي  ویژه اقدامات انجام طریق از آبی زیست یطمح يمحافظت و بهسازپ) 
 .خطرناك و آالینده مواد انتشار و تخلیه تدریجی

 .بیشتر آلودگی از جلوگیري و زیرزمینی هاي آب آلودگی تدریجی کاهش ینت) تضم

 .خشکسالی و یلث) کاهش اثرات س

 آلـودگی  از جلـوگیري  منظور به المللی بین معاهدات در شده یینج) تحقق اهداف تع
 .دریایی  محیط

 باعـث  توانـد  می که زیرین الیه در خطرناك یا سمی ترکیبات تجمع از یريچ) جلوگ
 .شود عمومی آب منابع تخریب

 .جمعیت استفاده براي منطقه یک در موجود آب کیفیت باالترین یصح) تخص

حفاظـت منـابع آب و کنتـرل کیفیـت آن،     منظـور   قانون آب اسـپانیا بـه   94در ماده 
تشکیل پلیس آب مدنظر قرار گرفته است. بازرسـان منصـوب بـه پلـیس آب در اجـراي      

نماینـد.   عنوان ضابط قضایی عمل می وظایف خود داراي قدرت و اختیارات الزم بوده و به
 مطابق این ماده قانونی، وظایف پلیس آب شامل موارد زیر خواهد بود:

 .یعموم آب منابع ترلکن و یبازرس •
آن طیشرا با یعموم آب منابع يمجوزها و ازاتیامت انطباق بر نظارت و یبازرس •
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 .ها
 .آب تیفیک کنترل و البیس مورد در اطالعات ها،يریگاندازه تحقق •
 آب منـابع  يمجوزهـا  و ازاتیـ امت از حاصـل  يدسـتاوردها  بر نظارت و یبازرس •

 .یعموم
 تیـ مالک از اعم ،یعموم يهاآب مصارف هیکل از يبرداربهره بر نظارت و یبازرس •

 .هستند آن پوشش تحت که یقانون میرژ و هاآن
 .رودخانه از حفاظت خدمات تیریمد •

قانون آب اسپانیا، هر فعالیتی که ممکـن اسـت باعـث آلـودگی یـا       97براساس ماده 
 ویژه موارد زیر: تخریب منابع آب عمومی شود ممنوع است؛ به

 خطـر  بـه  باعـث  اسـت  ممکـن  کـه  موادي یا ضایعات جامد، پسماندهاي یهالف) تخل
 .شوند آن تخریب و آلودگی و آبی محیط انداختن

 .شود آبی محیط زیستی یا فیزیکی محیط یبکه ممکن است باعث تخر یب) اقدامات

 

 انجـام  هیـدرولوژیکی  برنامه در شده تعیین حفاظتی محدوده در که هایی یتپ) فعال
 داشـته  همـراه  بـه  را عمـومی  آب منـابع  تخریب یا آلودگی خطر که صورتی در شود؛ می

 .باشد

هاي حوضه در صدور امتیازات و مجوزهاي استفاده از آب بایـد   بر این اساس، سازمان
زیست و تضمین جریـان   اقدامات مقتضی را جهت رعایت الزامات کیفی و حفاظت محیط

و مجوزهـایی کـه ممکـن اسـت منـابع آب       عمل آورند. در بررسی امتیازات اکولوژیکی به
زیستی همراه باشند، ارائـه گـزارش    عمومی را تحت تأثیر قرار داده و با آثار منفی محیط

بینی اقدامات اصالحی جهت کاهش اثرات منفـی بـر    زیستی و پیش ارزیابی اثرات محیط
 ).98زیست الزامی است (ماده  محیط
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ت از منابع آب زیرزمینی در برابر نفوذ آب در قانون آب اسپانیا، مقرراتی جهت حفاظ
) و بررسـی و صـدور   100زیسـتی (مـاده    شـده محـیط   )، مناطق حفاظـت 99شور (ماده 

) وضـع گردیـده اسـت.    108تـا   101مجوزهاي تخلیـه فاضـالب بـه منـابع آبـی (مـواد       
این قانون، هرگونه استفاده مجدد از پساب نیاز به اخذ مجوز  109همچنین، مطابق ماده 

 واهد داشت.خ

-5-5-3-3 هاي آبی مقررات زیرساخت 

هـاي آبـی    قانون آب اسپانیا اقدامات الزم براي توسعه تاسیسات و زیرساخت 46ماده 
 دارد: به نفع عموم را به شرح زیر بیان می

الف) اقداماتی که براي تنظیم و هدایت منابع آب به منظور تضمین دسترسی بـه آب  
 در سراسر حوضه الزم است.

الزم براي کنترل، دفاع و حفاظـت از منـابع آب عمـومی، بـدون تهدیـد       ب) اقدامات
ویـژه در مقابلـه بـا حـوادثی ماننـد سـیل،        صالحیت و استقالل مناطق خودمختـار، بـه  

 خشکسالی و سایر شرایط بحرانی.

پ) اصالحات هیدرولوژیکی که محدوده آن بیش از یک منطقه خودمختـار را تحـت   
 دهد. تاثیر قرار می

سازي آب که بیش از یک منطقـه خودمختـار را    مات تامین، تصفیه و شیرینت) اقدا
 دهد. تحت تاثیر قرار می

هـا و تاسیسـات    همچنین، براساس این ماده، قبل از شروع عملیات اجرایی زیرساخت
هـاي اقتصـادي، فنـی، اجتمـاعی و      گـزارش تـوجیهی طـرح از منظـر قابلیـت      دیبا ،آبی

قـانون آب اسـپانیا، مالکیـت تاسیسـات و      70زیسـتی تهیـه شـود. مطـابق مـاده       محیط
تواند متعلق به سازمان حوضه آبریز باشد. در این حالت، باید رژیم  هاي آبی می زیرساخت

 ي مربوط به آن مشخص گردد.هاي اقتصاد ها و نیز هزینه استفاده از زیرساخت
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-6-5-3-3 ترتیبات نهادي 

اي استوار اسـت و بـدین    ساختار مدیریت منابع آب اسپانیا بر رویکرد مدیریت حوضه
این قانون وضع نموده که بـر   3و  2منظور قانون آب اسپانیا مقررات جامعی را در فصول 

ي محلـی تـا   آن اساس، وظایف و اختیارات سطوح مختلف مدیریت آب اسپانیا از نهادهـا 
سطح عالیه اجرایی (دولت) مشخص گردیده است. همچنین، با توجه به ساختار سیاسی 

بـه   128و  124، 113، 25، 18خی از مفاد قانون آب این کشور از جمله مواد اسپانیا، بر
مدیریت منابع آب عمومی در حوضه آبریز  ها و اختیارات مناطق خودمختار در مسئولیت

 ق پرداخته است.تحت قلمرو این مناط

-1-6-5-3-3 شوراي ملی آب 

شوراي ملی آب باالترین ارگـان مشـاوره و مشـارکت در امـور آب اسـپانیا محسـوب       
 شود. اعضاي شوراي ملی آب عبارتند از: می

 اداره کل دولت مرکزي •

 مناطق خودمختار •

 نهادهاي محلی •

 هاي حوضه سازمان •

ختلـف آب در  اي و اقتصادي مربوط بـه مصـارف م   هاي حرفه نمایندگان سازمان •
 سطح دولت

 هاي صنفی و بازرگانی در سطح دولت نمایندگان اتحادیه •

 زیست. ) مدافع محیطNGOنهاد ( هاي مردم سازمان •

زیست است و ترکیب و ساختار سـازمانی   ریاست شوراي ملی آب برعهده وزیر محیط
 ).19شود (ماده  این شورا با حکم سلطنتی تعیین می

این قـانون بایـد الزامـات درخصـوص مـوارد زیـر را        20شوراي ملی آب مطابق ماده 
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 رسانی نماید: اطالع
 بـه  ارائـه  براي دولت توسط تصویب از قبل هیدرولوژیکی، ملی طرح پروژه) الف
 ،1هادادگاه
  دولت، توسط تصویب از قبل رودخانه، حوضه مدیریت هاي برنامه) ب
   عمومی، آب منابع مدیریت و  آب از حفاظت با رابطه در مقررات نویس پیش) پ
 کشـاورزي،  هـاي  اسـتفاده  بـراي  عمـومی  عالقـه  مـورد  هاي پروژه و ها طرح) ت

 ریزي برنامه بر که صورتی در اراضی، کاربري ریزي برنامه یا انرژي و صنعتی شهري،
 .بگذارد تأثیر آب از استفاده یا هیدرولوژیکی

 از اسـتفاده  با رابطه در اي حوضه سازمان چند یا دو بین مشترك موضوعات) ث
 .عمومی آب منابع محدوده در ها دارایی سایر و آب منابع

هاي مطالعه و تحقیق در رابطـه بـا توسـعه     زمینه تواند همچنین، شوراي ملی آب می
جـویی، بازیـابی، تصـفیه و اقتصـاد آب را بـه ادارات و نهادهـاي        فناوري، اشتغال، صـرفه 

 عمومی پیشنهاد دهد.

-2-6-5-3-3 حوضه آبریزهاي  سازمان 

هـاي آبریـزي کـه فراتـر از محـدوده       قـانون آب اسـپانیا، در حوضـه    21مطابق ماده 
هاي حوضه با وظایفی کـه در ایـن قـانون     سرزمینی یک منطقه خودمختار است، سازمان

هاي حوضه ممکن است شامل یک  . قلمرو فعالیت سازمانشوند اند، ایجاد می تنظیم شده
قـانون آب   23ها مطـابق مـاده    ). وظایف این سازمان22ده یا چند حوضه آبریز باشد (ما

 است از: عبارت
 رودخانه، حوضه تیریمد برنامه یبررس و يریگیپ ن،یتدو •
   ،یو کنترل منابع آب عموم تیریمد •
 ،یاز منافع عموم يبرداربهره کنترل و اداره •

                                                            
1 Submission to the Courts 
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 و شـده  انجـام  سـازمان  بودجه با که ییهاپروژه از يبرداربهره و ساخت مطالعه، •
 .است سپرده سازمان به دولت که ییکارها زین

 ينهادهـا  ریسـا  و یمحلـ  يهـا شـرکت  خودمختار، مناطق با که ییهانامهتوافق •
 شـده  منعقد گرید اشخاص با که ییقراردادها ای و شده انجام یخصوص ای یدولت
 .است

متقابـل  توانند بـا منـاطق خودمختـار همکـاري      حوضه مطابق قانون میهاي  سازمان
هـاي حوضـه شـامل هیئـت      ). نهادهاي حاکم و ناظر بـر سـازمان  25داشته باشند (ماده 

). ترکیب اعضاي هیئت مدیره سازمان حوضه 26وزیر است (ماده  مدیره سازمان و نخست
) 27هاي حوضه و با در نظر گرفتن الزامات زیر (مطابق مـاده   با توجه به شرایط و ویژگی

 تعیین خواهد شد:
 .بود خواهد حوضه سازمان رئیس برعهده مدیره هیئت ریاست) الف
 از هریـک  از عضـو  یـک  حـداقل  عضـو،  پـنج  داراي مرکـزي  دولت کل اداره) ب
 و اقتصاد و مصرف بهداشت، غذا، و شیالت کشاورزي، زیست، محیط هاي خانه وزارت

 .است ایالتی مالیاتی امور نماینده

 تشـکیل  کننـدگان  اسـتفاده  نمایندگان را عضو سه یا اعضا سوم یک حداقل) پ
 .دهند می

 مـاده  اسـاس  بر که خودمختاري مناطق مدیره هیئت اعضاي از یکی حداقل) ت
 تعـداد . شـود  می اضافه اعضا به گیرند، می حوضه سازمان در عضویت به تصمیم 25
 عضـو  خودمختـار  منـاطق  تعـداد  به مورد، هر در ها آن توزیع و نماینده اعضاي کل

 .دارد بستگی ها آن جمعیت و مساحت نیز و آبریز حوضه

 نماینـده  داراي آبریـز،  حوضـه  تـأثیر  تحت قلمرو درصد به توجه با ها استان) ث
 .بود خواهند
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 وزیـران  هیئـت  توسط زیست، محیط وزیر پیشنهاد به حوضه هاي سازمان يروسا
 ). 29 ماده( شوند می برکنار و منصوب

-3-6-5-3-3 کنندگان مجمع استفاده 

کننـدگانی اسـت کـه بخشـی از      متشـکل از تمـام اسـتفاده   کننـدگان   مجمع استفاده
هـاي   برداري از طرح برداري آب هستند. هدف این مجمع، هماهنگی بهره هاي بهره تأهی

ــابع آب  ــی و من ــوق       آب ــازات و حق ــه امتی ــه ب ــدون اینک ــت؛ ب ــه اس ــر حوض در سراس
 ).31وارد شود (ماده  اي کنندگان لطمه استفاده

-4-6-5-3-3 برداري هاي بهره هیأت 

آمـده از امتیـازات و مجوزهـا،     دسـت  ها، رعایت حقـوق بـه   هدف از تشکیل این هیأت
هـا، بخشـی از رودخانـه یـا واحـدهاي       هاي آبی و منابع آب رودخانـه  برداري از طرح بهره

د. شـو  ها به رئیس سازمان حوضـه منتقـل مـی    تیأپیشنهادات این ههیدرولوژیک است. 
 ).32(ماده  شود نامه تعیین می از طریق آئین ها تأاساسنامه این هی

 

-5-6-5-3-3 هاي زهکشی کمیسیون 

منظور ارائـه تـدابیر موردنیـاز بـه رئـیس سـازمان حوضـه         هاي زهکشی به کمیسیون
هاي آب حوضه  درخصوص رژیم مناسب براي پرکردن و تخلیه (زهکشی) مخازن و سفره

 ).33است (ماده 

-6-6-5-3-3 شوراي آب حوضه 

ارتقاء اطالعـات، مشـاوره عمـومی و مشـارکت فعـال در      به منظور شوراي آب حوضه 
). ترکیـب شـوراي   35(مـاده   شود ریزي هیدرولوژیکی در حوضه رودخانه ایجاد می برنامه

 شود: وزیران مطابق معیارهاي زیر تعیین می آب با حکم سلطنتی و با تأیید هیئت



 
 

 

 135 

 هاي پیشنهادي بانک جهانی : قوانین آب کشورهاي منتخب در انطباق با اصول و سرفصل3فصل  

 

 .ددارن حضور آب شوراي در وزیران هیئت از عضو سه حداکثر تعداد) الف

 عضـویت  آب شـوراي  در حوضـه  سـازمان  فنـی  خدمات از عضو سه حداکثر) ب
 .دارند

 شـورا  در تواننـد  مـی  ،35 مـاده  مفاد اساس بر خودمختار مناطق نمایندگان) پ
 جمعیت و مساحت مرزبندي، به بستگی مناطق این نمایندگان تعداد. کنند شرکت

 .  باشند داشته نماینده یک حداقل باید مناطق این از هریک و دارد ها آن

 اسـت،  حوضه بر منطبق حدي تا یا کامال ها آن سرزمین که محلی نهادهاي) ت
 حـداکثر . بـود  خواهنـد  نماینده داراي خود، متأثر قلمرو درصد یا وسعت به توجه با

 .بود خواهد نفر 3 محلی نهادهاي این از هرکدام هاي نماینده تعداد

 ایـن . دهند می تشکیل را اعضا سوم یک حداقل کنندگان استفاده نمایندگان) ث
 .هستند آب کننده مصرف مختلف هاي بخش نمایندگان اعضا،

 کـه  اجتمـاعی  و اقتصادي زیستی، محیط هاي سازمان و ها انجمن نمایندگان) ج
 ).36 ماده( باشد بیشتر نفر 6 از نباید ها آن تعداد

-7-5-3-3 ترتیبات مالی 

به رژیم اقتصادي و مالی استفاده از منـابع آب   115تا  111قانون آب اسپانیا در مواد 
دولت با اختیـارات خـود در زمینـه تـأمین آب،      111عمومی پرداخته است. مطابق ماده 

کند تا نیازهاي اساسـی را   کننده ایجاد می هاي مصرف اي را براي بخش ساختارهاي تعرفه
همچنـین،   و از مصرف بـیش از حـد آب جلـوگیري شـود.     با قیمت مناسب تأمین کرده

زیست مشمول پرداخت جریمه و  رساندن به محیط سازي منابع آب و آسیب هرگونه آلوده
بـراي جبـران   » کننده باید بپردازد آلوده«جبران خسارت است. براي این منظور، از اصل 

 شود. هاي وارده استفاده می خسارت

قانون آب اسپانیا  112فاده از منابع آب عمومی در ماده مقررات مربوط به مالیات است
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ایـن قـانون مشـخص گردیـده اسـت. مطـابق        113هاي تخلیه فاضالب در ماده  و هزینه
قانون، هزینه تخلیه فاضالب با ضرب قیمت پایه در حجم تخلیـه (برحسـب مترمکعـب)    

و فاضـالب   یورو 01683/0فاضالب شهري محاسبه خواهد شد. قیمت پایه هر مترمکعب 
   است.  یورو تعیین شده 04207/0صنعتی 

بـرداري و   گـذاري، بهـره   هـاي سـرمایه   قانون آب اسپانیا به جبـران هزینـه   114ماده 
عنـوان مالیـات اسـتفاده از آب     حفاظت از منابع آب توسط دولت اشـاره دارد کـه تحـت   

هـایی   در تشـکل هـا   مشمول این مالیات، چنانچه افراد 115گردد. مطابق ماده  تعیین می
توانـد از   ها مـی  بران عضویت داشته باشند، پرداخت مالیات یا هزینه هاي آب مانند تشکل

ها ممکن است باعث تعلیق یـا از   عدم پرداخت مالیات طریق چنین نهادهایی انجام شود.
 برداري از منابع آب عمومی شود. رفتن حق استفاده و بهره بین

-8-5-3-3 برداران  مشارکت بهره 

برداران در قالب ایجاد نهادهـایی نظیـر    که پیشتر اشاره شد، مشارکت بهره طور همان
بـران در قـانون آب    هـاي آب  بـرداري و تشـکل   هاي بهـره  کنندگان، هیأت مجمع استفاده

وظیفـه انتشـار    1آب يگـذار  اسـت یس يشـورا بینی شده اسـت. همچنـین،    اسپانیا پیش
هـاي آبریـز را    ریزي هیدرولوژیکی حوضـه  اطالعات، مشاوره و مشارکت عمومی در برنامه

برعهده دارد. این شورا امکان طرح سواالت عمومی در مـورد تعیـین مرزهـا، حفاظـت از     
کارهـاي مؤثرسـاختن مشـارکت     و منابع آب و شیوه مدیریت آن را خواهـد داشـت. سـاز   

). 35نامه تعیـین خواهـد شـد (مـاده      ه این اهداف از طریق آئینعمومی براي دستیابی ب
اي تعیـین شـده کـه امکـان حضـور نماینـدگان نهادهـاي         گونه ترکیب شوراي آب نیز به

نهـاد جهـت مشـارکت در     هاي مـردم  ها و سازمان برداران و همچنین، انجمن محلی، بهره
 ).36ها وجود داشته باشد (ماده  گیري ها و تصمیم ریزي برنامه

                                                            
1 Water Council of the demarcation 
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-9-5-3-3 حق دسترسی به آب 

توانند بدون نیـاز بـه اخـذ مجـوز و      قانون آب اسپانیا، عموم مردم می 50مطابق ماده 
منظور آشامیدن، اسـتحمام و   ها از منابع آب این کشور به نامه براساس مفاد قوانین و آئین

سایر مصارف خانگی و شرب دام استفاده نمایند؛ به شرطی که این اسـتفاده تغییـري در   
 د نکند. کیفیت و جریان آب ایجا

-10-5-3-3 وفصل اختالفات اجراي مقررات و حل 

هـاي اجرایـی و    ) به تخلفات، ضمانت121تا  116(مواد  7قانون آب اسپانیا در فصل 
، 116هـاي آب پرداختـه اسـت. مطـابق مـاده       نحوه رسیدگی مراجع قضایی بـه پرونـده  

 اقدامات زیر تخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود:

 .شود آبی تأسیسات و عمومی امول به یبعث آسکه با یالف) اقدامات

 بـدون  یرزمینـی، ز يهـا  و برداشـت از آب  یعمـوم  يها ب) انحراف آب از کانال
 .مربوطه مجوز یا امتیاز دریافت

 .قانون این در مندرج مجوزهاي و امتیازات در شده قید شرایط یتپ) عدم رعا

 بـه  کـه  مناطقی در یا عمومی هاي کانال در کاشت و یرمجازغ يت) انجام کارها
 .هستند استفاده نظر از هایی محدودیت داراي قانونی لحاظ

 مجـوز  داشـتن  بـدون  رودخانـه،  بسـتر  از مصالح استخراج یا اشغال یب،ث) تخر
 .مربوطه

 .پذیرنده هاي کانال به مجوز بدون یهج) تخل

 .شده خواسته اعمال از سرپیچی یا قانون این در مقرر هاي یتچ) نقض ممنوع

 مجوز داشتن بدون یرزمینیاستخراج آب ز يها و نصب ابزارها ح) باز کردن چاه
 .آب استخراج براي حوضه سازمان از
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عـدم انطبـاق آن بـا مفـاد منـدرج در       یـا خ) عدم ارائـه اظهارنامـه مسـئوالنه و    
 اظهارنامه 

 .هستند اظهارنامه یک همراه که اسنادي و ها داده حذف یاد) عدم صحت 

قانون آب، جرایم و تخلفات آبی بـه چهـار گـروه جـرایم جزئـی، کمـی        117در ماده 
بندي شده است. بـر ایـن اسـاس، متخلفـان براسـاس       جدي، جدي و بسیار جدي تقسیم

 هزار تا یک میلیون یورو جریمه خواهند شد.   10میزان و شدت تخلف، بین 

ضـبط  اي نظیـر   شـگیرانه براي اطمینان از اثربخشی مجازات، ممکن است اقدامات پی
ها براي جلوگیري از ادامه فعالیت متخلـف صـورت    ها، تجهیزات و چاه یسات، دستگاهأست

 ).119(ماده  گیرد

شده در قانون آب اسپانیا، در مواردي که تخلفات منجـر بـه    بینی مطابق مقررات پیش
کـه مقـام    و تـا زمـانی   ارجـاع نمـوده  را به دستگاه قضایی وقوع جرم شود، دولت پرونده 

قضایی حکمی صادر نکرده، از ادامه مجازات خودداري خواهد کرد. مجازات توسط مقـام  
). همچنـین، تشـخیص ادعاهـایی    120(ماده  شود قضایی مانع از اعمال جریمه اداري می

شـود، مربـوط بـه     که در رابطه با قوانین اداري مرتبط با آب در قانون اداري مطـرح مـی  
 ).121(ماده  اداري است -حوزه قضایی

-6-3-3 بندي   جمع 

نشان داده شـده اسـت.    9-3) در شکل 1999خالصه بررسی مفاد قانون آب اسپانیا (
درصـد) و   23مـاده (  37بـا   ترتیبـات نهـادي   موضوعاتگردد،  همانگونه که مالحظه می

اصـلی   اجـزاي درصد) بیشترین فراوانی را در میان  19ماده ( 30با  حفاظت از منابع آب
گذار بـه ایـن دو مبحـث در     اند. یکی از دالیل توجه قانون دهنده این قانون داشته تشکیل

قانون آب اسپانیا، ساختار حکومتی این کشور اسـت کـه قـدرت و اختیـارات زیـادي بـه       
است تا در قانون آب به ها و برخی مناطق خودمختار داده است. از این رو، ضروري  ایالت
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ها و منـاطق مختلـف در مـدیریت آب کشـور      نحوه ارتباط، هماهنگی و تعامل بین بخش
بینی گردد. ضمن آنکه رویکـرد   پرداخته شده و ساز و کارهاي الزم براي این منظور پیش

اي و حکمرانی چندسطحی آب در کشور اسپانیا، نقـش و اهمیـت محـور     مدیریت حوضه
را در قانون آب این کشور بسیار پررنگ نمـوده اسـت. تبیـین وظـایف و     ترتیبات نهادي 

خانه مسئول در مدیریت منـابع آب اسـپانیا    عنوان وزارت زیست به اختیارات وزارت محیط
کننـدگان،   هـاي حوضـه، مجمـع اسـتفاده     تا نهادهایی نظیـر شـوراي ملـی آب، سـازمان    

در محور ترتیبات نهـادي در قـانون    برداري و... از جمله مواردي است که هاي بهره هیأت
آب اسپانیا بدان پرداخته شده است. محور مقـررات اسـتفاده از آب نیـز از آن جهـت در     
قانون آب اسپانیا حائز اهمیت است که از یک سو بیانگر قواعـد جدیـد اسـتفاده از آب و    

و از سـوي  برداري از منابع آب است  نحوه اخذ و صدور مجوزها و امتیازات انحصاري بهره
هاي قانونی جدید را براساس اولویت حفظ جریـان اکولـوژیکی و تـأمین     دیگر محدودیت

 نماید. برداري منابع آب اعمال می زیستی بر سیستم بهره هاي محیط حقابه

 
-9-3 شکل بندي موضوعی مفاد قانون آب اسپانیا تقسیم 
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 در ایاسـپان  آب يها استیس و تیمالک حقوق تحوالتاشاره شد،  شتریکه پ طور همان
 بـه  ایاسـپان  آب قانونمفاد  از یمهم بخش که يطور به. است انینما کشور نیا آب قانون

 در یاساســ راتییــتغ و پرداخــت آب تیــمالک و اســتفاده حقــوق نیشــیپ میــرژ اصــالح
 يدیـ جد موضـوعات  و میمفاه ن،یهمچن. است افتهی اختصاص آب از استفاده يمجوزها

ایـن قـانون    در زین... و یستیز طیمح يازهاین نیتأم آب، حقوق مبادله ،ییزدا نمک رینظ
 مورد توجه قرار گرفته است.

و انتقـال   يواگـذار  یقـانون  يساز وکارهـا  نییتب ومبادله حقوق آب (بازار آب)  بحث
 توجه مورد ایاسپان آب قانون در که است یمباحث نیتر مهم از یکیحقوق استفاده از آب 

 آب بـه  وابسـته  آب اختصـاص  ،1999 سـال  آب قانون بیتصو از قبل تا. است شده واقع
 .شود منتقل يگرید نیزم به توانست ینم و بود نیزم هکتار هر يازا به ازیموردن

 منـابع  از يبـردار  بهره نظام در را يدیجد يها تیمحدود ا،یاسپان آب قانون نیهمچن
 زیـ آبر يهـا  حوضه یکیاکولوژ ازین و ستیز طیمح يها حقابه نیتام از تا نموده اعمال آب
 شـرب،  جـز  به مصارف، همه بر ستیز طیمح حقابه اساس، نیا بر. دینما حاصل نانیاطم

 .دارد تیارجح

 اراتیـ و اخت هـا  تیبران) و مسئول کنندگان (آب استفاده يها انجمن لیو کار تشک ساز
از وزارت  ایآب اسـپان  تیریسـطوح مختلـف مـد    اراتیـ و اخت فیوظـا  زیها و ن انجمن نیا

حوضـه   يهـا  آب و سـازمان  یمل يبخش تا شورا نیا یاصل یعنوان متول به ستیز طیمح
بـدان پرداختـه شـده     لیبه تفصـ  ایاست که در قانون آب اسپان يموارد گریو... از د زیآبر

 است.

-4-3 چین 

-1-4-3 سیماي کلی 

ترین  عنوان پرجمعیت میلیون نفر جمعیت به 400کشور چین با حدود یک میلیارد و 
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عنوان چهـارمین کشـور وسـیع دنیـا      میلیون کیلومترمربع به 6/9ر جهان و با حدود کشو
داراي  ایـن کشـور   (بعد از روسیه، کانادا و آمریکا) در شرق قاره آسیا واقـع شـده اسـت.   

ساختار حکومت سوسیالیستی اسـت و توسـط حـزب کمونیسـت چـین در قالـب نظـام        
شـهر   4منطقـه خودمختـار،    5استان،  22شود. این حزب بر  حزبی اداره می سیاسی تک

منطقـه   2کینـگ) و   زیرنظر مستقیم دولت مرکزي (پکن، تیانجین، شـانگهاي و چونـگ  
 کند. کنگ و ماکائو) حکومت می ویژه اداري (هنگ

کشور چین یکی از قدرتمندترین کشورهاي دنیا از نظـر اقتصـادي محسـوب شـده و     
جهان (پس از ایاالت متحده آمریکا) قـرار  ) آن در رتبه دوم GDPتولید ناخالص داخلی (

 .دارد

نشان  10-3حوضه آبریز اصلی است که در نقشه شکل  10کشور پهناور چین داراي 
تـاکنون،   1961دهد که از سال  ) نشان می2012داده شده است. مطالعه هونگ و وانگ (

. کل منـابع آب  درصد کاهش داشته است 60هاي آبریز اصلی چین حدود  رواناب حوضه
میلیـارد   1983میلیارد مترمکعب است که حـدود   2812تجدیدپذیر کشور چین حدود 

میلیـارد مترمکعـب را منـابع آب زیرزمینـی      829مترمکعب آن را منابع آب سـطحی و  
ازاي هر نفـر   مترمکعب به 2018دهد. سرانه آب تجدیدپذیر این کشور حدود  تشکیل می

 1است.

                                                            
1 https://www.greenfacts.org/en/water-resources/figtableboxes/aquastat37.htm 
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-10-3 شکل هاي آبریز اصلی چین حوضه 

 شـامل  کـه  اسـت  مترمکعـب  اردیلیم 555 حدود در نیچ کشور آب مصارف مجموع
ــلیم 375 ــلیم 123 ،يکشــاورز مترمکعــب اردی ــلیم 57 و صــنعت مترمکعــب اردی  اردی

 .است شرب آب مصارف مترمکعب

-2-4-3 قانون آب چین 

فصـل و   8منابع آب در چین تحت قانون آب جمهوري خلق چین قـرار دارد کـه در   
میالدي توسط کنگره ملی خلق چین به تصویب رسـیده اسـت.    2002ماده در سال  82

 1988این قانون در واقع اصالحیه قانون آب جمهوري خلـق چـین اسـت کـه در سـال      
 در سـاختار  ینی، آغاز مرحلـه نـو  2002در سال  نیآب چ دیقانون جد بود. شدهتصویب 

 و يا حوضـه  تیریمـد  بیـ ترک قانون نیا. شود یم محسوب کشور نیا آب منابع تیریمد
 مسئول خانه وزارت چهار ،یمل دگاهید از. است آب منابع امر در يا منطقه يادار تیریمد
 :شوند یم محسوب نیچ کشور در آب منابع تیریمد

 آب وزارت .1
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 روستا و شهر توسعه و مسکن وزارت .2

 ياکولوژ و ستیز طیمح وزارت .3
 .يبهساز و یمل توسعه ونیسیکم .4

 نیشده است. اولـ  دهینام 1قرمز خط سه عنوان با نیچ در آب منابع تیریمد کردیرو
 مصـرف  ،2030 سـال  تـا . است آب منابع ازکنترل توسعه و استفاده  يخط قرمز به معنا

 يخط قرمز بـرا  نی. دومباشد شده کنترل مترمکعب اردیلیم 700 آستانه تا دیبا آب یمل
 برسـد  یجهان سطح به ییکارآ نیا دیبا ،2030 سال تامصرف آب است.  2ییکنترل کارآ

. برسد مترمکعب 40 از کمتر به نیچ وآنی هزار 10 افزوده ارزش صنعتی با آب مصرف و
. برسـد  6/0 يبـاال  بـه  زیـ ن يکشاورز يها نیزم ياریآب از موثر استفاده بیضر نیهمچن

 تـا . اسـت   آب يعملکرد يها زون در آب ندهیآال منابع تیمحدود زین قرمز خط نیسوم
 و شود کنترل دیبا ها اچهیدر و ها رودخانه به واردشده يها ندهیآال کل حجم ،2030 سال
 .ابدی شیافزا درصد 95 از شیب به منطقه در آب تیفیک انطباق بیضر

منابع آب  تیریمد يها ستمیدر اصالح س يریچشمگ تیآب موفق دیقانون جد اگرچه
 ر،یـ اخ يهـا  سال یروبروست. ط یبا مشکالت ستمیس نیا ينمود اما همچنان اجرا جادیا

توسـعه   يهـا  جنبـه  پوشش جهت در 2002قانون آب سال  جیو ترو يبازنگر يبرا نیچ
طـور کامـل اجـرا نشـده اسـت.       نموده که هنوز به هیته يا نامه نیآئ ،یو اجتماع ياقتصاد
 2018منـابع آب در سـال    تیریمد يبرا نیموجود در کشور چ يساختار ادار ن،یهمچن

 ستیز طینقش وزارت مح شیبه افزا توان یکه از آن جمله م دهیگرد یتحوالت دستخوش
 منابع آب اشاره نمود.  تیریدر امور مربوط به مد يو اکولوژ

تعدادي از قوانین مصوب دیگـر مـرتبط بـا تنظـیم مقـررات آب و مصـرف در چـین        
 عبارتند از:

                                                            
1 Three Red Lines 
2 Efficiency 
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 زیست جمهوري خلق چین؛ قانون حفاظت از محیط •

  قانون شیالت جمهوري خلق چین؛ •

 قانون کشاورزي جمهوري خلق چین؛ •

 چین؛ قانون حفاظت آب و خاك جمهوري خلق •

 قانون کنترل سیل جمهوري خلق چین؛  •

 قانون جلوگیري و کنترل آلودگی جمهوري خلق چین (قانون آلودگی آب). •

-3-4-3 سایر قوانین مرتبط با آب 

طور که پیشتر اشاره شد، بخشی از قوانین و مقررات مربوط به منابع و مصـارف   همان
)، قانون پیشـگیري و  1997عرض نظیر قانون کنترل سیل ( آب در قوانین موضوعه و هم

) و... آمده است. در ادامه، مشخصات کلی از قوانین یاد شده و 2008کنترل آلودگی آب (
 گردد. محتواي هریک از قوانین، به اختصار ارائه می

-1-3-4-3 قانون حفاظت آب و خاك چین 

 6مـیالدي در   1991قانون حفاظت آب و خاك جمهوري خلق چین در جوالي سال 
بدین شرح  1ماده به تصویب رسیده است. هدف از تدوین این قانون در ماده  42فصل و 

جلوگیري و کنترل فرسایش خـاك ، حفاظـت و   منظور  این قانون به«بیان گردیده است: 
سـالی و  خشکماننـد سـیل،   طبیعـی   یايوخاك ، کاهش بال استفاده منطقی از منابع آب

 ».ن شده استزیست و توسعه تولید تدوی ، بهبود محیطریزگرد

 

مطابق قانون حفاظت آب و خاك، کلیه واحدها و افراد موظف بـه حفاظـت از منـابع    
انـد در صـورت مشـاهده     آب و خاك و جلوگیري و کنترل فرسایش خاك بوده و موظـف 

 ).3ئوالن امر گزارش دهند (ماده چنین اقداماتی، مراتب را به مس

براساس این قانون، وزارت آب وظیفه حفاظت آب و خاك را در سراسر کشور برعهده 
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) و موظف است در سطوح مختلف به مردم در زمینه حفاظـت آب و خـاك   6دارد (ماده 
 ).9ها را نسبت به این موضوع ارتقاء بخشد (ماده  آموزش داده و سطح دانش و آگاهی آن

هـاي   بق قانون حفاظت آب و خاك، تهیه برنامه حفاظت آب و خاك ذیل گزارشمطا
آهن، صنایع و معـادن،   هاي عمرانی اعم از راه و راه زیستی براي طرح ارزیابی اثرات محیط

 ). 19انرژي و... الزامی است (ماده 

هاي پیشگیرانه در زمینه حفاظت آب و خاك، دولت باید در  عالوه بر اقدامات و برنامه
مناطقی که دچار فرسایش شده است، سیستم جامعی براي پیشگیري و کنترل فرسایش 

دیده به انجام برسـاند   خاك تنظیم نموده و اقدامات الزم را جهت بازسازي مناطق آسیب
 ). 27و  22، 21(مواد 

اي جهـت نظـارت و حفاظـت منـابع آب و      ین قانون، وزارت آب باید شـبکه براساس ا
بینی تحوالت فرسایش خاك در سراسر کشور ایجـاد نمـوده و نتـایج آن را     خاك و پیش

). همچنین، مطـابق ایـن قـانون، هرگونـه فعالیـت      29طور عمومی منتشر سازد (ماده  به
درجه ممنوع بوده و در صورت  5هاي باالتر از  کشاورزي بدون مجوز وزارت آب در شیب

 ).33انجام، مشمول برخوردهاي قانونی و جریمه خواهد شد (ماده 

-2-3-4-3 قانون مناطق دریایی و نواحی اطراف چین 

مـیالدي   1992این قانون در رابطه با مناطق دریایی و نواحی اطراف در فوریه سـال  
ایـن قـانون آمـده     1ماده توسط کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید. در ماده  17در 

چـین بـر نـواحی دریـایی و کنتـرل      است که قانون مذکور براي اعمال حاکمیت دولـت  
عـرض   شده تا از امنیت ملی و حقوق و منافع دریایی دفاع کنـد. ه مناطق اطراف آن تهی

مایل دریایی در نظر گرفته شده که مشمول ایـن قـانون اسـت و خـط      12دریایی چین 
) و حاکمیت جمهوري خلق چین بر دریـا و منـاطق   3ماده شود ( اصلی دریا محسوب می

 ).5مایل گسترش دارد (ماده  12هوایی و بستر و زیر سطح دریا در این 
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هـا و سـایر    هاي غیرنظامی، زیردریـایی  مفاد این قانون عمدتا در رابطه با تردد کشتی
حریم هـوایی   هاي خارجی، ایمنی ناوبري، تردد هواپیما در وسایل نقلیه آبی، تردد کشتی

مناطق تحت کنترل دریایی دولت چین و همچنین موارد نقض قوانین و مقررات دریایی 
 است.

-3-3-4-3 قانون کشاورزي چین 

 65فصـل و   8در قالـب   1993قانون کشاورزي جمهوري خلق چین در جوالي سال 
تضمین موقعیت بنیادي کشاورزي در اقتصاد ملـی، توسـعه اقتصـاد بـازار     ماده، با هدف 

هاي تولیـد و   یستی در مناطق روستایی، حمایت از حقوق و منافع قانونی سازمانسوسیال
برداري کشاورزي و کـارگران کشـاورزي و ارتقـا و رشـد مـداوم و هماهنـگ بخـش         بهره

توسط کنگره ملی خلق چین بـه   ماده 58فصل و  8در  1993کشاورزي در جوالي سال 
اراضـی واقـع در منـاطق روسـتایی و     ). مطابق ایـن قـانون،   1تصویب رسیده است (ماده 
برداري کشاورزي قرار دارنـد؛ بـه اسـتثناي     هاي تولید و بهره حومه تحت مالکیت سازمان

 ). 3هایی که متعلق به دولت است (ماده  بخش

هاي اشتراکی مطابق  این قانون، حق استفاده از اراضی دولتی یا زمین 4براساس ماده 
تواند از طرق غیرقـانونی اقـدام بـه     ازمان و فردي نمیشرایطی، قابل انتقال است. هیچ س

 خرید و فروش این اراضی یا مشارکت در انتقال زمین نماید.

هـاي حفاظـت از منـابع آب و صـنایع تولیـدي       براساس این قانون، دولت باید شرکت
وسایل و تجهیزات کشاورزي را توسعه دهد تا از این طریق، منابع الزم براي رشد مـداوم  

). همچنین، دولت مکلـف اسـت کـه    8د محصوالت کشاورزي را تضمین نماید (ماده تولی
برداري کشاورزي، تمهیـدات الزم را جهـت    هاي تولید و بهره در سطوح مختلف و سازمان

جویی در مصـرف آب کشـاورزي    هاي صرفه هاي مدیریت آبیاري و فناوري توسعه سیستم
سعه مستمر اراضی کشاورزي بـا عملکـرد پایـدار    هاي الزم را براي تو کار بندد و برنامه به

 ).26و  25(بدون وابستگی به مشکالت ناشی از خشکسالی یا سیالب) ارائه نماید (مواد 
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-4-3-4-3 قانون کنترل سیل چین 

فصـل و   8میالدي در  1997قانون کنترل سیل جمهوري خلق چین در جوالي سال 
بـدین شـرح بیـان     1در ماده  ماده به تصویب رسیده است. هدف از تدوین این قانون 66

این قانون با هدف پیشگیري و کنترل سیل، اقدامات احتیـاطی در برابـر   «گردیده است: 
هـاي   شدن سیل، حفظ ایمنی جان و مال مردم و حفاظت از طـرح  بالیاي ناشی از جاري

پیوسـته و بـا    هم ریزي به کنترل سیل باید براساس اصول برنامه». توسعه وضع شده است
) و 2بر پیشگیري و تطبیق منافع محلـی بـا منـافع عمـومی، انجـام شـود (مـاده         تمرکز

هـاي توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی ملـی لحـاظ        اي کنترل سیل در برنامه اقدامات سازه
کـرد دولـت و پرداخـت هزینـه      صورت ترکیبی از هزینه گردد. بودجه کنترل سیل باید به

 ).3نفعان تامین گردد (ماده  توسط ذي

هـاي   هـاي بـزرگ و دریاچـه    ریزي کنتـرل سـیالب بایـد بـراي تمـام رودخانـه       هبرنام
ها باید همسو با برنامه جـامع   شده توسط دولت (وزارت آب) انجام شود. این برنامه تعیین

 ).10حوضه بوده و با آن مغایرتی نداشته باشد (ماده 

نترل سیالب از سازي و ک ها، باید به ذخیره براي پیشگیري و کنترل سیل در رودخانه
طریق سدها و مخازن توجه شده و تخلیه رواناب سیل با دقت کافی و با توجه به ظرفیت 

هـا   ها انجام شود. اقـدامات حفـاظتی در مسـیر رودخانـه     تخلیه سیالب در مسیر رودخانه
انجام گردیده و الیروبی رودخانه در فواصـل مـنظم رودخانـه صـورت گیـرد. همچنـین،       

ها، بایـد تـدابیري بـراي محافظـت و      لی براي کنترل طغیان رودخانهمطابق با شرایط مح
هاي گیاهی حوضـه رودخانـه، حفاظـت     ها و مراتع و سایر پوشش گسترش پوشش جنگل

جانبه منابع آب و خاك در سطح حوضه اتخاذ شود (ماده  منابع آب و تشدید کنترل همه
18.( 

-5-3-4-3 قانون پیشگیري و کنترل آلودگی آب چین 

مـاده در   92فصل و  8ري و کنترل آلودگی آب جمهوري خلق چین در قانون پیشگی
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گانه این قـانون عبارتنـد    میالدي به تصویب رسیده است. فصول هشت 2008فوریه سال 
 از:

 فصل اول:  مقررات عمومی •

 فصل دوم: ایجاد استانداردهاي کنترل و پیشگیري از آلودگی آب •

 آلودگی آبفصل سوم: نظارت و مدیریت کنترل و پیشگیري  •

 فصل چهارم:  ابزارهاي کنترل و پیشگیري از آلودگی آب •

 هاي آبی پیکره حفاظت از منابع آب آشامیدنی و سایر موارد خاصفصل پنجم:  •

 فصل ششم: دفع حوادث آلودگی آب •

 فصل هفتم: تعهدات حقوقی •

 فصل هشتم: احکام تکمیلی. •
قانون پیشـگیري و کنتـرل آلـودگی آب چـین، ایـن قـانون بـا هـدف          1مطابق ماده 

حفاظـت از ایمنـی آب   زیسـت،   جلوگیري و کنترل آلودگی آب، حفاظت و بهبود محـیط 
آشامیدنی و توسعه کلی، هماهنگ و پایدار اقتصادي و اجتماعی کشور وضع شده اسـت.  

هـا، مخـازن و سـایر     هـا، دریاچـه   انهاین قانون در مورد پیشگیري و کنترل آلودگی رودخ
ســرزمینی کشــور چــین وضــع شــده و در مــورد پیشــگیري و کنتــرل   منــابع آب درون

) 1992 -اي (قانون مناطق دریایی و نواحی اطراف هاي آب دریا، از قانون جداگانه آلودگی
 ).2استفاده خواهد شد (ماده 

زیسـت دولـت    رات محیطزیست و ادا این قانون، وزارت حفاظت محیط 8مطابق ماده 
خلق در سطح شهرستان و باالتر، مسئولیت نظارت، کنترل و پیشگیري از آلودگی منابع 

انـد تـا از    تمام افراد و واحـدها موظـف   10آب را برعهده دارند. عالوه بر این، مطابق ماده 
ربـط گـزارش    منابع آب حفاظت نموده و وقوع تخلفات در این زمینـه را بـه مراجـع ذي   

 دهند.

زیست باید استانداردهاي ملی کیفیـت آب و تخلیـه    همچنین، وزارت حفاظت محیط
 ).  13و  11فاضالب را در سطح کشور تعیین نماید (مواد 
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هاي جدیـد و هرگونـه تاسیسـاتی کـه      هرگونه ساخت وساز، بازسازي یا توسعه پروژه
ود، بایسـتی حتمـا   ها به منابع آبی ش طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تخلیه آالینده به

ها به منبـع   زیستی قرار گرفته و میزان و کیفیت تخلیه آالینده مورد ارزیابی اثرات محیط
 ).17دقت بررسی گردد (ماده  آبی به

همچنین، این قانون، ضوابط و مقرراتی را درخصوص انباشت و تخلیه پسماند و مـواد  
هـا و جبـران    اخـت جریمـه  زائد به منابع آبی و مجوزهـاي تخلیـه فاضـالب و نحـوه پرد    

هاي عمرانی و برداشت از این  خسارات مربوط به کاهش کیفیت منابع آبی در اثر فعالیت
تفصـیل بـه ایـن مـوارد      منابع، وضع نموده است که در فصول سوم و چهارم این قانون به

 پرداخته شده است.

ه هـاي تغذیـ   قـانون کنتـرل و پیشـگیري از آلـودگی چـین، طـرح       39براساس ماده 
 مصنوعی نباید کیفیت منابع آب زیرزمینی را کاهش دهند.

این قانون، جانمایی صنایع و استقرار واحدهاي صنعتی باید با توجـه   40مطابق ماده 
هاي بازیافت آب، کاهش تخلیه پسـاب   ها و با در نظر گرفتن روش به میزان آالیندگی آن

اي عمرانـی بایـد گـزارش ارزیـابی     هـ  ها تعیین شود. همچنین، براي کلیه پروژه و آالینده
زیستی تهیه شده و میزان آلودگی آبی که پروژه احتماال تولید خواهد نمود،  اثرات محیط

 زیست است. ها، وزارت محیط برآورد گردد. مرجع بررسی و تایید این گزارش
قانون کنترل و پیشگیري از آلودگی آب چین مقرراتـی را نیـز در ارتبـاط بـا کـاهش      

هاي شرب و خدمات آب شهري، صنعت، کشاورزي  بهبود کیفیت آب در بخش آلودگی و
و ناوبري وضع نموده است که در فصل چهارم این قانون بـدان پرداختـه شـده اسـت. در     

ها و اقدامات الزم جهـت حفاظـت منـاطق تـامین آب      فصل پنجم قانون یاد شده، برنامه
انون آمده است که وزارت آب بـراي  این ق 56شرب مورد توجه قرار گرفته است. در ماده 

شـده   عنـوان منـاطق حفاظـت    حفاظت کیفی از منابع تامین آب شرب، مناطقی را تحـت 
عنـوان منـاطق    شـده را تحـت   (درجه یک) و مناطق خـاص مجـاور بـا منـاطق حفاظـت     
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هایی را جهت حفاظـت کیفـی منـابع     حفاظتی (درجه دو) تعیین نموده و محدودیت شبه
 نماید. ضع میآب در این مناطق و

عـرض متعـدد در کشـور چـین، بخـش       با توجـه بـه وجـود قـوانین موضـوعه و هـم      
توجهی از قوانین و مقررات مربوط به آب در ارتباط با موضوعاتی نظیر آلودگی منابع  قابل

آب، کنترل سیالب، مصارف آب بخش کشاورزي و... به ایـن قـوانین منتقـل شـده و در     
توجه دیگر در ارتباط بـا قـانون    شده است. نکته قابل ارجاعها  قانون آب چین صرفا به آن
اجراي مقررات و وضع قوانین مربوط بـه مـوارد نقـض    گذار به  آب چین، توجه ویژه قانون

وفصـل اختالفـات در قـانون آب     قانون و برخورد با تخلفات است. اجراي مقـررات و حـل  
فصـول اصـلی    ختصـاص داده اسـت.  درصد از کل مواد قانون را به خود ا 30چین حدود 

 است. شدهارائه  3-3قانون آب چین و تعداد مواد مربوط به هر فصل در جدول 
-3-3 جدول )2002مواد و فصول قانون آب چین ( 

 فصل عنوان تعداد ماده

 1 قوانین عمومی 13
 2 ریزي منابع آب برنامه 6

 3 برداري منابع آب توسعه و بهره 10
 4 آب، مناطق آبی و تاسیسات آبیحفاظت از منابع  14
 5 تخصیص و استفاده اقتصادي از منابع آب 12
 6 حل اختالفات آب و نظارت بر اجراي قانون 8
 7 هاي قانونی مسئولیت 14
 8 احکام تکمیلی 5

 مجموع 82

-4-4-3 هاي قانونی حاکم چارچوب 

تحـت  «هـاي چـین    قانون اساسی جمهوري خلق چـین، تمـامی آب   9مطابق با اصل 
دولـت  براسـاس ایـن اصـل،    ». مالکیت دولت است، یعنی تحت تملک تمام مـردم چـین  

توانـد   مسئول تضمین استفاده معقول از منابع طبیعی است و هیچ سازمان یا فردي نمی
 زد.منابع طبیعی را تصاحب کرده یا به آن آسیب وارد سا
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-5-4-3 در قانون آب چین منتخبانعکاس اصول  

نشـان داده    11-3ب چـین در شـکل   در قانون آ منتخبهاي  انعکاس اصول و مولفه
اسـت،   ترین مسائلی که در قانون آب چین بـه آن پرداختـه شـده    یکی از مهمشده است. 

اهمیت این موضوع در قـانون آب چـین   زیست و منابع آب است؛  بحث حفاظت از محیط
(و اغلب کشورها) به قـدري اسـت کـه اغلـب در یـک سرفصـل مجـزا بـه آن پرداختـه          

اسـت؛ بـه    تبلور یافتهبه خوبی در اصل پایداري اکولوژیکی  این موضوع. اهمیت است شده
 داشـته و ردپـاي آن  طوري که این اصل بیشترین تکرار را در بین اصول قانون آب چین 

 رهگیري است.  قابل این کشوراز قانون آب  ماده 19در 

هـاي   تقدم حقوق عمومی بر حقوق فردي و عدالت (فرصـت  استفاده معقول از منابع،
 انـد.  توجـه قـرار گرفتـه    اصول مهم دیگري هستند که در قانون آب چین موردبرابر) نیز 

گذار به موضوع حفاظت از  دهی به این اصول در قانون آب چین بیانگر توجه قانون اولویت
منابع آب و نیز تاکید بر استفاده معقول از منابع آب در چارچوب حقوق مالکیت عمومی 

شـده   هاي گـم  توان به عنوان حلقه این در حالی است که شفافیت و مشارکت را می است.
ترین اصول در قـانون آب چـین    قانون آب چین برشمرد؛ به طوري که این اصول کمرنگ

مالکیـت (امانـت)    حضـور انـدك دو اصـل    آیند. البته شایان توجه است کـه  به شمار می
اهمیت بودن ایـن اصـول نیسـت.     هاي عمومی دلیل بر کم بندي استفاده عمومی و اولویت

از اغلب در یک یا چند ماده تبیین شده و  ،رنداین دو اصل به دلیل ماهیت خاصی که دا
 .شود تکرار آن در تمام محورهاي قانون اجتناب می
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-11-3 شکل انعکاس اصول بنیادین در قانون آب چین 

 

پیشـنهادي  هـاي   درصورتی که مفاد قانون آب کشور چین در قالب سرفصلهمچنین 
بانک جهانی بازتنظیم شود، میزان و نحوه انعکاس اصول منتخب به صورت نمـایش داده  

اسـتفاده از آب و   ترارهـاي مقـ   خواهد بود. بدین ترتیـب سرفصـل   12-3شده در شکل 
 شده هستند. کننده بیشترین تعداد از اصول یاد حفاظت از منابع آب منعکس
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-12-3 شکل پیشنهادي هاي سرفصل تفکیک به چین آب قانون در بنیادین اصول انعکاس 

  جهانی بانک
 

هاي پیشـنهادي بانـک    مقایسه تطبیقی قانون آب چین با سرفصل  3-4-6-

 جهانی

-1-6-4-3 هاي اساسی اصول و اولویت 

پایدار، مدیریت و حفاظت از منابع آب چـین   ههدف قانون آب، ترویج توسعه، استفاد
). ایـن  1هاقتصادي و اجتماعی چین نقش داشته باشد (ماد هاي که در توسع گونه است به
ریزي جامع، با احتساب تمامی عوامل و تأکیـد بـر اسـتفاده از     از طریق برنامهباید اهداف 

 ، محقـق شـوند  شـده  آب براي مقاصد چندگانه و کسـب حـداکثر منـافع از آب اسـتفاده    
اسـتراتژیک   هکنـد برنامـ   ). براي پیشبرد این اهداف، قانون آب دولت را ملزم مـی 4ه(ماد

هـاي آبریـز    بر مبناي حوضهاستفاده، حفاظت و مدیریت آب  در قالبمنابع آب کشور را 
 ).14هتهیه کند (ماد
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 ،در عـین اجتنـاب از بالیـا   و فع با اصول ترویج مناباید توسعه و استفاده از منابع آب 
تـرویج   ،دست و تمامی مناطق تحت تـأثیر  ساختن منافع نواحی باالدست و پایین متوازن

). 20ههمخـوانی داشـته باشـد (مـاد     ،منافع چندگانه از منـابع آب و جلـوگیري از سـیل   
 ینـ یرزمیز و یسـطح  يهـا  آب توسـعه  و وسـته یپ هـم  به تیریمداصول از باید همچنین 

مشـخص کـرده    صـراحت  آب را به ههاي استفاد ). قانون آب، اولویت23هپیروي کند (ماد
است: باالترین اولویت به نیازهاي خـانگی سـاکنان شـهري و روسـتایی اختصـاص دارد.      

رانی زیسـت و کشـتی   کشـاورزي، صـنعت، محـیط   عبارتند از به ترتیب هاي بعدي  اولویت
 ).21ه(ماد

-2-6-4-3 مالکیت و حقوق آب 
). تمامی منابع آب تحـت  2هچین شامل آب سطحی و زیرزمینی است (مادمنابع آب 

). هیئت دولت اعمال حقوق مالکیت را به دولـت واگـذار   3همالکیت دولت قرار دارند (ماد
ایـن کـار را چنـان     دکند بایـ  ). هر سازمان یا فردي که از آب استفاده می3هکند (ماد می

 ).28هافع قانونی دیگر افراد لطمـه نزنـد (مـاد   انجام دهد که به منافع عامه یا حقوق و من
رفتن حقوق آب را مورد توجـه   قانون آب چین هیچ تمهیدي که صراحتا انتقال یا از بین

رسد ایـن قبیـل مسـائل در احکـام اداري مـورد توجـه قـرار         ندارد. به نظر می ،قرار دهد
 اند. گرفته

-3-6-4-3 مقررات استفاده از آب 
آب، نظامی براي صدور مجوزهاي تخصیص حق برداشـت   هدولت از طریق وزارت ادار

). قانون آب، جزئیات مربوط به خصوصیات این 7هو استفاده از آب برقرار کرده است (ماد
کند که هر فرد یـا سـازمانی کـه آب را     تصریح می کند؛ این قانون صرفا را ذکر نمی نظام

مطابق با مفـاد مجـوز از جملـه     دکند بای از رودخانه، دریاچه یا نهر برداشت می مامستقی
قانون، الزامـات  مطابق با ). عالوه بر این، 48 ه(ماد کننده باشد پرداخت بهاي الزم مصرف

توسـط هیئـت دولـت تعیـین      دبها بای آبآوري  هاي جمع دقیق نظام اعطاي جواز و رویه
 ).48 هشود (ماد
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هــاي  عــاونیدو اســتثنا در مــورد روال اعطــاي مجــوز وجــود دارد. نخســت آن کــه ت
هـاي   را در اسـتخرها و مخـازن متعلـق بـه تعـاونی       توانند آب کشاورزي و اعضاي آن می

توانند مقدار کمی  ). دوم اینکه افراد می7هکشاورزي بدون کسب جواز استفاده کنند (ماد
 ). 48 هاز آب را براي مصرف خانگی و شرب احشام خاص استفاده کنند (ماد

عنـوان   ریـزي توسـعه، بـه    آب و وزارت برنامـه  هارت ادارکند کـه وز  بیان می 44 هماد
ریـزي   مسئول برنامه دبای توامانهاي خود در مدیریت منابع ملی آب،  بخشی از مسئولیت

هـاي   دولت ملزمنـد برنامـه   همدت و درازمدت ملی آب باشند. همچنین سطوح تابع میان
هـاي سـطوح    ملـی و برنامـه   همدت و درازمدت مصرف آب خود را، هماهنگ با برنام میان

مـدت تـا درازمـدت اسـتفاده و      هـاي میـان   برنامه  هباالتر دولت تهیه کنند. همچنین هم
هـا، مراجـع    تخصیص آب بایستی براي تأیید به هیئت دولت تسلیم شود. در تهیه برنامه

 ).44 هآبریز را به عنوان واحد تخصیص منظور کنند (ماد هحوض بایددولتی 

 هنظام متحـد تخصـیص و اسـتفاده از آب باشـد (مـاد      بایدها  ن برنامهتمامی ای هنتیج
آب را براي هـر فعالیـت مشـخص کنـد.      هسهمی باید). طبق این نظام، دولت مرکزي 47

هـا تخصـیص داده    هـا، منـاطق خودمختـار و فرمانـداري     سپس این سهمیه میان اسـتان 
شده را  آب تخصیص داده گیرند چگونه دولت تصمیم می ه). سطوح تابع47 هشود (ماد می

سـطح  بـاالتر از  آب ادارات  ). این امر بدین معناست کـه تمـامی   47 هاستفاده کنند (ماد
آب را  ههاي تخصـیص سـاالن   برنامه بایدهاي آبریز  هاي اداري حوضه بخشداري و سازمان
 ).46ههاي کلی آب است تهیه کنند (ماد که همخوان با برنامه

هـاي جـامع و خـاص     هاي آبریز و مناطق، شامل برنامـه  استراتژیک حوضه هاي برنامه
هایی عمومی در زمینه توسعه، استفاده، مدیریت و حفاظت  هاي جامع برنامه است. برنامه

هـاي جـامع تهیـه     هاي خاص که در چارچوب برنامـه  ). برنامه15همنابع آب هستند (ماد
رانی، ند جلوگیري از سیل، آبیاري، کشـتی نهایی هستند که موضوعاتی ما شوند، برنامه می

 ).14هدهند (ماد آبرسانی، تولید برقابی، شیالت و حفاظت منابع آب را پوشش می
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زیست در هر سطح از دولت، بـا توجـه بـه     هاي حفاظت محیط عالوه بر این، دپارتمان
 هـاي جـامع   هاي کارکرد آب را همسو بـا برنامـه   محدوده بایدگیري دولت مرکزي،  جهت

مشـخص کننـد    ،تشخیص داده است» مهم«ها را  هایی که دولت آن ها و دریاچه رودخانه
 هتوسـط مرجـع مربوطـ    بایدها  ها و دریاچه هاي کارکردي دیگر رودخانه ). برنامه32ه(ماد
ربـط دولـت    زیست سطوح ذي هاي آب و حفاظت محیط آبریز، به همراه دپارتمان هحوض

براي بررسی و تأیید به هیئت  بایدکارکردي  همورد، برنام). در هر دو 32هتهیه شود (ماد
 ).32هوزیران تسلیم شود (ماد

دولـت   هح مربوطوهاي آب در سط دپارتمان توسطهاي آبی  مطالعات مربوط به برنامه
یـک از ایـن سـطوح دولـت     ). هر16 هشـود (مـاد   ) انجام میها (سطوح باالتر از شهرستان

در  ).16 هعاتی منابع آب و هیدرولوژي است (مـاد مسئول کمک به تشکیل سیستم اطال
ذخیره، توسعه و استفاده از آب باران و آب  بایدمناطقی که کمبود آب وجود دارد، دولت 

  ).24 ه(ماد نماید آب دریا را تشویقزدایی  نمکشور و  لب

-4-6-4-3 حفاظت آب 

کند که دولت مسئول حفاظـت منـابع آب و جلـوگیري از     تصریح میچین قانون آب 
). این مسئولیت در قانون آلودگی آب بیشتر تشریح شده اسـت.  9هلودگی آب است (مادآ

آبـی کـه    هاي به هر نـوع پیکـر   ورود هر ماده» آلودگی آب«قانون آلودگی آب، مطابق با 
 هخواص شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی یا رادیواکتیو آب را چنان تغییر دهد کـه اسـتفاد  

المت انسان را تهدید کند، به اکوسیستم خسارت بزنـد یـا   آن را تحت تأثیر قرار دهد، س
 ).60هتعریف شده است (قانون آلودگی آب، ماد ،تأثیر منفی بر کیفیت آب داشته باشد

زیست مسئول تعیین استانداردهاي  طبق قانون آلودگی آب، دپارتمان حفاظت محیط
 هسـطوح تابعـ  زیسـت   هاي حفاظت محیط آب است. دپارتمانزیستی  محیطملی کیفیت 

توانند استانداردهاي ملی را با تدوین استانداردهاي محلی تکمیل کنند (قـانون   دولت می
 بایـد هاي آب در تمامی سـطوح دولـت    ). عالوه بر این، دپارتمان7و  6آلودگی آب، مواد 
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اقـداماتی را بـراي    بایـد  گنجانده و نیزهاي خود  اقدامات حفاظت محیط آبی را در برنامه
). بـا ایـن حـال،    3هجلوگیري و کنترل آلودگی آب اجرا کنند (قـانون آلـودگی آب، مـاد   

هـاي   زیست در سطوح گوناگون دولت، با همکاري دپارتمان هاي حفاظت محیط دپارتمان
شناسـی و معـدن،    هـاي زمـین   هـاي سـالمت عمـومی، دپارتمـان     حفاظت آب، دپارتمان

هاي مهـم، مسـئول    رودخانه  ههاي حفاظت سرچشم ي و دستگاهشهر ههاي ادار دپارتمان
 ). 4ههاي جلوگیري و کنترل آلودگی آب هستند (قانون آلودگی آب، ماد نظارت بر تالش

هـاي اداري   هـاي آب در تمـامی سـطوح دولـت و دپارتمـان      عالوه بر ایـن، دپارتمـان  
آبـی  هـاي   ستفاده از پیکرههاي خود به مدیریت و ا در تدوین برنامه بایدهاي آبریز  حوضه

). 30هیت و کیفیت منابع آب توجه مبـذول کننـد (مـاد   براي حفظ جریان رودخانه و کم
هـا و صـنایع    ند تکنولـوژي هسـت  هماهنگ با این تکلیف، سـطوح مختلـف دولـت ملـزم    

 ).8همصرف را توسعه داده و ترویج کنند (ماد کم

ر توسـعه و اسـتفاده از آب را   هاي دخیـل د  قانون آب همچنین تمامی افراد و سازمان
). همچنـین  6هکننـد حفاظـت نماینـد (مـاد     سازد از منابع آبی که استفاده می متعهد می

شـود   آبی تخلیه می ههایی که مستقیم و غیرمستقیم به درون پیکر ملزمند میزان آالینده
زیست هیئت دولـت گـزارش کننـد (قـانون آلـودگی آب،       به دپارتمان حفاظت محیطرا 
آنـان در هـر فعـالیتی کـه مسـتلزم تخلیـه        ه، در صورت مداخلشکل). به همین 14هماد

زیسـت ثبـت    در دپارتمان محلی حفاظت محیط بایدآبی باشد،  ه ها به داخل پیکر آالینده
 ).14هشوند (قانون آلودگی آب، ماد

 ،هـاي آبریـز   هـاي اداري حوضـه   هاي آب در تمامی سطوح دولت و دپارتمان دپارتمان
). براي حفاظـت آب زیرزمینـی،   36 همسئول کنترل برداشت آب زیرزمینی هستند (ماد

هـا یـا    هـا بـه درون چـاه    آالینـده  هها و نهادها از تخلیه یا انباشت پسـاب یـا تخلیـ    بنگاه
مصـنوعی آب   هبـر ایـن، تغذیـ   عـالوه  ). 41هانـد (مـاد   منع شـده  ي درون زمینها گودال

ه کیفیت آب زیرزمینی وارد کند (قانون آلـودگی آب،  گونه آسیبی ب هیچ بایدزیرزمینی ن
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 ).45هماد

-5-6-4-3 هاي آبی مقررات زیرساخت 

مسئول سـاخت تأسیسـات حفاظـت آب اسـت      ها دولت در سطوح باالتر از شهرستان
جـامع آب باشـد و توسـط     همطـابق بـا برنامـ    بایدهاي آبی  ). ساخت تمامی پروژه5ه(ماد
اي کارکرد جلـوگیري از   که پروژه در صورتی ).19هربط دولت بررسی شود (ماد ح ذيوسط

 ).19هبا مواد قانون کنترل سیل نیز مطابقت داشته باشد (ماد بایدسیل داشته باشد، 

کننـد   گـذاري مـی   آب سـرمایه  ههاي ذخیر هاي تعاونی کشاورزي که در پروژه سازمان
 هوسـع ). دولـت ت 25هد (مـاد نـ ربط دولت را کسـب کن  تأیید دپارتمان آب سطح ذي باید

هاي مرتبط بـا تولیـد برقـابی،     گیري ). در تصمیم26هکند (ماد برقابی را تشویق می انرژي
در زیسـت آبـی را    نیازهاي کنترل سیل، تأمین آب، آبیاري، شیالت و محـیط  بایددولت 

بـه  تضـمین کنـد کـه     بایدقانون آب، دولت  29 ه). مطابق ماد27و  26(مواد  نظر بگیرد
 توسـط شـده   هاي آبی سـاخته  پروژه هادي که به اجبار در نتیجحقوق جبران خسارت افر

 شود. احترام گذارده می ،شوند اسکان مجدد داده می ،دولت

آمـدن سـطح آب زیرزمینـی     معدنی یا عمرانی بـه پـائین    هکه هرگونه پروژ در صورتی
شود، شرکت ساختمانی یا  یرفتن امرار معاش افراد یا سازمان منجر شود یا مسبب از بین

). به همین 31هدار انجام اقدامات اصالحی یا پرداخت غرامت باشد (ماد عهده بایدمعدنی 
اسـتفاده از آب در کشـاورزي   بـر  ساخت، تأثیر منفی  هکه هرگونه پروژ ، در صورتیشکل

 ).  35هشرکت ساختمانی ملزم به پرداخت غرامت است (ماد ،داشته باشد

با اسـتانداردهاي جلـوگیري از سـیل     بایدشود  رودخانه ساخته می اي که در هر سازه
). چنـین  38هبه تأییـد وزارت آب برسـد (مـاد    بایدهاي آن  مطابقت داشته باشد و برنامه

که خطـرات آلـودگی آب ناشـی از پـروژه و     زیستی  محیطاي ملزم به ارزیابی اثرات  پروژه
 ).13ه(قانون آلودگی آب، ماد نیز هستها را بررسی خواهد کرد  مدیریت آن هنحو
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-6-6-4-3 ترتیبات نهادي 

هـاي اداري   آبریز را با دیگـر بخـش   هحوض هدولت، نظامی را برقرار کرده است که ادار
). 12هاسـت (مـاد   آب وزارت). ایـن نظـام تحـت کنتـرل کلـی      12هکند (مـاد  ترکیب می

ریـزي   به همـراه وزارت برنامـه   خانه وزارتهاي قبل ذکر شد، این  طور که در بخش همان
 توسعه، مسئولیت مدیریت منابع آب کشور را بر عهده دارند.

عالوه بر این، وزارت آب مسئول مدیریت، حفاظت و بازرسی تمامی منـابع آب اسـت.   
 هدولت در ارتباط با امور آب در حـوز  هها را به سطوح تابع این مسئولیت بایدبا این حال، 

 همســئول تهیــوزارت آب ). همچنــین 13و  12نمایــد (مــواد  هــا محــول اختیــارات آن
ها بـه هیئـت    این برنامه هها و ارائ هاي آبریز اصلی و دریاچه هاي جامع براي حوضه برنامه

توسـط   بایـد هـا   و دریاچـه  هـا  حوضـه ر یساهاي  ). برنامه17هدولت براي تأیید است (ماد
ش از ارائه بـه هیئـت دولـت بـراي     آبریز مربوطه تدوین شود و پی هدپارتمان اداري حوض

 ).17هدولت برسد (ماد هتأیید نهایی، به تأیید سطح مربوط

نقش اصلی در آبیـاري و حفاظـت آب داشـته باشـد؛ در      بایددولت در تمامی سطوح 
اقـداماتی بـراي تضـمین ایمنـی تمـامی       بایـد شدن، ماندآبی شدن و  قلیایی -موارد شور

 ).42هها انجام دهد (ماد یریت و ایمنی این پروژههاي آبی و تقویت نظارت، مد پروژه

-1-6-6-4-3 آبریز ههاي حوض سازمان 

توسط دپارتمان حفاظت آب هیئت دولت تأسیس  بایدآبریز  هحوض ههاي ادار سازمان
هــاي اداره حوضــه آبریــز، بــه همــراه  ســازمان). 8 هشــوند (قــانون کنتــرل ســیل، مــاد

ربـط دولـت و ذیـل اختیـارات دولـت، مسـئولیت        هاي حفاظت آب سـطوح ذي  دپارتمان
منطقه هاي اصلی که در بیش از یک استان گسترش دارند،  ها و دریاچه مدیریت رودخانه

). 21عهده دارند (قانون کنترل سیل، مـاده  را برخودمختار و یا شهرداري گسترش دارند 
اقدامات کنترل سـیل در   هسازي، نظارت و ادار ها مسئول هماهنگ این سازمانهمچنین 
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 ). 8هاختیارات خود هستند (قانون کنترل سیل، ماد هحوز

-2-6-6-4-3 هاي مشورتی و کمیته انبر هاي آب تشکل 

 بران ندارد. این موضـوع احتمـاال   بهاي آ اي در مورد تشکل هیچ ماده چین قانون آب
اي منظـور   هاي مشورتی نیز هـیچ مـاده   شوند. در مورد کمیته تشریح می در احکام اداري

 نشده است.

-7-6-4-3 ترتیبات مالی 

هـاي   آوري هزینـه  هایی را بـراي تعیـین و جمـع    هیئت دولت اختیار یافته است رویه
 هشـده توسـط پـروژ    ). هر فردي که از آب تأمین49و  48مدیریت آب تعیین کند (مواد 

هـا توسـط    ). این هزینه55هبهاي آب را پرداخت نماید (ماد بایدکند  آبرسانی استفاده می
ربـط   دولت با همکاري دپارتمـان اداري آب ذي  هگذاري در سطح مربوط دپارتمان قیمت

بر اصول جبران هزینه، سود معقول، قیمـت بـاالتر بـراي     بایدشود. این مقادیر  تعیین می
 ).55هشد (مادها مبتنی با هزینه هکیفیت باالتر و تسهیم عادالن

بهاي تخلیـه   بایدکنند  آبی تخلیه می هاي هبه پیکر ییها هایی که آالینده افراد و بنگاه
براي تأمین اعتبار جلوگیري و کنتـرل   منحصرا باید. این مبالغ نمایندت آالینده را پرداخ

بـراي  نیـز  ). بهاي مشابهی 15ههاي آلودگی استفاده شود (قانون آلودگی آب، ماد فعالیت
). قانون آب تصـریح کـرده   19هشود (قانون آلودگی آب، ماد صفیه پساب شهري اخذ میت

کنند اخذ شود  کننده از افرادي که مجوز استفاده از آب دریافت می است که بهاي مصرف
  ).48ه(ماد

-8-6-4-3 مشارکت بخش خصوصی 

تـرین   تی نشده اسـت و پـایین  مشارک هاي جنبه به ه چندانیدر قانون آب چین، اشار
هـاي   گیري درخصوص ابعاد مختلف مدیریت منابع آب، محـدود بـه دولـت    تصمیمسطح 

ایـن قـانون، امکـان     25هـا شـده اسـت. لـذا در مـاده       ر سـطح شهرسـتان  محلی خلق د
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هـاي   در ساخت تاسیسات آبی در زمـین هاي روستایی و اعضاي آن  ي تعاونیگذار سرمایه
تعاونی، طرف قـرارداد آن اسـت،    اشتراکی متعلق به سازمان یا اراضی که یکی از اعضاي

   فراهم شده است.

-9-6-4-3 حق دسترسی به آب 

برداري منابع آب بدون نیاز بـه اخـذ مجـوز     به موارد بهره نیچ آب قانون 48ماده  در
برداشـت مقـدار کمـی از آب    «آمده است:  اشاره شده است. در بخشی از این ماده قانونی

 »معاف است.براي مصرف خانگی و شرب احشام از دریافت مجوز 

-10-6-4-3 اجراي مقررات 

هـاي آبریـز، مسـئول     هاي اداري حوضه ربط دولت و سازمان وزارت آب در سطوح ذي
). وزارت آب و سـازمان اداري  16هاختیارات خود هسـتند (مـاد   هپایش منابع آب در حوز

هاي آبریز، اختیار نظارت و بازرسی استفاده از آب و بررسی و تعقیب کیفري نقض  حوضه
 ).60و  59را دارند (مواد قانون آب 

توجهی در مدیریت، استفاده و حفاظت منابع  هاي قابل افراد و واحدهایی که مشارکت
مستحق دریافت پـاداش از دولـت خواهنـد     ،آب در جلوگیري یا کنترل بالیاي آبی دارند

هاي توسعه، استفاده، مدیریت و حفاظت منـابع آب را   ). هر فردي که برنامه11هبود (ماد
کـه   ). در صـورتی 31همسئولیت پیامدهاي نقض را به عهـده بگیـرد (مـاد    بایدض کند نق

هاي خـود را بـه انجـام برسـانند، رسـیدگی شـده و بـه         ربط نتوانند مسئولیت مراجع ذي
). 64هگیـرد (مـاد   فراخور، مدیریت این مراجع تحت پیگرد یا مجازات تنبیهـی قـرار مـی   

کننده ملـزم   منجر شود و در صورت لزوم، نقض یتواند به تنبیهات هرگونه نقض قانون می
 ). 72تا  65قانونی را برچیند (مواد آبی غیر هیا سازکرده و است خسارت وارده را جبران 

کنـد   هایی را کـه قـانون آلـودگی آب را نقـض مـی      توانند فعالیت صالح می مراجع ذي
ناسـازگار هسـتند نیـز     هایی که با قانون متوقف کرده یا به حالت تعلیق درآورند. فعالیت
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آورند مشمول مجازات شوند (قـانون آلـودگی    ممکن است بابت خسارتی که به وجود می
 ). 55 هآب، ماد

کند که  المللی تصریح می اي قانون بین قانون آب این اصل پایه 78 هعالوه بر این، ماد
کند که  اده بیان می. این مالمللی تبعیت نماید ها و توافقات بین نامه قانون داخلی از پیمان

ها کـه   المللی یا مرزي یا دریاچه هاي بین المللی مربوط به رودخانه پیمان یا توافق بین هر
کند و حـاوي مفـادي متفـاوت بـا قـوانین       پذیرد یا رد می جمهوري خلق چین آن را می

اعمـال شـود، مگـر     بایـد المللی  جمهوري خلق چین باشد، مفاد معاهدات یا توافقات بین
 ه این مفاد ناظر به مواردي باشد که جمهوري خلق چین محفوظ نگاه داشته است.آنک

-11-6-4-3 حل اختالفات 

آب که مابین دفاتر اداري مختلـف بـه وجـود     ه، هر نوع اختالف دربار56 همطابق ماد
بـه   بایـد که به نتیجه نرسـد، اخـتالف    از طریق مشورت حل شود؛ در صورتی بایدآید  می

این ماده آمده است تا زمانی کـه   ه). در ادام56هسطوح باالتر دولت ارجاع داده شود (ماد
جدیـد آبـی را اجـرا     هتوانند هیچ پروژ ها نمی یک از طرف تکلیف اختالف حل نشده، هیچ

هـاي اخـتالف    یا به هیچ طریقی رژیم فعلی آب را تغییر دهند مگر آنکه تمام طرفکرده 
 تغییر پیشنهادي به توافق برسند.در مورد پروژه یا 

فصـل   و از طریـق مشـورت حـل    بایدآب  هها دربار هر اختالفی مابین افراد یا سازمان
توانند از دولت  ها، یک یا چند طرف می نداشتن مشورت ). در صورت نتیجه57هشود (ماد

تواننـد دعـاوي    یا باالتر درخواسـت وسـاطت کننـد یـا مـی      ها شهرستان محلی در سطح
یـک از   ). تا زمانی که اخـتالف حـل نشـود، هـیچ    57هقی در دادگاه مطرح کنند (مادحقو

 ).57هجانبه رژیم فعلی آب را تغییر دهند (ماد توانند یک ها نمی طرف

-7-4-3 بندي جمع 

ارائـه شـده اسـت.     13-3) در شـکل  2002خالصه بررسـی مفـاد قـانون آب چـین (    
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 27مـاده (  27بـا  حفاظـت از منـابع آب    موضـوعات همانگونه که نشان داده شده است، 
 اجـزاي ، بیشـترین فراوانـی را در میـان    درصد) 24ماده ( 24و اجراي مقررات با  درصد)

اند. ایـن امـر بیـانگر آن اسـت کـه       دهنده این قانون به خود اختصاص داده اصلی تشکیل
بع آب از طریق ابزارهـاي کنتـرل و   گذار عمدتا بر حفاظت کمی و کیفی منا نگرش قانون

نظارت استوار بوده و یکی از این ابزارها اعمال جریمه و راهکارهاي تنبیهی براي برخورد 
تفصیل بدان پرداخته شده  با تخلفات است که در فصل اجراي مقررات قانون آب چین به

نظیـر  در ارتباط با قانون آب چین، ذکر این نکتـه ضـروري اسـت کـه موضـوعاتی       است.
کنترل و پیشگیري از سـیل، جلـوگیري از آلـودگی، حفاظـت آب و خـاك، کشـاورزي،       

هـا   طور مفصل به آن اي هستند و در قانون آب چین، به شیالت و... داراي قوانین جداگانه
عرض مذکور آمده اسـت.   پرداخته نشده و مقررات مربوط به این موضوعات در قوانین هم

منابع آب، همچنان محوریـت اصـلی بـا قـانون آب اسـت و      اگرچه در ارتباط با مدیریت 
قوانین یاد شده نقش مکمل قانون آب را بازي کرده و جزئیات قوانین و مقررات مترتـب  

 دارند. بر موضوعات مذکور را بیان می

 
-13-3 شکل بندي موضوعی مفاد قانون آب چین تقسیم 
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نقـش  ه تـا  وجـب گردیـد  و مالکیت دولتی منـابع آب م ساختار حکومتی کشور چین 
گذار تـالش کـرده    دولت در مدیریت و کنترل این منابع بسیار پررنگ باشد. اگرچه قانون

ها در سطوح مختلـف حاکمیـت و ایجـاد ارتبـاط      تا از طریق توزیع اختیارات و مسئولیت
هاي مختلف حاکمیتی، تا حـدودي از انباشـت و تمرکـز     موثر و انسجام الزم بین دستگاه

در این ساختار، اگرچه عمـوم مـردم   نماید.  اجتنابیک نهاد خاص  قدرت و اختیارات در
ها ندارند، اما سـعی   گیري و اجراي قوانین و برنامه صورت مستقیم مشارکتی در تصمیم به

 ودشده تا از ظرفیت نهادهاي محلی در سطوح پایین حاکمیت به نحو احسن استفاده شـ 
 هاي محلی، حفظ گردد.   پذیري قوانین با اعطاي اختیارات الزم به دولت انعطافو 

مالکیت خصوصـی،  با توجه به مالکیت دولتی منابع آب در چین، عمال مباحثی نظیر 
 و بازار آب در قانون موضوعیت نداشته و بدان پرداخته نشده است.   1حقوق ارتفاقی

به نهادها و افرادي است اداش توسط دولت از نکات برجسته قانون آب چین، اعطاي پ
که در توسعه، استفاده، حفاظت و مدیریت منابع آب و پیشگیري و کنترل بالیاي آبی به 

اي مـدیریت آب،   همچنین، با توجه به ساختار حوضـه اند.  اي نائل آمده دستاوردهاي ویژه
به لحاظ انطباق با برنامه جـامع حوضـه آبریـز     دیباهاي آبی  مطابق این قانون، کلیه طرح

تـر   هـاي محلـی در سـطوح پـایین     همچنـین، دولـت  مورد بررسی و ارزیابی قـرار گیـرد.   
برداري از منابع آب، با اصول مدیریت  هاي خود را در زمینه توسعه و بهره اند برنامه موظف

 پیوسته منابع آب سطحی و زیرزمینی منطبق سازند. هم به

اي تخصیص آب در کشور چین شـامل نیازهـاي شـرب و خـانگی شـهري و      ه اولویت
خشـک کـه بـا     روستایی و سپس کشاورزي و صنعت است؛ اما در مناطق خشک و نیمـه 

. این امـر بیـانگر توزیـع    در اولویت قرار داردزیست  کمبود آب مواجه هستند، نیاز محیط
، مشکالت عدیـده ناشـی   نامتوازن منابع و مصارف آب در کشور چین است که از یک سو

دنبال داشته و از سـوي دیگـر،    آبی و خشکسالی را در برخی از مناطق این کشور به از کم
                                                            

 حقی که براي یک شخص در ملک دیگري وجود دارد.است از  حق ارتفاق عبارت  ۱
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هـاي سـهمگین مواجـه     بعضی مناطق دیگر همواره با مشـکالت ناشـی از وقـوع سـیالب    
 اند.   بوده

و در  رویکرد قانون آب چـین در برخـورد بـا تخلفـات و مـوارد نقـض قـانون، عمـدتا        
الزام متخلف به جبـران خسـارت و   متکی بر  که جرم جنبه کیفري نداشته باشد،مواردي 
ها بسته بـه نـوع و شـدت تخلـف،      که میزان این جریمههاي نقدي است  جریمهپرداخت 

 برابر افزایش یابد. 10ممکن است تا 

-5-3 افغانستان 

-1-5-3 سیماي کلی 

حدفاصل آسیاي میانه، آسیاي غربی و خاورمیانه در شـرق ایـران   کشور افغانستان در 
میلیون نفر و مسـاحت آن بـالغ بـر     37واقع گردیده است. جمعیت این کشور در حدود 

 هزار کیلومترمربع است.   650

دهه جنگ، افغانستان را به یکی از کشورهاي نـاامن و فقیـر جهـان تبـدیل      4حدود 
افغانستان، جمهوري اسالمی متمرکز و ریاستی اسـت  ساختار سیاسی کنونی کرده است. 

   عنوان دین رسمی شناخته شده است. که در آن دین اسالم به

 بـالغ که  يا گونه به دارد؛در اقتصاد و اشتغال کشور افغانستان  یینقش بسزا يکشاورز
جهـان در   اكیـ عمـده تر  بخش .دارند اشتغال يکشاورز بهدرصد مردم افغانستان  80بر 

 از و بـوده  یغنـ  اریبس یمعدن ریذخا يدارا افغانستان ن،ی. همچنشود یم دیکشور تول نیا
 .است برخوردارسنگ  و زغال روزهیالجورد، زمرد، ف طال،معادن ارزشمند 

 و رنـد یگ یمـ هاي مهم افغانستان از ارتفاعات مرکزي کشور سرچشمه  بیشتر رودخانه
. زنـد یر یمـ  هیهمسـا  يکشـورها  بـه  افغانسـتان  يها رودخانه یتمام بلخ، رود ياستثنا به

ـ  رود)، رمندی(ه هلمند رودخانه شمال، رود ا،یآمودر  زیـ حوضـه آبر  5 ،کابـل  رود و یغرب
 ).14-3(شکل  دهند یم لیکشور افغانستان را تشک یاصل
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-14-3 شکل هاي آبریز اصلی افغانستان حوضه 

 

میلیارد مترمکعـب اسـت کـه از     75منابع آب تجدیدپذیر کشور افغانستان در حدود 
میلیارد مترمکعـب را   18میلیارد مترمکعب را منابع آب سطحی و  57این میزان، حدود 

میلیارد  22دهد. مجموع مصارف آب این کشور نیز بالغ بر  هاي زیرزمینی تشکیل می آب
شـرب و بهداشـت و    8/1میلیارد مترمکعـب کشـاورزي،    7/18مترمکعب است که شامل 

 1مصارف آب بخش صنعت است.ارد مترمکعب میلی 5/1

-2-5-3 قانون آب افغانستان 

خورشیدي و در دو زبان فارسـی دري   1388سال   در اردیبهشتقانون آب افغانستان 
 ماده به تصویب رسیده است.   40فصل و  7و پشتو در 

 

                                                            
 تنظیم منابع آب در افغانستان –پدیا  سایت ویکی ۱
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اي منـابع آب   قانون آب افغانستان در راستاي تبیین اصول و ساختار مدیریت حوضـه 
شده است. مطابق این قانون، وزارت انرژي و آب نقش رهبـري نهادهـاي حوضـه    تدوین 

هاي آبریز، شوراهاي حوضه آبریز، بوردهاي مشورتی و  آبریز را برعهده دارد. ادارات حوضه
دهنده ساختار جدید مـدیریت آب   کنندگان آب از دیگر اجزاء تشکیل هاي استفاده انجمن

طـور کلـی    ها اشـاره شـده اسـت. بـه     ین قانون به آنشوند که در ا افغانستان محسوب می
درصد از مواد قانون آب افغانستان به موضوع ساختار مـدیریت آب و ترتیبـات    30حدود 

گـذاران   نهادي اختصاص دارد که این امر بیانگر اهمیت موضوع یاد شده از منظـر قـانون  
و ترتیبات نهادي در  بخش اعظم مواد قانونی مربوط به ساختار آب افغانستان بوده است.

فصل سوم قانون آب افغانستان (ادارات و شوراهاي حوضه دریـایی) آمـده اسـت. اگرچـه     
هـا بـه پروانـه     موضوع استفاده از منابع آب و نحوه صدور مجوز و چگونگی تبدیل حقابـه 

روند که در فصـل چهـارم    شمار می برداري نیز از مباحث مهم قانون آب افغانستان به بهره
  ها پرداخته شده است.   انون (استفاده از آب) به آناین ق

 4-3 جـدول  در فصـل  هـر  بـه  مربوط مواد تعداد و افغانستان آب قانون یاصل فصول
 .است دهیگرد ارائه
 

-4-3 جدول )1999افغانستان (قانون آب  فصولمواد و  
 فصل عنوان تعداد ماده

 1 احکام عمومی 9
 2 اداره استفاده از منابع آب 2
 3 و شوراهاي حوضه دریایی ادارات 7

 4 استفاده از آب 10

 5 حفاظت منابع آب 5
 6 حل اختالفات 2

 7 احکام نهایی 5

 مجموع 40
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-3-5-3 در قانون آب افغانستان منتخبانعکاس اصول  

نشـان   15-3در شـکل   افغانسـتان در قـانون آب   منتخبهاي  انعکاس اصول و مولفه
سـازي   ول ظرفیـت گـردد، اصـ   شکل مالحظـه مـی  طور که در این  داده شده است. همان

گانه از اولویت و اهمیت بیشتري در مفـاد قـانون آب   15نهادي و مشارکت در بین اصول 
تبلور تحوالت ساختار مـدیریت منـابع آب   اند که این امر بیانگر  افغانستان برخوردار بوده

گیـري از   بهـره سوي رویکرد مدیریتی جدیـد بـا    هاي اخیر و حرکت به این کشور در سال
ایجاد نهادهایی همچون شوراي عالی آب، ادارات ظرفیت مشارکت نهادهاي محلی است. 

کننـدگان   هاي استفاده و انجمن (رودخانه) ، شوراي حوزه دریایی(رودخانه) حوزه دریایی
سازي نهادي را به شکل قابل تـوجهی   آب، در قانون آب افغانستان، توجه به اصل ظرفیت

سـازي نهـادي، بیشـترین توجـه بـه پایـداري        پـس از اصـل ظرفیـت    اسـت.  افزایش داده
زیسـت   است که نشان از توجه قانونگـذار بـه حفاظـت از محـیط     اکولوژیکی معطوف شده

فاده معقــول از منــابع در رتبــه بعــدي بیشــترین تکــرار قــرار گرفتــه اســت و اســت دارد.
دهنده توجه قانون آب این کشور به اسـتفاده از آب بـه شـکل متناسـب و معقـول       نشان

است. عدالت و تقدم حقوق عمومی بر حقوق فردي از دیگر اصولی هستند که سهم قابل 
 نیـز  دهد که موضوع عدالت امر نشان میقبولی در مفاد قانون آب افغانستان دارند و این 

سایر اصـول از جملـه   این در حالی است که در قانون آب این کشور مغفول نمانده است. 
و پایـداري   اند پیشگیري و بازدارندگی نیز کم و بیش در قانون آب افغانستان رعایت شده

 اقتصادي تنها اصل مغفول مانده در قانون آب این کشور است.

شـور چـین و آفریقـاي جنـوبی، درصـورتی کـه مفـاد قـانون آب کشـور          مشابه دو ک
هاي پیشنهادي بانک جهانی بازتنظیم شـود، میـزان و نحـوه     افغانستان در قالب سرفصل

به نمایش در خواهد آمد. بدین  16-3انعکاس اصول منتخب مورد اشاره به صورت شکل 
فاده از آب و ترتیبات نهادي هاي اساسی، مقررات است هاي اصول و اولویت ترتیب سرفصل

 بیشترین تعداد از اصول یادشده را دارا هستند.
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-15-3 شکل افغانستانانعکاس اصول بنیادین در قانون آب  

 
-16-3 شکل يها سرفصل تفکیک به افغانستان آب قانون در بنیادین اصول انعکاس 

  جهانی بانک پیشنهادي
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-4-5-3 هاي قانونی حاکم چارچوب 

منظـور حفاظـت    قانون اساسی این کشور و به 9قانون آب افغانستان با توجه به اصل 
منابع آب، توزیع عادالنه و استفاده پایدار از آب، تقویـت اقتصـاد ملـی و تـأمین حقـوق      

 کنندگان آب برمبناي احکام فقهی و عرف وضع گردیده است. استفاده

هـاي پیشـنهادي    مقایسه تطبیقی قانون آب افغانستان با سرفصل  3-5-5-

 بانک جهانی

-1-5-5-3 مالکیت منابع آب 

)، آب ملکیت عامه بوده و دولت مسئول حفاظـت  2مطابق قانون آب افغانستان (ماده 
هاي کشور تحـت مالکیـت    شده که تمام آبتاکید این قانون  8. در ماده استو اداره آن 

از مـوثر  مردم افغانستان قرار داشته و دولت مکلف به حفاظت، کنتـرل، اداره و اسـتفاده   
 ها در مطابقت با قانون است.   آن

-2-5-5-3 هاي اساسی اصول و اولویت 

آب آشـامیدنی و  تـامین  در قانون آب افغانسـتان، اولویـت اسـتفاده از منـابع آب بـه      
منظـور رفـع    بـه  بایـد ، منابع آب این قانون 6مطابق ماده دم داده شده است. معیشت مر

احتیاجــات آب آشــامیدنی، معیشــتی، زراعــت، صــنعت، خــدمات عامــه، تولیــد انــرژي، 
 زیست مورد استفاده قرار گیرد.  پروري و محیط ونقل، کشتیرانی، ماهی حمل

-3-5-5-3 مقررات استفاده از آب 

 بـه مقـررات اسـتفاده از آب    )28تـا   19(مـواد   در فصل چهـارم قانون آب افغانستان 
هـا   چهـار مـورد ذکـر شـده کـه در آن     این قـانون،   19ه است. در ماده پرداختتفصیل  به
 نیازي به دریافت مجوز ندارد. این موارد عبارتند از:ستفاده از آب ا

مترمکعـب   5ها تا مقدار استفاده حداکثر  آشامیدن، معیشت و رفع سایر ضرورت •
 روز شبانهدر 
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بر کشتیرانی، مشروط بر اینکه ساحل و حریم دریا (رودخانه) را متضرر نسازد و  •
 کیفیت آب بیشتر از مقدار مجاز اثر منفی نگذارد.

 اطفاي حریق •

ایـن قـانون عملـی     20مـاده   1هاي موجود تا وقتی که حکم مندرج فقره  حقابه •
 گردد.

هاي  افغانستان حقابه آبرد. در قانون هاي موجود اشاره دا به حقابه موارد فوقیکی از 
کاري در نظر گرفته شده است  و شود. البته در قانون آب افغانستان ساز پیشین حفظ می

قانون آب  20. ماده شوند به مجوز تبدیل می تدریج به هاي موجود که از طریق آن، حقابه
 دارد: می افغانستان به تشریح این ساز و کار پرداخته و دو مورد زیر را بیان

بـه شـکل    ههاي موجـود مطـابق سیاسـت اداره حوضـه آبریـز مربوطـ       حقابه .1
 گردد. نامه تبدیل می تدریجی به اجازه

نامـه   کنندگان آب بعد از ثبت طبق احکام این قـانون، اجـازه   انجمن استفاده .2
 آورد. دست می هاي موجود به استفاده از آب را در سیستم

شده و بر لـزوم   تعیین قانون آب افغانستان 21ماده  نامه در مقررات اخذ جواز و اجازه
فاضالب و اخذ مجوز براي مواردي نظیر استفاده از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تخلیه 

هـاي   آب به منابع آبی، استفاده از آب براي مقاصد تجاري و صنعتی، استفاده از چشمه زه
عمیـق بـراي    هاي عمیق و نیمـه  گرم براي مقاصد تجاري، حفر و تجهیز چاه معدنی یا آب

هـاي آبـی    مصارف تجاري، صنعتی، زراعی و آبرسـانی شـهري و احـداث بنـدها و سـازه     
 دارد.داللت  ،هزار مترمکعب 10منظور ذخیره آب بیش از  به

قانون آب افغانستان به معیارهـاي کیفـی آب (آشـامیدنی و معیشـتی و      24در ماده 
ایـن قـانون،    25ع پرداختـه شـده و در مـاده    زراعی) و معیارهاي تخلیه فاضـالب صـنای  

 استفاده از آب جهت تولید انرژي برقابی مورد توجه قرار گرفته است.
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صـورت زیـر    به قانون آب افغانستان 28شرایط تعلیق حق استفاده از آب مطابق ماده 
 خواهد بود:

 ننماید. (پرداخت) مات آب را تأدیهخدهزینه ننده ک که استفاده در صورتی •

کننده مغـایر احکـام ایـن قـانون از خـدمات آب اسـتفاده        که استفاده در صورتی •
 نماید.

 کننده از خدمات آب سوءاستفاده نماید. که استفاده در صورتی •

-4-5-5-3 حفاظت از منابع آب 

در فصل پنجم قانون آب افغانستان به مقررات حفاظـت از منـابع آب پرداختـه شـده     
و  اشـاره داشـته   تثبیت معیارهاي کیفیت منابع آب قرراتبه م این قانون 29است. ماده 

عهده اداره ملـی حفاظـت    بررا براي مصارف مختلف ظیفه تعیین معیارهاي کیفیت آب و
ربـط قـرار داده    عامه (بهداشت) و سـایر ادارات ذي  همکاري وزارت صحتبا زیست  محیط
 است.

ابع آب پرداختـه و وظیفـه   نمودن من ن آب افغانستان به ممنوعیت آلودهقانو 30ماده 
برعهـده وزارت انـرژي و آب و    31کنترل و حفاظت از کیفیت منابع آب را مطابق مـاده  

بـر   32. همچنین، در مـاده  گذارده استادارات حوضه آبریز با همکاري شوراهاي حوضه 
زیسـت   برداري منابع آب بـر روي محـیط   هاي بهره لزوم جلوگیري از اثرات منفی فعالیت

 ده است.تأکید ش

-5-5-5-3 هاي آب مقررات زیرساخت 

هـاي منـابع آب را    پـروژه  ،تواند با شرایط الزم براساس قانون آب افغانستان، دولت می
کنندگان آب یا  هاي استفاده که مطابق احکام این قانون احداث گردیده با جواز به انجمن

ور حـائز  هـاي مـذک   در ایـن صـورت، انجمـن   ). 26(ماده  هاي آبیاري واگذار نماید انجمن
هـا را   مسئولیت حفظ و مراقبـت از ایـن پـروژه    بایدشده هستند و  یادهاي  مالکیت پروژه

ونقـل و کشـتیرانی    بـه شـرایط حمـل    ،قانون آب افغانسـتان  27دار شوند. در ماده  عهده
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این قانون، مقررات حفظ و مراقبت بندها مـورد توجـه قـرار     33پرداخته شده و در ماده 
   گرفته است.

-6-5-5-3 ترتیبات نهادي 

هـاي زراعـت و آبیـاري از یکـدیگر،      خانـه  میالدي، با تفکیـک وزارت  70از اوایل دهه 
خانه که بعدها وزارت انـرژي و   وزارت آب و نیرو در افغانستان تأسیس گردید. این وزارت

دار  هاي مربوط به آبیاري و تولید انرژي برقـابی را عهـده   آب نام گرفت، مسئولیت فعالیت
نمود و اداره مرکزي  ارت معادن و صنایع در بخش منابع آب زیرزمینی فعالیت میبود. وز

هاي مربوط به آبرسانی و بهداشت شـهري را   گذاري شهري نیز فعالیت سازي و پالن خانه
هـاي آبرسـانی روسـتایی و     فعالیـت  ،رساند. همچنین، اداره انکشـاف دهـات   به انجام می

بـا توجـه بـه لـزوم ایجـاد همـاهنگی بـین         د.اینم یهاي کوچک آبیاري را اداره م سیستم
منظور استقرار رویکرد مـدیریت   هاي مختلف درگیر در مدیریت آب افغانستان و به بخش

سـوي   پیوسته منابع آب، سیاست کالن مدیریت آب افغانستان در سالیان اخیـر بـه   هم به
هـاي   اي و ایجاد تشـکیالتی جهـت همـاهنگی مـدیریت آب بـین بخـش       مدیریت حوضه

مختلف دولت حرکت کرده است که بسترهاي قانونی این تغییـر رویکـرد، در قـانون آب    
   خوبی تبیین شده است. به 2009سال 

 17-3در شـکل  این کشـور  ساختار جدید مدیریت آب افغانستان براساس قانون آب 
 شده است. ارائه
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-17-3 شکل ساختار جدید مدیریت آب افغانستان 

 

 

-1-6-5-5-3 وظایف و اختیارات 

جانبـه اداره، تنظـیم و انکشـاف     ریزي همـه  قانون آب افغانستان، برنامه 4مطابق ماده 
ریزي حوضه  زیست براساس برنامه پایدار و حفاظت منابع آب و محیط تأمینمنابع آب و 

 پذیرد. آبریز صورت می

هـا و ادارات دولتـی    خانـه  قانون آب افغانستان، وظـایف و اختیـارات وزارت   8در ماده 
عامـه، اداره ملـی حفاظـت     با بخش آب از جمله وزارت انرژي و آب، وزارت صحت مرتبط
 به شرح زیر مشخص شده است:زیست، وزارت زراعت و...  محیط
باشد کـه   ریزي، تنظیم و انکشاف منابع آب برعهده وزارت انرژي و آب می برنامه •

ریزي  همچنین، برنامه گیرد. ربط صورت می ها و ادارات ذي در همکاري با وزارت
هاي مرزي نیز از وظایف وزارت انرژي و آب است که با همکـاري و   و تنظیم آب

 پذیرد. هاي امور خارجه، امور داخله و امور سرحدات انجام می هماهنگی وزارت
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منظور جستجو، اکتشاف، بررسـی، تحقیـق و تثبیـت     ریزي و تطبیق آن به برنامه •
اظـت آن از آلـودگی و تعیـین اسـتانداردهاي     ذخایر آب زیرزمینی، سیستم حف

مربوط به این منابع، از وظایف وزارت معادن است که با همکاري وزارت صـحت  
 .شود زیست انجام می ی حفاظت محیطعامه و اداره مل

هاي آبیاري و زهکشی  هاي آبریز، سیستم تعیین استانداردهاي آبیاري در حوضه •
ز آب در کشاورزي، از وظایف عمـده وزارت  و سایر تحقیقات مربوط به استفاده ا

هـاي انـرژي و آب،    زراعت، آبیاري و مالـداري اسـت کـه در همکـاري بـا وزارت     
ترانسپورت و هوانـوردي (حمـل و نقـل) و صـحت عامـه و اداره ملـی حفاظـت        

 گیرد. زیست انجام می محیط

ب خــدمات مربــوط بــه تصــفیه و انتقــال آتهیــه آب آشــامیدنی و معیشــتی و ارائــه 
ها و انتقال فاضـالب شـهرها، از وظـایف وزارت انکشـاف شـهري       خانه آشامیدنی و تصفیه

هاي انرژي و آب، معادن، صحت عامه و زراعت، آبیـاري و   خانه است که با همکاري وزارت
 شود. زیست انجام می مالداري و اداره حفاظت محیط

دارات دولتی و تهیه آب آشامیدنی در روستاها و سیستم تخلیه فاضالب توسط ا •
 تأسیسـات قبـول و احـداث    غیردولتی با در نظرگرفتن معیارهاي بهداشتی قابـل 

هـاي مختلـف، از وظـایف وزارت احیـا و انکشـاف       منظور استفاده آبی کوچک به
هاي انـرژي و آب، معـادن، صـحت عامـه و      دهات است که در همکاري با وزارت

زیسـت انجـام    حفاظت محـیط  زراعت، آبیاري و مالداري، انکشاف شهري و اداره
 شود. می

تعیین حریم منابع آبی در انطباق بـا احکـام فقهـی توسـط وزارت انـرژي و آب و بـا       
هاي زراعت، آبیاري و مالداري، معادن، انکشاف شهري و احیـا و انکشـاف    همکاري وزارت

 پذیرد. ربط مطابق مقررات جداگانه صورت می دهات و ادارات ذي
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هاي انرژي و آب و  خانه ترتیب وظایف وزارت قانون آب به 11و  10همچنین، در مواد 
تشریح گردیده استفاده از منابع آب در مورد مدیریت، تنظیم و زراعت، آبیاري و مالداري 

 است.

-2-6-5-5-3 شوراي عالی آب 

تشکیل شد. این شورا با هدف  1384شوراي عالی تنظیم امور آب افغانستان در سال 
ایجــاد گردیــده کــه ریاســت آن برعهــده معــاون اول  همــاهنگی و مــدیریت آب کشــور

 جمهور افغانستان است و اعضاي آن عبارتند از: رئیس

 وزیر انرژي و آب .1

 وزیر زراعت، آبیاري و مالداري .2

 وزیر توسعه شهري .3

 وزیر نوسازي و توسعه روستاها .4

 وزیر سالمت عمومی .5

 وزیر معادن .6

 وزیر اقتصاد .7

 رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست .8

 شهردار کابل. .9

به تشکیل شوراي عالی آب و تعیـین وظـایف و طـرز     آب افغانستان قانون 9در ماده 
 فعالیت این شورا اشاره گردیده است. مطابق این ماده قانونی، اعضاي شوراي عـالی آب از 

 شوند. جمهور انتخاب می طرف رئیس

-3-6-5-5-3 برداران مشارکت بهره 

ایجـاد  بـرداران از طریـق    بهـره  ش مشـارکت افزای بر قانون آب افغانستان 18ماده در 
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هاي انـرژي   گردیده و وزارتهاي آبیاري تأکید  کنندگان آب و انجمن هاي استفاده انجمن
بخشیدن و ارتقاي  اند که در ثبت و رسمیت و آب و زراعت، آبیاري و مالداري موظف شده

هـا   ایـن انجمـن  هاي الزم را با  هاي مذکور کمک کرده و همکاري سازي به انجمن ظرفیت
 عمل آورند. به

-7-5-5-3 ترتیبات مالی 

گیـرد. لـذا    طـور رایگـان انجـام مـی     استفاده از آب مطابق قـانون آب افغانسـتان، بـه   
منظور تهیه، ذخیره، انتقال، تغییر مسیر و تصفیه آب  تواند به کننده خدمات آب می عرضه

خـدمات مربوطـه،    هاي آبرسانی، آبیاري و سایر و امور عملیاتی و حفظ و مراقبت سیستم
 ).7کنندگان آب مطابق مقررات جداگانه اجرت اخذ نماید (ماده  از استفاده

-8-5-5-3 مشارکت بخش خصوصی 

مشارکت بخش خصوصی از جمله مواردي است که در قانون آب افغانستان چندان به 
اسـت   26آن پرداخته نشده است. تنها ماده قانونی که به این موضوع اشاره کرده، مـاده  

هاي منابع آب را کـه مطـابق احکـام     پروژهشرایط الزم با تواند  س آن، دولت میکه براسا
هـاي   کنندگان آب یـا انجمـن   هاي استفاده قانون احداث شده، توام با جواز به انجمن این

هاي مذکور بوده  هاي یادشده حائز مالکیت پروژه ترتیب انجمن آبیاري واگذار نماید. بدین
 آن را برعهده دارند.و مسئولیت حفظ و مراقبت 

-9-5-5-3 حق دسترسی به آب 

قانون آب افغانسـتان، اسـتفاده از    19طور که پیشتر نیز اشاره شد، مطابق ماده  همان
مترمکعـب در   5هـا تـا سـقف     منابع آب جهت آشامیدن، معیشت و رفع سـایر ضـرورت  

ادي هاي عـ  حفر چاه 38ندارد. همچنین، براساس ماده  به دریافت مجوز نیازيروز  شبانه
 جهت رفع نیازهاي آب آشامیدنی و معیشتی از اخذ مجوز معاف هستند.
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-10-5-5-3 اجراي مقررات 

ها اشاره دارد و مواردي که مطابق  قانون آب افغانستان به تخلفات و مجازات 35ماده 
قانون مشمول جزاي نقدي معادل خسـارت وارده و در برخـی مـوارد حکـم حـبس (تـا       

است. این موارد شامل استفاده غیرمجاز، تخریـب   هبرشمردگردد را  حداکثر دو سال) می
هـا و سـایر منـابع و     هـا و چشـمه   ها و تجهیزات، تجاوز به حـریم و بسـتر رودخانـه    سازه

هـاي   این قـانون نیـز بـه مجـازات     37و  36در مواد گردد.  نمودن آب می همچنین آلوده
هـا   سوءاسـتفاده از حقابـه  مربوط به تخلف از شرایط مندرج در مجوزهاي برداشت آب و 

 پرداخته شده است.

-11-5-5-3 حل و فصل اختالفات 

قانون آب افغانستان مرجع حل اختالفات مشخص شده است. مطابق این  34در ماده 
 از در ابتـدا  بایـد بـرداران   ماده قانونی، اختالفات در مورد استفاده از منابع آب میان بهـره 

باشـی و   کنندگان و با همکاري میرآب هاستفاد هاي انجمن تر و توسط سطوح پایین طریق
آمـده، موضـوع بـه     وجـود  د و در صورت عدم حل اختالفـات بـه  شوها حل و فصل  میرآب

مراجع باالتر (شوراهاي فرعی، شـوراي حوضـه و وزارت انـرژي و آب) محـول گـردد. در      
د، در آن صـورت  شـو خانـه حـل ن   کـه اخـتالف در سـطح وزارت     مرحله آخر و در صورتی

 یک ماه مهلت دارند تا اعتراض خود را به محاکم قضایی مربوطه ارائه نمایند.شاکیان 

-6-5-3 بندي   جمع 

داده شـده  نشـان   10-3در شـکل  ) 2009آب افغانستان ( بررسی مفاد قانون خالصه
درصـد)   25ماده ( 12ترتیبات نهادي با  موضوعات ،گردد که مشاهده میاست. همانگونه 

اصلی  اجزايدرصد) بیشترین فراوانی را در میان  19ماده ( 9و مقررات استفاده از آب با 
اند. تحوالت ساختار مدیریت آب افغانسـتان کـه از سـال     دهنده این قانون داشته تشکیل
اي  گیري رویکرد مدیریت حوضـه  هاي آبریز اصلی و شکل میالدي با تعیین حوضه 2000
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شد و در ادامه به ایجاد شوراي عالی آب انجامید، ضرورت توجه به ترتیبات نهادي  شروع
هاي مختلف مرتبط با مدیریت منابع  ها و سازمان خانه و تعیین وظایف و اختیارات وزارت

توجهی از مفـاد قـانون آب    ناپذیر نمود. از این رو، بخش قابل آب در این کشور را اجتناب
 اختار مدیریت جدید آب این کشور و تعیـین وظـایف و اختیـارات   افغانستان به تبیین س

هاي مختلف از جمله وزارت انرژي و آب؛ زراعت، آبیـاري و   خانه وزارت شوراي عالی آب و
معـادن و صـنایع و اداره   مالداري؛ صحت عامه؛ انکشاف شهري؛ احیا و انکشـاف دهـات؛   

 زیست پرداخته است.   محیط

نقطه قوت قـانون آب افغانسـتان، وضـع     نیتر ود که بزرگاظهار نم نیبتوان چن دیشا
کشـور اسـت. نقـش     نیـ ) در ایعرفـ  يهـا  آب (نظـام  یو سـنت  یخیقانون بر بسـتر تـار  

 سـطوح  در اختالفات وفصل حل و آب منابع يبردار بهره نظام در ها رآبیم و یباش رآبیم
 جـاد یا زیـ ن و یمحلـ  طیانطباق قواعـد و مقـررات بـا شـرا     يتالش برا و یتیحاکم نییپا

است که قانون آب افغانستان بـدان   يقانون، از جمله موارد يالزم در اجرا يریپذ انعطاف
و  يریـ گ و نظارت بر شکل دییتا فهیقانون آب افغانستان وظ ،یطرف از توجه نموده است.

و آب قـرار داده اسـت    يآب را بر عهده وزارت انـرژ  کنندگان استفاده يها انجمن تیفعال
آب و زراعـت در امـر    يهـا  خانـه  وزارت نیبـ  ياز اختالفـات بعـد   توانـد  یامـر مـ   نیکه ا
 . دینما يریشگیو استفاده از منابع آب پ يبردار بهره

اي و بیـان الزامـات    تبیـین رویکـرد مـدیریت حوضـه    طور که پیشتر اشاره شد،  همان
خوبی نمایـان   بهقانونی ساختار جدید مدیریت آب افغانستان در قانون آب این کشور نیز 

توجهی از مفاد این قـانون نیـز بـه شـرح وظـایف و اختیـارات        است. کمااینکه تعداد قابل
 و هــاي مــرتبط بــا آب اعــم از وزارت انــرژي و آب خانــه هــاي مختلــف و وزارت دســتگاه

 زراعت، معادن و... اختصاص یافته است. هاي خانه وزارت
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-18-3 شکل ستانافغانبندي موضوعی مفاد قانون آب  تقسیم 

 

آب و شوراهاي حوضه آبریـز و اعطـاي   اختیارات شوراي عالی حدود وظایف و  تعیین
حق واگذاري تخصیص به شوراي حوضه از دیگـر نکـات برجسـته قـانون آب افغانسـتان      

طـور کلـی رایگـان اسـت؛ مگـر در       مطابق قانون آب افغانستان، آب بهشود.  محسوب می
کننـدگان ایـن    بابـت اجـرت از دریافـت   اي  در ازاي خدمات عرضه آب، هزینهمواقعی که 

 خدمات اخذ گردد. 

براساس قانون آب افغانستان، اسـتفاده از منـابع آب نیازمنـد دریافـت مجـوز اسـت؛       
ولیکن قانون حقوق حداقلی دسترسی به آب را نیز به رسـمیت شـناخته و برداشـت آب    

مترمکعـب در   5هـا را تـا سـقف     فع سایر ضـرورت ربراي مصارف آشامیدنی، معیشتی و 
مطـابق قـانون آب    ن،یهمچنـ  مجـاز شـمرده اسـت.    پروانـه، روز بدون نیاز به اخذ  شبانه

نامـه تبـدیل    تـدریج بـه اجـازه    هاي قدیمی باید طی فرآیند مشخصی به افغانستان، حقابه
 شوند.
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-6-3 فلسطین اشغالی 

-1-6-3 سیماي کلی 

شـرقی دریـاي مدیترانـه و سـاحل      جنوب فلسطین اشغالی در غرب آسیا و در ساحل
مـیالدي، جمعیـت آن در    2018شمالی دریاي سرخ واقع شده است کـه مطـابق سـال    

هـزار کیلومترمربـع بـوده و     22میلیون نفر است. مساحت این سرزمین حـدود   9حدود 
 دهند. اغلب ساکنان آن را یهودیان تشکیل می

ــومتی  ــاختار حک ــرژس ــغالگر می ــدس اش ــه در آن   ،ق ــت ک ــانی اس ــوري پارلم جمه
عنوان رئـیس دولـت (قـوه     وزیر به جمهور مقامی تشریفاتی محسوب شده و نخست رئیس

شـورترین دریاچـه    کنند. گذاري، عمل می عنوان قوه قانون مجریه) و کنست (پارلمان) به
بـا   نام دریاي مرده (بحرالمیت) در مرز اردن و فلسطین اشغالی واقع شده است. جهان به

واسـطه مـدیریت صـحیح و     وجود کمبود شدید آب در سـرزمین فلسـطین اشـغالی، بـه    
سـال گذشـته بـا رشـد و توسـعه       30هاي مناسب آبی، بخش کشاورزي درطـی   سیاست

طـوري کـه عـالوه بـر تـامین نیازهـاي داخلـی، بخـش          چشمگیري مواجه بوده است؛ به
 کند. وپایی صادر میتوجهی از محصوالت کشاورزي خود را به کشورهاي ار قابل

 19-3هـا در شـکل    حوضه آبریز وجـود دارد کـه موقعیـت آن    8در فلسطین اشغالی 
از  یکـ ی ،علـت ورود رود اردن  بـه  هیـ طبر يایـ در زیـ حوضـه آبر  نشان داده شـده اسـت.  

 نیفلسـط منـابع آب   نیتـر  کشـور اسـت. مهـم    نیـ در ا زیآبر يها حوضه نیتر کیاستراتژ
 یکوهسـتان  زیـ رود، حوضـه آبر  نیـ ا ریمس يها رود اردن و چشمه له،یجل يایدر یاشغال
 ).  Becker 2013است ( ی) و آبخوان ساحلیغرب يها (کوه
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-19-3 شکل هاي آبریز فلسطین اشغالی موقعیت حوضه 

 

میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر است  8/1فلسطین اشغالی داراي تنها حدود 
هـاي   مترمکعب است که از این حیث، سرزمین 200و سرانه آب تجدیدپذیر آن درحدود 

هاي  ترین کشورهاي دنیا قرار گرفته است. به همین علت، سیاست آب اشغالی در زمره کم
هـا و تـامین نیـاز آب شـرب از طریـق       کـن  شـیرین  آب فلسطین اشـغالی بـه توسـعه آب   

در حـال حاضـر، کـل مصـارف آب فلسـطین       زدایی آب دریا معطوف گردیده است. نمک
میلیـارد مترمکعـب مصـارف     1/1میلیارد مترمکعب است که شامل  2غالی نزدیک به اش

میلیـون مترمکعـب مصـارف آب     200میلیـون مترمکعـب شـرب و     700آب کشاورزي، 
 ).Becker, 2013( استصنعت 

-2-6-3 اشغالی قانون آب فلسطین 

میالدي و در قالب دو فصـل اصـلی شـامل     1959اشغالی در سال  فلسطینقانون آب 
گذاري استفاده از آب به تصویب رسیده است. به موجـب ایـن    اظهارات مقدماتی و قانون
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قانون، منابع آب، عمومی اعالم شده و مسئولیت کنترل و حفاظت از این منـابع برعهـده   
بـا اصـالحاتی    2006و  1971ي هـا  این قانون که دو بار در سـال  دولت قرار گرفته است.
تـرین قـانون مـرتبط بـا بخـش آب در       تـرین و اصـلی   عنوان مهم مواجه شده هنوز هم به

 گیرد.   فلسطین اشغالی مورد استناد قرار می

 عـالوه بـر قـانون آب، سـه    میالدي،  1959تا  1955هاي  الزم به ذکر است طی سال
 ع شد.  آب در فلسطین اشغالی وضدیگر نیز مرتبط با قانون 

گیري اولیه در فلسطین  اعالم کرد که هیچ آبی بدون اندازه 1955قانون اول در سال 
شود. این قانون در ابتدا حـق خصوصـی را در منـابع آب بـه رسـمیت       اشغالی توزیع نمی

علت اهمیت کشاورزي لغو شد) و به 1959شناخت (که متعاقبا با تصویب قانون سال  می
نامـه   رزي اختیار نظارت بر منابع آب را برعهده داشـت. آئـین  در این کشور، وزارت کشاو

شده در کمیسـیون   تحت این قانون نیز تهیه گزارش ماهانه در مورد آب مصرفی یا تامین
 آب را در فلسطین اشغالی الزامی کرد. 

نیز این دستور را صادر کرد که در هیچ  1955آب در سال  يبرا قانون کنترل حفاري
شود مگر آنکـه بـا اجـازه     شود و آب از آن برداشت نمی ر چاهی حفر نمیاي از کشو نقطه

دولت باشد. این قانون به کمیسیون آب این قدرت را داد که در صـورت صـدمه زدن بـه    
منابع آب زیرزمینی یا تداخل بـا تـامین آب خـانگی، از صـدور مجـوز خـودداري کنـد.        

دهد که هرگونـه حفـر چـاه     ر را میهمچنین، این قانون به قاضی دادگاه بدوي این اختیا
 بدون مجوز کمیسیون آب را منع کند (یا چاه را ببندد).

 هـاي  کمیسـیون ملـی زهکشـی و    کمیسیون 1957در سال قانون زهکشی و کنترل 
اي را ایجاد کرد. این قانون بار دیگر وزارت کشـاورزي را مسـئول اجـراي     زهکشی منطقه

اي کرد. همچنین مسئول دوم در راستاي این  زهکشی منطقه هاي قانون و تصویب برنامه
اي دولتی است که قدرت مدیریت جلوگیري از فرسـایش   هاي محلی و منطقه قانون گروه

 درخاك و ترویج زهکشی منظم را داشتند. این قانون همچنین بـه کمیسـیون آب (کـه    
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زهکشـی   کمیسـیون شـود) و وزارت کشـاورزي و    سازمان ملی آب نامیده می حاضر حال
عنـوان منـاطق    هـاي اطـراف منـابع آب را بـه     دهد تا محدوده اي این امکان را می منطقه

 شده اعالم کنند. حفاظت

-3 جدول در فصل هر به مربوط مواد تعداد و یاشغال نیفلسط آب قانون یاصل فصول
   .است دهیگرد ارائه 5

-5-3 جدول )1959( یاشغال نیفلسط آب قانون فصول و مواد 
 فصل عنوان تعداد ماده

 1 اظهارات مقدماتی 7
 2 گذاري استفاده از آب قانون 13
 مجموع 20

 

مـاده فـوق داراي یـک     20اشغالی عالوه بـر   الزم به ذکر است که قانون آب فلسطین
بند تشکیل شده و به موضوعاتی  27) است که خود از A1عنوان ماده  ماده واحده (تحت

هـا، مقـررات تخلیـه و دفـع      نظیر حفاظت کیفـی منـابع آب، جلـوگیري از آلـودگی آب    
هـاي نهادهـاي متـولی حفاظـت از منـابع آب و اقـدامات        فاضالب، اختیارات و مسئولیت

 پردازد.   ها و برخورد با تخلفات می مربوط به پرداخت خسارت

-3-6-3 قانونی حاکم هاي چارچوب 

توسط دیوان عالی کشور در سطح میالدي  1959قانون آب فلسطین اشغالی در سال 
هـاي   کند که منابع آب داخلی جزء دارایـی  قانون اساسی تدوین شد. این قانون اعالم می

شوند ولی توسط دولـت بـراي تـامین نیازهـاي مـردم و توسـعه کشـور         مردم قلمداد می
 شوند. مدیریت می
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-4-6-3 اشغالی در قانون آب فلسطین منتخبانعکاس اصول  

 20-3اشـغالی در شـکل    در قـانون آب فلسـطین   منتخبهاي  انعکاس اصول و مولفه
عـدالت  گـردد، اصـول    طور که در ایـن شـکل مالحظـه مـی     نشان داده شده است. همان

گانـه  14 در بین اصـول  هاي برابر)، استفاده معقول از منابع و پایداري اکولوژیکی (فرصت
بـا   .انـد  برخـوردار بـوده   فلسطین اشـغالی  از اولویت و اهمیت بیشتري در مفاد قانون آب

اي به استفاده معقـول از   توجه به کمبود شدید منابع آب در فلسطین اشغالی، توجه ویژه
منابع به عنوان یک اصل بسـیار مهـم در راسـتاي حفـظ کمیـت منـابع آب و پایـداري        

 است.   نابع آب شدهاکولوژیکی در راستاي حفظ کیفیت م

 
-20-3 شکل انعکاس اصول بنیادین در قانون آب فلسطین اشغالی 
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مالکیت (امانت) عمومی، تقدم حقوق عمومی بر حقـوق فـردي، پایـداري اقتصـادي،     
پیوسته و پیشگیري و بازدارندگی از دیگر اصولی است که در این قانون بـه   هم مدیریت به

ترین اصول  شارکت و شفافیت از جمله مهمسازي نهادي، م ظرفیت است. ها توجه شده آن
 آیند. مغفول مانده در قانون آب این کشور به شمار می

هـاي   در قالـب سرفصـل  فلسـطین اشـغالی   همچنین درصورتی کـه مفـاد قـانون آب    
پیشنهادي بانک جهانی بازتنظیم شود، میزان و نحوه انعکاس اصول منتخب مورد اشـاره  

خواهـد بـود. بـدین ترتیـب      21-3شـده در شـکل    در فصل اول به صورت نمـایش داده 
 شده است. کننده بیشترین تعداد از اصول یاد اجراي مقررات منعکس  سرفصل

 
-21-3 شکل هاي سرفصل تفکیک به فلسطین اشغالی آب قانون در بنیادین اصول انعکاس 

  جهانی بانک پیشنهادي
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هـاي   بـا سرفصـل   اشـغالی  مقایسه تطبیقی قانون آب فلسطین  3-6-5-

 پیشنهادي بانک جهانی

-1-5-6-3 مالکیت منابع آب 

اموال عمومی و متعلق بـه مـردم اسـت.    مطابق قانون آب فلسطین اشغالی، منابع آب 
نیازهـاي مـردم و توسـعه     تـأمین شـوند و در راسـتاي    این منابع توسط دولت کنترل می

شخصـی در  هر یا مالکیت ). همچنین، حضور 1(ماده  گیرند کشور مورد استفاده قرار می
شده یـا از درون   هر سرزمینی به وي هیچ حقی نسبت به منبع آبی که در آن زمین واقع

 ).4(ماده  دهد کند، نمی آن و یا از مرزهاي آن عبور می

-2-5-6-3 هاي اساسی اصول و اولویت 

هاي استفاده از آب به شـرح زیـر بیـان     قانون آب فلسطین اشغالی، اولویت 6ده در ما
 گردیده است:

. خـدمات  5. کار، تجارت و خـدمات،  4. صنعت، 3. کشاورزي، 2مصارف خانگی،  .1
 عمومی.

ایـن قـانون، اهـدافی نظیـر حفاظـت و احیـاي طبیعـت و         2004در اصالحیه سـال  
هاي فوق اضـافه شـده    ها نیز به اولویت ها و تاالب ها، رودخانه اندازها از جمله چشمه چشم
 است.

-3-5-6-3 مقررات استفاده از آب 

براساس قانون آب فلسطین اشغالی هر فـردي حـق دریافـت آب و اسـتفاده از آن را     
). حق دریافت آب از منبع آبی تا زمانی معتبر است که استفاده از آن منجر 3دارد (ماده 

 ).5نگردد (ماده گردیدن منبع  شدن یا تهی به شور
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-4-5-6-3 حفاظت از منابع آب 

 :ي بایدقانون آب فلسطین اشغالی، هر فرد 9براساس ماده 
 کند به روشی کارآمد و اقتصادي استفاده کند. آبی را که دریافت می •

 آب را در شرایط مناسب حفظ نماید. تأسیساتبراي جلوگیري از هدررفتن آب،  •

 کند.منابع آب خودداري  کامل از انسداد و تخلیه •

یکـی از اقـداماتی کـه بـراي حفاظـت از منـابع آب در قـانون آب فلسـطین اشــغالی         
) که به موجب آن، یک نوار 15بینی شده است، ایجاد نوارهاي حفاظتی است (ماده  پیش

آبی ایجاد و ورود یا عبور از این نوارها محـدود   تأسیساتحفاظتی اطراف یا کنار منبع یا 
شود. براساس این قـانون، در مـواردي کـه مـدیر اداره      مر میو منوط به اجازه مسئوالن ا

شـده اسـت یـا     اي تخلیـه  کننده یـا تولیدکننـده   تأمینمنبع آب ملی آب متوجه شود که 
عـادي   تـأمین تا حدي که تولید آن بـراي   ،آن آسیب دیده تأسیساتاستفاده از منبع یا 

دیگـر کـه از    تأسیساتهر نوع تواند از مالک یک خط لوله، کانال یا  نیز کافی نیست، می
کننــده یــا  تــأمینکنــد درخواســت نمایــد کــه آب را بــراي  مجــراي آبــی اســتفاده نمــی

  ).20(ماده الذکر قرارگرفته، منتقل کند  فشار فوق کننده آن که تحت مصرف

قانون آب فلسطین اشغالی به مباحث مربـوط بـه آلـودگی و پیشـگیري و      A1بخش 
این اساس، تخلیه یا دفع هرگونـه آالینـده بـه منـابع آب یـا      است. بر  کنترل آن پرداخته

که موجبات آلودگی مستقیم و غیرمستقیم منـابع آب را فـراهم   مجاورت آن و هر عملی 
اشخاصی که مسئول تاسیسات آبی مرتبط با همچنین،  ب).20ماده سازد، ممنوع است (

هسـتند، بایـد کلیـه اقـدامات     تولید، تامین، انتقال و ذخیره آب یا تغذیه آب زیرزمینـی  
بـرداري از تاسیسـات    معقول را در جهت جلوگیري از آلودگی آب در نتیجه نصب یا بهره

 .پ)20(ماده  آبی انجام دهند

برداري باید همراه با طرح تصـفیه   بر اساس مفاد این قانون، هرگونه تاسیسات و بهره 
کمـی و   به همراه مشخصات باین طرح باید چگونی دفع فاضالدر  و دفع فاضالب باشد.
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همچنین، جلوگیري از آلودگی آب بـه عنـوان یکـی از     ت).20ارائه شود (ماده  آن کیفی
وزارت  ز20بر اسـاس مـاده    شود. برداري آب لحاظ می هاي بهره شرایط عمومی در پروانه

تواند با همکاري شوراي سازمان ملـی، مقرراتـی در ارتبـاط بـا      زیست می حفاظت محیط
در این قانون همچنین، سازوکارهایی بـراي   آب براي مقاصد مختلف تعیین کند.کیفیت 

است. بر این اساس، در مواردي کـه   جبران خسارت در نتیجه آلودگی در نظر گرفته شده
کننده موظف است آلودگی را متوقف کرده، شرایط را بـه حالـت    شود، آلوده آب آلوده می

عدم انجام اقدامات اصالحی در موعد مقرر، گیري کند. اولیه بازگردانده و از تکرار آن جلو
 چ).20شود (ماده  مشمول جریمه دوبرابري می

-5-5-6-3 هاي آبی مقررات زیرساخت 

هاي آبـی پرداختـه    به مقررات زیرساخت 20قانون آب فلسطین اشغالی فقط در ماده 
راري است و شرایط تامین آب یا استفاده از منبع یا تاسیسات آبی را براي شـرایط اضـط  

 عـادي نیازهـاي  ها تخلیه شده یا تولیـد آب بـراي تـامین     توسط افرادي که منبع آب آن
   پذیر نیست، تبیین نموده است. ها امکان براي آن

-6-5-6-3 ترتیبات نهادي 

اختیارات مدیر اداره ملـی آب بـه شـرح زیـر      ،قانون آب فلسطین اشغالی 11ماده در 
 بیان شده است:  

 منـابع آب  يبـردار  بهـره  و حفاظـت  مقـررات به هر شخصی که ملزم به رعایـت   •
است دستور اصالح داده و در صورت عـدم اصـالح در    قانون نیا 9موضوع ماده 

یک زمان معقول، اقدامات الزم براي اصالح انجام شـده و براسـاس شـرایط، تـا     
یا مصرف آب یا کاهش  تأمینزمان اصالح شرایط ذکرشده، دستور توقف تولید، 

 را صادر نماید.ها  آن

 یزمـان  خصوصا آب، منبع به يفور يجد صدمه از يریجلوگ يبرا الزم اقدامات •
 نداشـته  وجود آب منابع یدگید بیآس از يریجلوگ امکان گرید يها روش با که
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 .دهد صورت را باشد،

-7-5-6-3 ترتیبات مالی 

 هاي اسـتفاده از آب  قانون آب فلسطین اشغالی به موضوع پرداخت هزینه 12در ماده 
 گردد. آوري می عنوان مالیات مجموعه جمع ها تحت اشاره شده است. این هزینه

-8-5-6-3 یمشارکت بخش خصوص 

نشـده اسـت؛   بخش خصوصی اي به موضوع مشارکت  اشاره 1959قانون آب سال در 
شرایط اقلیمی و کمبودهاي ناشی از اما چند دهه پس از تصویب این قانون و با توجه به 

هـا و   کـن  شـیرین  مین فلسطین اشـغالی کـه بـه توسـعه آب    سرز افزایش تقاضاي آب در
آب  تأمینانجامید، نقش و سهم بخش خصوصی در خدمات  هاي بازچرخانی آب سیستم

میالدي به بعد،  90طوري که از دهه  توجهی افزایش یافت. به در این کشور به میزان قابل
 .ه استار شدفلسطین اشغالی به بخش خصوصی واگذدر آب خدمات تأمین بخش اعظم 

-9-5-6-3 حق دسترسی به آب 

قانون آب فلسطین اشغالی، هر فردي حق دریافت آب و استفاده از آن  3مطابق ماده 
 را دارد.

-10-5-6-3 اجراي مقررات 

قانون آب فلسطین اشغالی به اجراي مقررات پرداخته شـده اسـت.    19تا  17ر مواد د
این قانون، هرگـاه اداره ملـی آب صـالح بدانـد بـراي اعمـال تمهیـدات         17مطابق ماده 

توانـد پـس از اعـالم کتبـی بـه مالـک، از امـاکن و         حفاظتی و نظارت بر منابع آب، مـی 
گیري میزان  تأسیسات آبی بازدید نموده و در صورت لزوم، براي تعیین مقادیر آب، اندازه

منبع آب، خاك و یا سایر شـرایط محلـی   نمودن استانداردهاي کیفی، از  تولید و مشخص
هـاي احتمـالی در اثـر ایجـاد      به نحوه جبران خسـارت  18عمل آورد. در ماده  آزمایش به

نوارهاي محافظتی یا اقدامات ورود و بازرسی به اماکن و تأسیسات آبی، اشاره شده است 
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برداشـت و   ضافهنیز به تمهیدات اداره ملی آب در برخورد با تخلفات ناشی از ا 19و ماده 
 و کیفی به منابع آب پرداخته است.آسیب کمی 

-11-5-6-3 حل و فصل اختالفات 

دو ماده از مفاد قـانون آب فلسـطین اشـغالی بـه موضـوع حـل و فصـل اختالفـات و         
خـواهی مشـموالن مـواد     این قانون بر امکان فرجام 13خواهی پرداخته است. ماده  فرجام

هاي اسـتفاده از آب) تأکیـد    و پرداخت هزینه قانون آب (اقدامات اداره ملی آب 12و  11
وجـه   هـیچ  خواهی افراد، به نماید که فرجام نموده است؛ اگرچه این ماده قانونی تصریح می

اجراي حکم را صـادر  اندازد، مگر آنکه دادگاه دستور توقف  اجراي دستور را به تأخیر نمی
کنندگان آب در مـورد   استفادهقانون آب نیز به موضوع اختالفات بین  19نماید. در ماده 

پـردازد و وظیفـه    هاي مربوطه می میزان آب، شرایط انتقال و توزیع آب و پرداخت هزینه
 حل و فصل این اختالفات را بر عهده اداره ملی آب قرار داده است.

-6-6-3 بندي   جمع 

داده  نشـان  22-3در شـکل  ) 1959بررسی مفاد قانون آب فلسطین اشغالی (خالصه 
 23مـاده (  6بـا   اجـراي مقـررات   موضوعلتگردد،  مشاهده میکه  گونه همان شده است.
درصـد) بیشـترین    15ماده ( 4با  حفاظت از منابع آب و ترتیبات نهادي هریکدرصد) و 

اند. بـا توجـه بـه شـرایط      دهنده این قانون داشته اصلی تشکیل اجزايفراوانی را در میان 
گـذار   خاص فلسطین اشغالی و محدودیت منابع آب در این کشور، بدیهی است که قانون

بیشترین اهتمام و توجه خود را صرف وضع قوانین و مقررات مربوط به حفاظت کمـی و  
گیرانه کنترل و حفاظت منـابع آب   کیفی از منابع آب نموده است. تصویب قوانین سخت

اسـت. همچنـین، قـانون آب    بـوده  اد نوارهاي حفاظتی یکی از این اقدامات از طریق ایج
دهد که بتواند در هر زمان کـه صـالح    فلسطین اشغالی به اداره ملی آب این اجازه را می

   عمل آورد.  یت منابع آبی، از این منابع بازدید بهوضع ازرسیبداند براي کنترل، نظارت و ب
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 از صـنعت،  و کشـاورزي  سـپس  و خانگی مصارف اشغالی، فلسطین آب قانون مطابق
 تصویب زمان به توجه با بندي اولویت نحوه این. برخوردارند آب تخصیص اولویت باالترین

 و زمـانی  مقطع آن در که چرا نیست؛ عجیب چندان ،1959 سال در قانون این اجراي و
ــا ــه توجــه ب ــابع موجــود هــاي محــدودیت ب ــت اشــغالی، فلســطین آب من  اصــلی اولوی

 و شـرب  نیازهاي تامین جهت منابع این از حداکثري استفاده آب، بخش گذاران سیاست
 صـنعتی  و کشـاورزي  هـاي  فعالیت تداوم و توسعه جهت موردنیاز آب منابع نمودن فراهم
 تـامین  و زیسـت  محـیط  موضوع اشغالی، فلسطین آب قانون اصالحات در لذا است؛ بوده
 .است شده اضافه قانون به نیز... و ها تاالب و ها رودخانه اکولوژیکی نیاز

 

-22-3 شکل بندي موضوعی مفاد قانون آب فلسطین اشغالی تقسیم 
 

هـاي اخیـر و    هاي کالن بخش آب فلسطین اشغالی در دهـه  با توجه به تغییر سیاست
سازي آب دریـا (عمـدتا بـا هـدف تـامین نیـاز آب        زدایی و شیرین هاي نمک توسعه طرح

بـرداري از   شرب) و افـزایش مشـارکت بخـش خصوصـی در خـدمات تـامین آب و بهـره       
ت منابع آب در ایـن کشـور مطـرح    ها و تاسیسات آبی، ابعاد جدیدي از مدیری زیرساخت
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 شده که با توجه به قدمت قانون آب فلسطین اشغالی، نمودي در مفاد این قانون ندارد.

-7-3 استرالیا 

-1-7-3 سیماي کلی 

استقالل  ایتانیبر از 1901در سال  که است المنافعمشترك يقلمروها از یکی ایاسترال
 نیـــا یو زبـــان ملـــ نفـــر ونیـــلیم 5/25حـــدود  ایاســـترال تیـــ. جمعاســـت افتـــهی

 نیـ ا .دارد تمرکز یجنوب ساحل هیحاش در ایاسترال تیجمع شتریب. است یسیانگل کشور
از نظـر مسـاحت    و ایکشور پهناور دن نیمربع وسعت، ششملومتریک ونیلیم 7/7کشور با 

 دور و سـت ین يگـر ید کشـور  با یخاک مرز يدارا کشور نیا است. رانیبرابر ا 5/4 بالغ بر
ند و از ه انوسیاق غرب از ،یجنوب منجمد انوسیاق جنوب از آرام، انوسیاق شرق، از را آن

 قـاره  یِاصـل  نیسـرزم  نیهمچنـ  ایاست. اسـترال  در بر گرفته جیو خل ایدر نیشمال چند
نفر در هـر   6/2 ینسب تراکم با و استیدن قاره نیتر کوچک که دیآ یم شمار به هیانوسیاق
 تیـ سـوم جمع کیـ . اسـت تراکم در جهان را دارا ارقام  نیتر نییاز پا یکیمربع،  لومتریک

 .برند یم سر به ایکتوریو التیا در گریچهارم دکیولز و ساوتوین التیکشور در ا

 يکشـور  ایاسـترال . شـود  یمـ  محسـوب  ایزرگ دنب اقتصاد نیزدهمیس ایامروزه استرال
 عیصـنا  معـادن،  گـاز،  و نفـت  ماننـد  مختلـف  يهـا  راه از را خـود  درآمد و است ثروتمند

 .آورد یم دستبه آموزش و لیتحص سم،یتور ،يکشاورز ،يدیتول

 شـان اراتیـ اخت کـه  است شده لیتشک 1وقلمر ای نیسرزم دو و التیا شش از ایاسترال
 :از اند عبارت ایاسترال يقلمروها و ها التیا. ستا ها التیا از کمتر

 .است یدنیس آن مرکز که (NSW) ولزساوتوین التیا .1

 .است زبنیبر که مرکز آن (QLD) نزلندیکوئ التیا .2

                                                            
1 Territory 
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 .است دیآدال که مرکز آن (SA) یجنوب يایاسترال التیا .3

 و یاصـل  نیسرزم یشرق جنوب در است يا رهیکه جز (TAS) یتاسمان التیا .4
 .است هوبارت آن مرکز

 .است ملبورن که مرکز آن (VIC) ایکتوریو التیا .5

 .است پرت که مرکز آن (WA) یغرب يایاسترال التیا .6

 .است نیدارو که مرکز آن (NT) یشمال نیقلمرو سرزم .7

 .و اطراف آن کانبرا شامل شهر (ACT) ایاسترال یتختیقلمرو پا  .8

-3شـکل    کشـور، در  نیـ نقشه ا يبر رو ایاسترال کشور يقلمروها و هاالتیا تیموقع
 .استشده داده نشان -23

 
-23-3 شکل ها و قلمروهاي کشور استرالیاموقعیت ایالت 
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بـا   المنـافع  مشـترك  يکشـورها  مجموعـه از  یکی یحکومت ساختار لحاظ به ایاسترال
 ،دوم زابـت یال یعنـ ی ایـ تانیبر یسـلطنت  مقام نیمشروطه است و باالتر یپادشاه حکومت

فرمانـدار کـل    کشـور  نیـ ا در ملکـه  نیجانشـ . دیـ آ یمـ  حسـاب  بـه  زین کشور نیا ملکه
. کنـد  یمـ  نییتع را کشور نیا يها التیا فرمانداران خود نوبه به زین ياست که و ایاسترال

 عمل در اما است برخوردار یفراوان اراتیاخت از ،یاساس قانون هیپا بر کل فرماندار هرچند
 يو با را کیدموکرات ندیفرآ کی یط که است ریوز نخست ایاسترال در اول ییاجرا شخص

  .دهد یم لیتشک را دولت و شود یم انتخاب مجلس  ندگانینما تیاکثر

 کشـور  نیـ ا ریدپـذ یتجد آب منـابع  حجـم ، 2017 سال در شده منتشر آمار براساس
(معـادل   درصـد  86 حـدود  ،مقدار نیا از که شده برآورد مکعب متر اردیلیم 512 حدود
 را) مکعب متر اردیلیم 72( درصد 14 و ینیرزمیز آب منابع را) مکعب متر اردیلیم 440
 کشـور  نیـ ا ریدپـذ یتجد آب سـرانه  اسـاس،  نیا بر. است داده لیتشک یسطح آب منابع

 درصـد  6 حدود فقط ساالنه کشور نیا. 1شودیم زده نیتخم سال در مترمکعب 20123
 و درصـد  65 بـا  يکشـاورز  بخـش  کـه  کنـد یمـ  مصرف را خود ریدپذیتجد آب منابع از

  .اندداده اختصاص خود به را سهم نیشتریب درصد، 11 با یخانگ

-يمـار  زیـ آبر حوضـه  هاآن نیترمهم که است زیآبر حوضه 13 شامل ایاسترال کشور
 -24-3شـکل    در شده ارائهنقشه  يبر رو هاحوضه نیا از کیهر تیموقع. است نگیدارل

 وارد اغلـب  زیـ آبر حوضـه  13 نیـ ا در افتهی انیجر یسطح يهاآب .استنشان داده شده
 .شودیم 2ریآ اچهیو در یجنوب منجمد انوسیاق هند، انوسیاق آرام، انوسیاق

                                                            
1 https://www.greenfacts.org/en/water-resources/figtableboxes/aquastat9.htm 
2 Lake Ayre 
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-24-3 شکل   هاي آبریز استرالیاموقعیت حوضه 

 

-2-7-3 استرالیاقانون آب  

 شیپـ  يداریـ به سـمت ناپا  ایاز منابع آب در استرال يبردار دو قرن گذشته، بهره یط
در سـال   یو قـانون  ياصـالحات نهـاد   جـاد یا يبرا يا زهیموضوع به انگ نیرفته است. هم

شـده اسـت.    لیکشور تبـد  نیدر ا یکیاکولوژ داریبه توسعه پا یابی، در جهت دست1994
 ایدر اسـترال  یاز مسـائل اساسـ   یکـ یهمواره  ها التیا انیر مو انسجام د یفقدان هماهنگ

شـد کـه بـه     2007قـانون آب در سـال    نیمنجر به تـدو  ها یکاست نیاست. تداوم ا بوده
 نیدتریـ براسـاس جد  نـگ یدارل-يرامـ  حوضـه  يبـرا  المنافع مشتركموجب آن، اهداف 

 نیبـ  یهمـاهنگ  شیموجب افـزا  ندیآفر نیدر نظر گرفته شد. ا ،یالتیمصوب ا يها برنامه
شـد   دسـت  نییکننـدگان باالدسـت/ پـا    مصرف نیکامل روابط متقابل ب یو بررس ها التیا
)Dellapenna & Gupta, 2009.( 
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اسـت   یالتیـ ا یقـانون  يها  مرسوم و طرح نیاز قوان یخیتار ییالگو ا،یآب استرال قانون
 نیـ آب شـده اسـت. ا   نیدر قـوان  یراتـ ییآن، مداخالت دولت فـدرال موجـب تغ   یکه ط

 آب شده است که عبارتند از:  نیدر قوان یخیپنج دوره تار جادیمداخالت موجب ا

 )1788 -1901( 1یالتیا ياستعمار نیقوان .1

 )1901 -1983( 2یمال سمیفدرال .2

 )1983 -1994( 3یالتیا چند يهمکار .3

 )1994 -2007( یستیز طیمح داریپا توسعه الزامات .4

 .)تاکنون 2007( یحقوق يها پروتکل .5

بـه  مـیالدي   2007در سـال   ،20074 آب قانون عنوان تحت ایاسترال یاصل آب قانون
ساختار قـانون   .استو اصالح قرار گرفته  يمورد بازنگر 2019و در سال  دهیرس بیتصو

آب  قانون مطالعه کامال متفاوت است.  نیشده در ایبررس يکشورها ریبا سا ایآب استرال
 يقـانون بلندپروازانـه در راسـتا    کیـ کشـور،   نیـ قانون آب ا نیدتریعنوان جدبه 2007

 در یهماهنگ جادیا و داریپا سطوح به نگیدارل-يمار حوضه در آب صیبازگرداندن تخص
 حوضـه  سـازمان  ،منظـور  نیـ ا يبـرا  .اسـت  حوضه سطح در يریگمیتصم و يزیربرنامه

 داریـ پا حـدود  آن در کـه  اسـت شـده  حوضـه  طرح هیته به ملزم و جادیا نگیدارل-يمار
) &Skinner اســتشــده مشــخص 2019 ســال تــا حوضــه از آب برداشــت و انحــراف

2013) ,Langfordـ . ا  فــدرال آبوزارت  یینهـا  دییـ بـه تا  2012قـانون در دسـامبر    نی
 ایاسـترال  آب فـدرال  قـانون  مـذکور  قـانون  کـه  اسـت  ذکر به الزم. است دهیرس ایاسترال

 از کـه  دارند آب نهیزم در ياجداگانه نیقوان قلمروها و هاالتیا از کیهر و شده محسوب
                                                            
1 State colonial law  
2 Fiscal federalism 

 مـالی  انضـباط  و نظم از بخشی واقع در مالی فدرالیسم. است فدرال دولت سیستم یک در دولت واحدهاي بین مالی روابط مالی، فدرالیسم
 مـالی  فدرالیسـم . شد تعریف سال 1959 در ماسگریو ریچارد تبار؛آلمانی آمریکایی اقتصاددان توسط اصطالح این. است ترگسترده عمومی

 .کندمی مقابله دولت سطوح میان در مالی روابط و توابع دولتی بنديتقسیم با
3 Multistate cooperation 
4 Water Act 2007 
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 مـوارد  شـامل  نیقـوان  مجموعه نیا. شودیم ادی یالتیا آب تیریمد نیقوان عنوانبه هاآن
 :است ریز

 و ها رودخانه يو قانون بهساز 19122 آب قانون، 12000آب  تیریمد قانون  .1
 .ولز وساتین 19483 سواحل

 نیو زمـ  زیـ قـانون حفاظـت از حوضـه آبر    5و  4و فصول  19894 آب قانون .2
 .ایکتوریو 19945

 .نزلندیئکو 20006 آب قانون .3

 .یجنوب يایاسترال 20047 یعیطب منابع تیریمد قانون .4

 .ایاسترال تختیقلمرو پا 20078 آب منابع قانون  .5

)، یفصـل فرعـ   6فصل (شامل  12مشتمل بر  ایاسترال آب قانون 2019 سال شیرایو
از مواد قـانون از   یبعض 2019سال  شیرایماده است. در و 256قسمت و  34بخش،  43

از  یبرخـ  نی. همچناست  شده حذف) 5(فصل  103 تا 101 مواد و 17 تا 14جمله مواد 
 هاقسمت ها،بخش ها،فصل نیعناو اتیجزئ متعدد است. يمکررها يقانون دارا نیمواد ا

 .استآمده 6-3 جدول در هرکدام مواد تعداد و

 

 
  

                                                            
1 Water Management Act 2000 
2 Water Act 1912 
3 Rivers and Foreshores Improvement Act 1948 
4 Water Act 1989 
5 Catchment and Land Protection Act 1994 
6 Queensland 
7 Natural Resources Management Act 2004 
8 Water Resources Act 2007 
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-6-3 جدول ایاسترال آب قانون فصول و مواد 

 قسمت عنوان بخش عنوان فصل عنوان فصل
 تعداد
 ماده

 تعداد
 مکرر

 مقدمه 1
  

13 2 

 الف1
 حوضه نامهتوافق
 نگیدارل يمار

 مقدمه
 

1 

2 

 نگیدارل يمار حوضه نامهتوافق
 

2 

 در فیوظا و اراتیاخت عملکردها،
  توافقنامه با ارتباط

4 

2 
 آب منابع تیریمد

 حوضه

 حوضه طرح

  1 مقدمه

 2 8 حوضه طرح يمحتوا و هدف

  5 ستیز طیمح تیریمد
  8 حوضه طرح ریتاث

 1 4 حوضه طرح هیته هیرو
 2 5 حوضه طرح اصالح

 1 3 حوضه طرح یبررس
 1 - حوضه طرح یاثربخش ساالنه لیتحل

 مناطق يبرا آب منابع يها طرح
 خاص

  1 مقدمه
  3 آب منابع يها طرح

  6 آب منابع طرح ریتاث
 توسط آب منابع يها طرح به یبخش اعتبار

 ها حوضه يها دولت
5 1 

 و اداره توسط شده آماده آب منابع يها طرح
 ریوز توسط شده بیتصو

3  

  1 یده گزارش تعهدات
 اقدام هرگونه از شیپ که يا هیرو

  شود یط دیبا
2  

 کاهش با مرتبط خطرات صیتخص
 آب به یدسترس

 1 6 انحراف تیمحدود کاهش از یناش خطرات

 1 6 حوضه طرح در گرید راتییتغ از یناش خطرات

 آب دیخر تریگالیگ 1500 سقف
 

- 3 

 الف2
 الف

 ژهیو آب
   ستیز طیمح

1 9 
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 قسمت عنوان بخش عنوان فصل عنوان فصل
 تعداد
 ماده

 تعداد
 مکرر

 الف2
 آب یبحران يازهاین

   انسان يبرا
9 

3 
 ونیسیکم قاتیتحق

   يور بهره
3  

4 
 بازار و بها آب نیقوان

 آب

 بها آب نیقوان
 

6  
 آب بازار مقررات

 
4  

 متفرقه مقررات
 

1 

1 

 الف4
 گسترده فیوظا

 يبها آب مقررات
   آب بازار و حوضه

3 

6 
 آب يمتصد

 ایاسترال ستیز طیمح

 عملکرد و سیتاس
 

7  

 آب منابع ژهیو حساب
  یستیز طیمح

3  

 گزارش الزامات
 

1  

 و اریاخت ضیتفو انتصابات،
  کارکنان

3  

 آب اطالعات 7

 فصل نیا کاربرد
 

2  

 ریمد و دفتر اراتیاخت و فیوظا
  یهواشناس

4  

 آب اطالعات
 

6  

 آب اطالعات یمل ياستانداردها
 

4  

 متفرقه
 

2  

 قانون ياجرا 8

 یمقدمات ياجرا
 

4  
 حکم

 
4  

 دادخواست
 

2  
  5 یمدن مجازات دستورات یمدن يها مجازات

 
  4 يفریک و یمدن مجازات یدادرس ندیفرآ

 تخلف يها هیاعالم
 

8  
 االجرا الزم تعهدات

 
2  

 ییاجرا هیاخطار
 

3  
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 قسمت عنوان بخش عنوان فصل عنوان فصل
 تعداد
 ماده

 تعداد
 مکرر

 ییاجرا مقامات تیمسئول
  ها شرکت

2  

 کارکنان ران،یمد اقدامات و رفتار
  ندگانینما و

1  

9 
 يمار حوضه سازمان

 مقررات( نگیدارل
 )يادار

 تعهدات و اراتیاخت ف،یوظا جاد،یا
  سازمان

5  

 سازمان ياعضا و یاساس قانون
 حوضه

  1 سازمان یاساس قانون
  4 سازمان ياعضا

  8 سازمان ياعضا ضوابط و طیشرا

 اریاخت ضیتفو و يریگ میتصم
 اداره توسط

  6 جلسات
  2 جلسه يبرگزار بدون ماتیتصم

  2 اریاخت ضیتفو
 3 1 حوضه مقامات تهیکم
  4 مشاور يها تهیکم ریسا

 اداره کارکنان
 

3 1 

 یده گزارش و یمال الزامات

 1 3 نگیدارل يمار حوضه ژهیو حساب
  1 کند افتیدر کارمزد است ممکن اداره

  1 ها نهیهز و اتیمال از تیمعاف
 2 - یشرکت برنامه
  1 یده گزارش الزامات

 بودن محرمانه
 

1  

10 
 يمار حوضه اداره

 اراتیاخت( نگیدارل
 )ژهیو

 فصل نیا کاربرد
 

1  

 نیزم به ورود

  2 مجاز کارمندان
  4 تطابق اهداف از ریغ به نیزم به ورود اریاخت

  13 انطباق اهداف با نیزم به ورود اریاخت

  2 گرید موضوعات
 اطالعات يآور جمع

 
2  

 الف10
 مربوط یانتقال امور

 حوضه ونیسیکم به
 نگیدارل يمار

 مقدمه
 

1 

2 

 یقانون مراحل و ها یبده ها، ییدارا
 

10 

 شده انجام يکارها و ادوات بر ریتاث
 

5 

 یمال موضوعات
 

1 
 متفرقه

 
3 
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 قسمت عنوان بخش عنوان فصل عنوان فصل
 تعداد
 ماده

 تعداد
 مکرر

11 
 يبرا یانتقال باتیترت

   آب منابع يها طرح
7  

 الف11
 نیقوان با تعامالت

   یالتیا
1 5 

 متفرقه 12
  

6 4 
 

-3-7-3 در قانون آب استرالیاانعکاس اصول بنیادین  

نشـان داده    25-3هاي بنیادین در قانون آب استرالیا در شکل  انعکاس اصول و مولفه
 ،سـازي نهـادي   گردد، اصـول ظرفیـت   شکل مالحظه می طور که در این شده است. همان

گانـه از اولویـت و اهمیـت    14در بـین اصـول   پایداري اکولـوژیکی و پایـداري اقتصـادي    
الزم به ذکر است که ساختار و محتـواي  بیشتري در مفاد قانون آب استرالیا برخوردارند. 

ریشـه ایـن   لعه اسـت.  قانون آب استرالیا متفاوت از قوانین آب سایر کشورهاي مورد مطا
گردد که سـاختار مـدیریت    تفاوت به  ساختار حکمرانی این کشور (فدرال ایالتی) باز می

شود. در این سـاختار، هـر ایالـت     آب استرالیا نیز بخشی از این ساختار کلی محسوب می
عنوان قانون آب استرالیا شناخته  باشد و آنچه تحت داراي قانون آب مخصوص به خود می

شـباهت   1به تصویب رسیده است، بیشتر به یک برنامـه عمـل   2007د و در سال شو می
هـا و مقـررات    دارد که هدف آن ایجاد انسـجام، همـاهنگی و وحـدت رویـه بـین برنامـه      

سیاري از مواد قانون آب اسـترالیا (بـیش از   ب. هاي آبریز است هاي مختلف و حوضه ایالت
کنند.  کدام از اصول بنیادین تدوین قانون آب پیروي نمی نیمی از مواد این قانون) از هیچ

سازي نهادي یکی از اصولی است که به خوبی در قانون آب اسـترالیا   ظرفیتاین حال، با 
توان گفت که قانون آب استرالیا از دکتـرین   با اینکه به طور قطع نمیاست.  منعکس شده

اي بـه   د قانون آب این کشـور اشـاره  یک از موا کند، اما در هیچ امانت عمومی تبعیت نمی
 است.  مالکیت عمومی یا امانت عمومی منابع آب نشده

                                                            
1 Water Act 
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-25-3 شکل انعکاس اصول بنیادین در قانون آب استرالیا 

 

 یبانک جهان يشنهادیپ يها سرفصلدر قالب  ایمفاد قانون آب کشور استرال میبازتنظ
تمرکز توجه بـه   انگریب ها، سرفصل نیو نحوه انعکاس اصول منتخب در ا زانیم یو بررس

 ينهـاد  بـات یو ترت یمـال  بـات یترت ،یاساس يها تیاصول و اولو موضوعاتاصول در  نیا
 ).  -26-3شکل  است (
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-26-3 شکل هاي سرفصل تفکیک به استرالیا آب قانون در بنیادین اصول انعکاس 

  جهانی بانک پیشنهادي
 

-4-7-3 هاي قانونی حاکم چارچوب 

گـذاري   قانون اساسی که مبنی بر اختیار قانون 51توجه به اصل قانون آب استرالیا با 
مجلس استرالیا است، وضع شده است. بنابر این اصـل، مجلـس اسـترالیا قـادر اسـت تـا       

هاي مختلف، جهت برقراري صلح، نظـم و حکمرانـی خـوب در کشـور      قوانینی در زمینه
این کشور نیـز بـه حقـوق    قانون اساسی  100استرالیا وضع نماید. از طرف دیگر در اصل 

شود که دولت استرالیا، حقابه یک  آب اشاره شده است که در آن صراحتاً مانع از این می
ایـن قـانون همچنـین توسـط      ایالت را تنها براي مقاصد حفاظت یا آبیاري محدود کنـد. 

، قانون حکمرانـی عمـومی،   21955قانون هواشناسی  ،19931قانون سلطنتی، قانون ملی 

                                                            
1 Native Title Act 1993 
2 Meteorology Act 1955 
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و قـانون اصـالح آب    19992، قانون خدمات عمومی 20131و مسئولیت پذیري عملکرد 
 شود.پشتیبانی می 20083

هاي پیشنهادي بانک  مقایسه تطبیقی قانون آب استرالیا با سرفصل  3-7-5-

 جهانی

-1-5-7-3 مالکیت منابع آب  

که قانون آب استرالیا ساختاري متفاوت از قـوانین آب سـایر کشـورها دارد،    از آنجایی
ایـن قـانون بـه تولیـت      7حث مالکیت منابع آب پرداخته است و تنها در ماده کمتر به ب
هاي خدمات آب  زیرساخت ،. بر این اساسبی اشاره کرده استها و تاسیسات آزیرساخت

شخصی که زیرساخت مورد نظر  ،هاي آبیاري است. در این قانون عمدتا شامل زیرساخت
 شود. کند، مالک و متصدي آن زیرساخت محسوب می برداري می را اجرا و بهره

-2-5-7-3  اساسی يهایتاولواصول و  

یکی از اصول مهم در تدوین قانون آب استرالیا، دستیابی به اهـداف توسـعه پایـدار و    
استرالیا که به  کننده قانون آباز جمله اصول کلی هدایت زیست است.محیط ت ازظاحف

تـوان بـه توانمندسـازي و همکـاري     اند، میبیان شده 3این قانون در ماده  اهدافعنوان 
هاي حوضه به منظور مدیریت منابع آب حوضـه در راسـتاي   میان دولت استرالیا و ایالت

بینی اقدامات ویژه براي شناسایی تهدیدهاي منابع آب حوضه، مدیریت منافع ملی، پیش
بازگردانـدن  زیستی، سازي صرف منابع آب به روشی اقتصادي، اجتماعی و محیطبهینهو 

هاي اکولـوژیکی  زیستی، حفاظت، بازیابی و تامین ارزشمنابع آب به سطوح پایدار محیط
منابع آب حوضه، دارلینگ، بهبود امنیت مصارف -و خدمات اکوسیستمی در حوضه ماري

تر منـابع طبیعـی   آبریز و توجه به مدیریت گسترده حوضه آباطمینان از مدیریت منابع 

                                                            
1 Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 
2 Public Service Act 1999 
3 Water Amendment Act 2008 
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و دستیابی به مدیریت کارآمـد و مقـرون بـه صـرفه مـدیریت       دارلینگ-در حوضه ماري
 منابع آب در رابطه با منابع آب حوضه اشاره کرد. 

تاکیـد شـده    یکیاکولـوژ در برخی از مواد قانون آب استرالیا بر اصول توسـعه پایـدار   
به عنوان یکـی از اصـول مـورد     یکیاکولوژاست. براي همین منظور، اصول توسعه پایدار 

مـاده   2توجه جهت دستیابی به اهداف این قانون به شرح زیر مشخص شده اسـت (بنـد   
4:( 

زیستی و اجتمـاعی   گیري باید مالحظات منصفانه اقتصادي، محیط فرآیند تصمیم -1
 هم پیوند دهد.بلندمدت را به مدت و کوتاه

زیستی، فقدان قطعیت  در صورت وجود تهدیدات جدي و غیرقابل بازگشت محیط -2
علمی نباید به عنوان دلیلـی بـراي بـه تعویـق انـداختن اقـدامات پیشـگیري از تخریـب         

 زیست تلقی شود. محیط

زیسـتی و   تنوعنسلی که در آن نسل حاضر باید از حفظ بهداشت،  اصل عدالت بین -3
 هاي بعدي اطمینان یابد. زیست براي نسل وري از محیط بهره

بایـد بـه عنـوان یـک اصـل       یکیاکولـوژ پیوستگی هم زیستی و به حفاظت از تنوع -4
 گیري لحاظ شود. بنیادي در تصمیم

قـرار   توجـه مـورد   دیـ باگذاري و سـازوکارهاي مشـوق    گذاري، قیمت بهبود ارزش -5
 .رندیگ

به تهیه طرح حوضه اشـاره شـده اسـت کـه هـدف از       ،قانون آب استرالیا 20در ماده 
پیوسته منابع آب حوضه در راستاي اهداف این قانون بیان شـده  همتهیه آن، مدیریت به

آبی توجه دارد. بر اساس ایـن مـاده،   قانون آب استرالیا به سازگاري با کم 74ماده  است.
شود، طرح حوضه سهم  یک منطقه کاسته می آب منابعتخصیص  نیانگیمهنگامی که از 

کند. در همین راستا دولت اسـترالیا تـالش   هاي استرالیا را از این کاهش تعیین میایالت
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  کند تا:می

 دارندگان حق دسترسی به آب مدیریت کند.ها را بر الف) تاثیر سهم ایالت

اطمینان یابد که دارندگان حق دسترسی به آب از کـاهش تخصـیص آب آسـیب    ب) 
 بینند.نمی

انسان دارد. در ضروري  آبالف قانون آب استرالیا اشاره به اولویت تامین نیاز 86ماده 
ه آب مورد نیاز براي شرب و معیشت انسـان  واقع در این ماده باالترین اولویت تخصیص ب

داده شده است. بر این اساس، نیازهاي بحرانی آب باالترین اولویت را براي جـوامعی دارد  
که به منابع حوضه آب وابسته هستند. در تعریف نیازهاي بحرانی آب در این ماده آمـده  

بـراي مصـارف   تـوان   است که نیازهاي بحرانی آب، نیاز به حداقل مقدار آبی است که می
 ضروري از حوضه آبریز تامین کرد و شامل موارد زیر است:

 اصلی در مناطق شهري و روستایی یالف) نیازهاي مصرف
هـاي اجتمـاعی،    ها باعث باال رفـتن هزینـه   ب) مصارف غیرانسانی که عدم رعایت آن

 شود.   اقتصادي و امنیت ملی می

-3-5-7-3 آب ازمقررات استفاده  

در قانون آب استرالیا کمتر بـه مقـررات اسـتفاده از آب شـامل تخصـیص آب، نحـوه       
، نحـوه  مجـوز صدور مجوزهاي آب، الزامات و شرایط صدور مجوزها، محتواي الزامات هر 

و کاهش هدررفت و استفاده مجدد  هااصالح، تغییر، لغو و واگذاري مجوزها، اعتبار حقابه
بـازار آب   نیکشـور بـه قـوان    نیـ قانون آب ا 99و  98 ،97است. تنها در مواد  شدهه اشار

 يبـرا  آبکشـور، حقـوق اسـتفاده از     نیـ قانون آب ا 97اشاره شده است. بر اساس ماده 
شخصی که حق استفاده از آب را خریـداري کـرده   . است انتقال قابل آب بازار در ،ياریآب

حق را مجددا انتقال داده یا آن را به شخص دیگري واگـذار کنـد. بـر    تواند این است، می
هـاي آبیـاري را از   تواند متصدي زیرسـاخت ، مقررات بازار آب نمی97ماده  6اساس بند 

 بازدارد. بها آبالزام و اجبار به پرداخت 
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این قانون به فرآیند ایجاد بازار آب و تدوین مقررات آن اشاره دارد. بـر ایـن    98ماده 
اساس وزیر باید ابتدا در خصوص پیشنهاد تـدوین، اصـالح و نسـخ مقـررات بـازار آب از      

کننده استرالیا مشـورت بگیـرد. کمیسـیون رقابـت و مصـرف     کمیسیون رقابت و مصرف
راي تدوین، اصالح و نسخ مقررات بازار آب ارائه هاي الزم را بکننده استرالیا باید مشورت

در ایـن رابطـه    نـدد. هاي ارائه شده از سوي کمیسیون را به کار بکند. وزیر باید مشورت
تهیـه   .تهیـه شـود  اصالح یا نسخ مقررات بازار آب  و تدوین هایی به منظورنامهباید آئین
هـاي آب و  هـاي زیرسـاخت  متصـدي  هاي حوضه،ها باید با مشورت با ایالتنامهاین آئین

 مشورت عمومی باشد.

قانون آب استرالیا به نظارت بر تغییر قوانین بازار آب اشاره دارد. بـر اسـاس    99 ماده
کمیسـیون   مفاد این ماده، وظیفه نظارت بر مقررات بازار آب و موافقت بـا آن بـر عهـده   

هاي انجام گرفتـه را  نظارتکمیسیون باید گزارش نتایج  کننده است. اینرقابت و مصرف
  به وزیر ارائه دهد.

-4-5-7-3 حفاظت از منابع آب  

زیسـت در جهـت   قانون آب استرالیا، آبـی تحـت عنـوان آب ویـژه محـیط      6در ماده 
دارلینگ -زیست در حوضه ماريزیستی و بهبود کیفیت محیطدستیابی به اهداف محیط

ایـن قـانون نیـز    الـف  8ماده  همچنین، گیرد.در نظر گرفته شده و مورد حفاظت قرار می
زیست به منظور حفاظـت  بهبود کیفیت محیط را زیستهدف حفاظت از آب ویژه محیط

دارلینگ و نیـز حفاظـت از تنـوع زیسـتی     -زیستی در حوضه ماريو بازیابی منابع محیط
ایـن مـاده،    2است. براي همین منظـور در بنـد    کردهوابسته به منابع آب حوضه تعیین 

می جمله آنزیست در نظر گرفته شده است که از هایی براي بهبود کیفیت محیطروش
 موارد زیر اشاره کرد: توان به
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در جهت بهبود کیفیـت   2و الور 1هاي کورونگکاهش سطح شوري دریاچه الف)
 آب و اکوسیستم مرتبط با آن، 

 الور،  حفظ حداقل سطح آب دریاچهب) 

درصـد   95حـداقل در  پ) اطمینان از باز بودن دهانه رودخانه ماري بدون آنکه 
 وجود داشته باشد،  یروبیال به يازین هاسال

عنوان میـانگین   میلیون تن نمک از حوضه ماري دارلینگ به 2ت) تخلیه ساالنه 
 بلندمدت،  

توسط دهانه رودخانـه مـاري و حمایـت از     کورونگث) افزایش جریان واردشده به 
 ها،  مهاجرت ماهی

در سیسـتم   دشـت  البیسـ هـزار هکتـار    35هایی براي آبیاري  ج) ایجاد فرصت
هـا و پرنـدگان،    هـاي مـاهی   ها و زیستگاه رودخانه ماري (در راستاي سالمت جنگل

ر سیستم رودخانه ماري، جبـران  ها د و رودخانه ها دشت سیالببهبود ارتباطات بین 
 افت سطح آب زیرزمینی)، 

دسـت،   ها و نهرهـا، تـأمین آب بـراي سـطوح پـایین      چ) افزایش جریان رودخانه
هـا و نهرهـا در سیسـتم     هایی کـه در مجـاورت رودخانـه    و زیستگاه ها دشت سیالب

 رودخانه ماري هستند.

اشاره به بهبود کیفیت آب و کنترل شوري الف 86طور که یکی از بندهاي ماده  همان
این قـانون بـه آن اشـاره شـده      25دارد، طرح مدیریت کیفیت و شوري آب که در ماده 

دالیل اصلی افـت  است، باید شامل اهداف کیفیت و شوري براي منابع آب حوضه باشد و 
ي کیفیت آب را در حوضه ماري دارلینگ شناسایی کند. در طرح مدیریت کیفیت و شور

                                                            
1 Coorong 
2 Lower 
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آب باید سطح مورد نظر شوري و زمان رسیدن به آن مشخص شود. در تهیه ایـن طـرح،   
اداره آب حوضه و وزیر باید به راهبرد ملی کیفیت آب کـه مـورد تاییـد شـوراي وزیـران      

 توجه داشته باشد. است 1مدیریت منابع طبیعی

 نیتـام  طـرح  اهـدف  از یکی عنوان به ستیزطیمح از حفاظت ،الف86 ماده بر عالوه
 بـر . اسـت  شـده  عنـوان  ایاسترال آب قانون 28 ماده در ستیزطیمح) 2مطمئن آورد( آب

 :است ریز موارد شامل ستیزطیمح آب نیتام اهداف ماده، نیا مفاد اساس

 ست،یزطیمح موجود آب از حفاظت) الف

 ست،یزطیمح يبرا شتریب آب یابیباز يبرا يزیربرنامه) ب

 شـده  یابیباز یاضاف آب و ستیزطیمح موجود آب تیریمد کردن هماهنگ) پ
 .ستیزطیمح يبرا

 يدر حوضـه مـار   یسـت یزطیمحـ  منـابع  ریسـا  و هاتاالب يایاح و حفاظت) ت
  نگ،یدار

 ریسـا  بـه  یابیدسـت  و حوضـه  آب منـابع  به وابسته یستیز تنوع از حفاظت) ث
 .نگیدارل يمار حوضه در یستیزطیمح جینتا

-5-5-7-3 آب  يهارساختیز مقررات 

. اسـت  ياریآب يها رساختیزآب عمدتا  يهارساختیز از منظور 2007 آب قانون در
 کنـد،  یمـ  يبـردار  مورد نظر را اجـرا و بهـره   رساختیکه ز یشخص ،قانون نیا 7ماده  در

 .شود یمحسوب م رساختیآن ز يمالک و متصد

اسـت.   مشـخص شـده   آب منـابع انتقـال   يهـا  طرح ا،یقانون آب استرال 241ماده  در
 بیموقت منـابع آب در هـر منطقـه و پـس از تصـو      يها به طرح 242در ماده  نیهمچن

                                                            
1 Natural Resource Management Ministerial Council 
2 yield 
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منـابع آب   تیریساله بـه منظـور مـد    5 يها طرح نیا اشاره شده است. 2007قانون آب 
موقـت   يهـا  و هم طـرح  یمنابع آب انتقال يها طرحهم  .شوند یم هیو ته یحوضه طراح
در مـاده   .)244و  243(مـواد   دنبرسـ  ریوز بیتصو به دیبا افتنی اعتبار جهتمنابع آب، 

 به است؛ شده اشاره حوضه طرح به آب منابع موقت و یانتقال يها طرح تیبر ارجح 245
 ایـ  یانتقـال  طـرح  و حوضـه  طـرح  انیـ م یناهماهنگ و رتیمغا صورت در که صورت نیا

منـابع آب   يها طرح .هستند تر ارجح حوضه طرح به نسبت ها طرح نیا آب، منابع موقت
 توانـد  یفرد و سازمان مسئول، م ایکه حوضه در آن قرار دارد  یالتیا دیدر صورت صالحد

 ).246(ماده  ردیگ قرار اصالح و يبازنگر مورد

-6-5-7-3 ينهاد باتیترت 

 نهاد. است افتهی اختصاص ينهاد باتیترت به ایاسترال آب قانون از یتوجه قابل بخش
 درکـه   اسـت  زیآبر حوضه سازمان ا،یاسترال آب قانون در آب منابع تیریمد یمتول یاصل

 افـت یدر مشـاور  يهـا  تـه یکم یبرخ از را ییها مشورتخود،  فیو وظا ها تیانجام مسئول
 فصـل  در. شود یم جادیا حوضه سازمان ا،یاسترال آب قانون 171 ماده موجب به. کند یم
 ژهیـ و اراتیاخت و حوضه آب منابع تیریمدبه  بیبه ترت ایاسترال آب قانون 10 فصل و 2

 حوضـه  سـازمان  اراتیـ اخت و فیوظـا  نیتر مهم عنوان به نگیدارل-يمار حوضه سازمان
منابع آب حوضـه   تیریسازمان حوضه در فصل مد فیوظا نیتر مهم .است شده پرداخته

) اختصـاص  2منـابع آب (بخـش    يهـا  ) و طـرح 1(بخش  زیحوضه آبر يها طرح هیبه ته
 اهداف يراستا در حوضه آب منابع وستهیپهمبه تیریمد حوضه، طرح هدفاست.  افتهی
شـامل   دیـ منطقـه، با  کی يطرح منابع آب برا کی ی). از طرف20(ماده  است قانون نیا

سـازمان   ژهیـ و اراتیـ اختکـه   10فصـل   ).55منابع آب آن منطقه باشد (مـاده   تیریمد
 لیـ از قب ی، عمدتا به موضوعاتاست کرده عنوان را نگیدارل-يحوضه در اداره حوضه مار

 لیاز قب يبه موارد نیاشاره دارد. در بحث ورود به زم یو بازرس نیورود به زم يمجوزها
)، 217 مـاده ( یبازرسـ  انجـام  و محـل  بـه  ورود جهـت  مجاز(افسران)  کارمندان انتصاب
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 بـه  ورود زمـان  در مجاز کارمندان تعهدات)، 219(ماده  محل به ورود يبرا مجاز طیشرا
کارمنـدان مجـاز    يهـا  تیـ ) و مامور221(مـاده   اراتیاخت نی) و همچن220(ماده  محل

 انطباق بر نظارت منظور به تواند یم محل بهاست. ورود  اشاره شده ) در محل222(ماده 
(مـاده   تخلـف  یبررس و) 225 ماده( نظارت)، 224 ماده( مدرك يجستجو)، 223 ماده(

. اسـت  اطالعات يتقاضا است، شده داده حوضه سازمان به که يگرید اریاخت) باشد. 226
 در را اطالعـات  کـه  بخواهـد  شخص از مکتوب صورت به تواند یم سازمان اساس، نیا بر

 ).238(ماده  دهد لیتحو سازمان به مشخص شکل به و نیمع زمانمدت

 پرداختـه  نـگ یدارل-يمار حوضه سازمان يادار مقررات به ایاسترال آب قانون 9 فصل
 و اراتیـ اخت ف،یوظـا  جـاد، یا مقـررات  شـامل  فصـل  نیـ ا 1 بخش در مقررات نیا. است

 یفصل به قانون اساسـ  نی). بخش دوم ا175تا  171(مواد  است حوضه سازمان تعهدات
سـازمان حوضـه    یبه اصـول اساسـ   176سازمان حوضه پرداخته است. در ماده  يو اعضا

 دوره و) 178 مـاده )، نحوه (177 ماده( حوضه سازمان ياعضااشاره شده است. در ادامه 
 نیـ ا در) شـرح داده شـده اسـت.    180 مادهاعضـاء(  تی) و فعال179 مادهاعضاء ( انتصاب
مصـالح،   يافشـا  پـاداش،  شـامل  سـازمان  ياعضـا  ضـوابط  و طیشـرا  به ن،یهمچن بخش
 ریسـا  و عـزل  انتصاب، انیپا استعفاء، ،یمرخصاز سازمان، استخدام در خارج  ای تیعضو
فصـل بـا ذکـر     نیبخش سوم ا ).190 تا 181 مواد( است شده پرداخته ضوابط و طیشرا

در  يریـ گ میو نحوه تصـم  استیحد نصاب، ر ،يبرگزار طینحوه و شرا لیاز قب یموضوعات
) و 198و  197جلسـه (مـواد    يبـدون برگـزار   ماتیتصـم  ،)196تا  191جلسات (مواد 

 اریـ اخت ضیتفـو  و يریـ گ میبه تصم ،)200و  1999توسط سازمان (مواد  اریاخت ضیتفو
مقامات  تهیمانند کم یمشورت يها تهیبه نقش کم نیبخش همچن نیدر ا .است پرداخته

مشاور در ارائه مشورت به سازمان حوضه  يها تهیکم ریجامعه حوضه و سا تهیحوضه، کم
کارکنان سازمان و  طیبه شرا نیفصل همچن نی). در ا205 تا 201است (مواد  اشاره شده
 ).214 تا 206 مواددر ادامه پرداخته شده است ( یده و گزارش یالزامات مال
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-7-5-7-3 یمال باتیترت 

است. در  افتهیو بازار آب اختصاص  بها آبفصل به مقررات  کی ا،یقانون آب استرال در
 موضـوعات  بـر  آب بازار و آب تجارت ،بها آب مسائل با مواجهه يمبنا قانون نیا 10 ماده

 :است شده نهاده بنا ریز

 .هستند وستهیپهمبه یکیزیف نظر از حوضه آب منابع) الف

 .هستند ایاسترال آب یاصل و عمده منابع حوضه، آب منابع) ب

 .هستند شتریب یابیکم خطر در و ابیکم حوضه آب منابع) پ

 .هستند یستیزطیمح يجد داتیتهد معرض در حوضه آب منابع) ت

 منـد ازین کـه  دارنـد  حوضـه  آب منابع با ياریبس ارتباط یستیزطیمح منابع) ث
 .هستند حفاظت

 بـر  نـامطلوب  راتیتاث باعث حوضه آب منابع از هیرویب و رمعقولیغ استفاده) ج
 .شودیم یستیزطیمح منابع و حوضه آب منابع بودن دسترس در

 نـامطلوب  راتیتـاث  باعـث  حوضـه  آب منـابع  از هیرویب و رمعقولیغ استفاده) چ
 .شودیم نگیدارل يمار حوضه جوامع سالمت و رفاه بر یاجتماع و ياقتصاد

 نیـ مشـخص شـده اسـت. بـر ا     بهـا  آب افتیدر موارد ا،یاسترال آب قانون 91 ماده در
 است: ریبها شامل موارد ز آب افتیاساس در

 .  شودیم داده ياریآب يهارساختیز يمتصد بهکه  یعوارض و هانهیهز) الف

 تانکر؛ با یانتقال آب) ب

 آب؛ يزیربرنامه و تیریمد يهاتیفعال نهیهز) پ

 .استبه وجود آمده  یقانون يهانامهنییآ قیطر از که ییهانهیهز) ت
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 حوضه هاي ایالت براي را بها آب قوانین تواند می وزیر که است شده ذکر قانون این در
 بـه  دسـتیابی  در تسریع و آب مشخص هاي هزینه با رابطه در باید قوانین این. کند وضع

 توسـط  بایـد  شـده  مشـخص  يبهـا  آب). 92 ماده( باشد حوضه در بها آب اصول و اهداف
 همچنـین،  کمیسـیون  این. شود تایید و تعیین استرالیا کنندهمصرف و رقابت کمیسیون

 مشـخص  ایـالتی  هـاي سازمان سوي از آن اساس بر بها آب که را ترتیباتی صالحیت باید
 .)92 ماده( کند تایید شده،
 و نیتـدو  شـنهاد یپ مـورد  در ایاسـترال  کننـده مصـرف  و رقابت ونیسیکم از دیبا ریوز
 ایاسـترال  کننـده مصـرف  و رقابت ونیسیکم. ردیبگ مشورت بها آب مقررات نسخ و اصالح

 ریـ و وز کنـد  ارائـه  بهـا  آب مقررات نسخ و اصالح و نیتدو يبرا را الزم يهامشورت دیبا
 مقـررات  نسـخ  و اصـالح  و نیتـدو  نیهمچنـ . بندد کار به را ها مشورت نیموظف است ا

 ).93(مـاده   ردیـ گ صـورت  یعموم مشورت زین و حوضه يها التیا مشورت با دیبا بها آب
نظـارت کـرده و    بها آبمقررات  راتییبر تغ دیبا ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسیکم

 ). 94کند (ماده  ریوز میگزارش آن را تقد

 نـگ یدارل-يمـار  حوضـه  سـازمان  ا،یاسـترال  آب قانون 212 ماده اساس بر ن،یهمچن
 .کند افتیدر دهد، یم ارائه که یخدمات بابت را ییکارمزدها تواند یم

 عنـوان  تحـت  را یصـندوق  دیـ با حوضـه  سـازمان  ا،یقانون آب استرال 209ماده  طبق
 يمـار  حوضـه  ژهیـ و حساب به که یمبالغ. کند جادیا نگیدارل يمار حوضه ژهیو حساب

 مبـالغ  مجلـس،  توسـط  یپرداختـ  مبـالغ  لیـ قب از يموارد شامل شود یم زیوار نگیدارل
 یافتیدر يحوضه، کارمزدها يها التیتوسط ا سازمان فیوظا و عملکردها بابت یتپرداخ

 هیشـده بابـت تسـو    افـت یمبـالغ در  زیو ن ها يگذار هیحاصل از سرما سودتوسط سازمان، 
 ).210و... است (ماده  هیبه صورت هد یافتیمبالغ در ها، یهبد

حوضه را به منظور پرداخـت و   ژهیدر حساب و یافتیمبالغ در تواند یحوضه م سازمان
 يهـا  نـه یهز نیتعهدات سازمان، پرداخـت پـاداش و تـام    ریمخارج و سا ها، نهیهز هیوتس
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 ).210(ماده  کند نهیهز حساب، تیریمد

-8-5-7-3  یبخش خصوص مشارکت 

هـا   در سازمان یافراد بوم تیبه لزوم عضو ایاز قانون آب استرال یمختلف يها بخش در
قـانون   نیـ ا يجا چیحال، در ه نیا بااشاره شده است.  یعموممشارکت  زیها و ن و تشکل

 سـازمان  فیوظـا  از یکیمثال،  يبرانشده است.  دیتاک یلزوم مشارکت بخش خصوص بر
 تیریاستفاده و مـد  يبرا یبوم جوامع آموزش و کردن ریدرگ، 172 ماده در زیآبر حوضه
 انیم در را یبوم فرد کی حضور، 177ماده  نی. همچناست شده عنوان حوضه آب منابع
 یبـوم  فرد تیعضو الزمه، 178 ماده در البته. است دانسته یالزام حوضه سازمان ياعضا

 آب منـابع  تیریمـد  بـا  مـرتبط  رشته چند ای کی در تخصص داشتن حوضه، سازمان در
بـه   تـوان  یمنـابع آب، مـ   تیریکردن عموم در مد ریموارد درگ گریاز د است. عنوان شده

 ریـ آن درگ فیاز وظـا  یکـ یجامعه حوضه اشاره کرد کـه   تهیکم جادیو لزوم ا 202ماده 
 .است حوضه طرح سینو شیهرگونه پ هیکردن افراد جامعه در ته

-9-5-7-3 به آب  یدسترس حق 

 انسان بحرانی نیازهاي به را تخصیص اولویت باالترین استرالیا، آب قانون الف86 ماده
 منـاطق  در اصـلی  مصـارف  بـراي  کـه  اسـت  آبی نیاز حداقل واقع در نیاز این .است داده

 اسـت  غیرانسـانی  مصـارف  شامل این، بر عالوه و است یافته اختصاص روستایی و شهري
 ملـی  امنیـت  و اقتصـادي  اجتمـاعی،  هـاي  هزینـه  رفـتن  باال باعث ها آن رعایت عدم که
 بحرانـی  نیازهـاي  رفـع  براي که باشد آبی میزان تعیین شامل باید حوضه طرح. شود می

 تحویـل  شـامل  بایـد  همچنین، طرح این. است ضروري ماري، رودخانه به وابسته جوامع
 .  باشد منظور این براي موردنیاز انتقالی آب مقدار

-10-5-7-3 مقررات  ياجرا 

(فصـل   اسـت  افتـه ی اختصاص مقررات ياجرا نحوه به ایاسترال آب قانون از فصل کی
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 قانون، مقررات نقضاست:  شده میقانون، تخلفات به سه دسته تقس نیا 136ماده  در ).8
، 137. بر اسـاس مـاده   آب بازار و بها آب نیقوان نقض و قانون يها نامه نیآئ مقررات نقض

مـوارد   در نیخواهد شد. همچنـ  لیبه تخلفات تشک یدگیرس يبرا یسازمان و نهاد خاص
رقابت و مصرف کننده و در موارد تخلـف از   ونیسیو بازار آب، کم بها آب نیتخلف از قوان

بـه صـدور    140مـاده   .بود خواهد تخلف به یدگیرس مسئول ریوز آب، اطالعات مقررات
 .اسـت  افتـه ی اختصاص آن يها نامه نیدر رابطه با نقض قانون، مقررات و آئ یحکم مقتض

باشـد، حسـب    ریشود که با مقررات مغا یترك فعل ایاساس، اگر فرد مرتکب فعل  نیبر ا
 از را فـرد  و کـرده که مجازات مربوطه را صادر  خواهد یمورد، سازمان مسئول از دادگاه م

 ).140(ماده  بازدارد خود رفتار ادامه

 بـر  یمبنـ  الزم دادخواسـت  توانـد یمـ  تخلفات يریگیپ مسئول سازمان ،مورد حسب
 را دادگـاه  نظـر  ،یمیتقـد  دادخواسـت  اگر. کند میتقد دادگاه به را مقررات از فرد تخلف
(مـاده   کندیم اعالم متخلف عنوان به را فرد دادگاه شود، محرز تخلف انجام و کند جلب
 مقـررات  از یتخطـ  لیـ دل بـه  یمـال  مهیجر پرداخت به را شخص تواندیمدادگاه  ).144

 مبلـغ  باشـد،  یقـ یحق شـخص  کیـ  متخلـف  کـه  یصورت در. کند محکوم یمدن مجازات
 نیـ ا ریـ غ در. اسـت  شـده  نیـی تع یمـدن  مجـازات  يبرا که است يمقدار همان خسارت
 .)147(ماده  است یمدن مجازات در شده نییتع مبلغ برابر 5 آن مبلغ صورت،

 تیماه تخلف، زانیم و تیماه لیقب از يموارد به دیبا دادگاه ،ينقد يجزا نییتع در
 سـابقه  و اسـت  افتـاده  اتفاق آن بستر در تخلف که یطیشرا شده، وارد خسارت زانیم و

 مجازات یدادرس ندیقانون به فرآ نیا 154تا  151مواد  .دینما توجه تخلف انجام در فرد
 .است پرداخته يفریک و یمدن

تخلـف فـرد از مقـررات     يبـرا  ياکننـده قانع لیدال تخلفات، به یدگیرس سازمان اگر
 هیـ اعالم نیـ ا. کنـد یابالغ م یتخلف را به فرد خاط هیاخطارداشته باشد،  یمجازات مدن

از  مـه ی). در صـورت پرداخـت جر  156(مـاده   شـود  ابالغ فرد به ماه 12 مدت ظرف دیبا
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 .شود یم گرفته پس خلفت هیمتخلف، اخطار يسو

 

 سـازمان  يبـرا  فعـل  ترك چه و فعل با چه فرد يسو از تخلف ارتکاب که یصورت در
 بـر  را ریـ ز تعهـدات  از کیـ  هر تواندیم سازمان شود، محرز تخلفات به یدگیرس مسئول

 ):163(ماده  کند لیتحم فرد
 قـانون،  نیا مقررات با مطابق تعهد نیا خاص؛ کار کی انجام بر فرد یکتب تعهد) الف

 است؛ آب بازار نیقوان و بها آب نیقوان ها،نامهنییآ
 قـانون،  نیـ ا مقـررات  بـا  مطابق تعهد نیا کار؛ کی انجام عدم بر فرد یکتب تعهد) ب

 است؛ آب بازار نیقوان و بها آب نیقوان ها،نامهنییآ

 :ریز موارد نیتضم جهت مشخص اقدامات انجام بر یمبن فرد یکتب تعهد) پ
 کند؛ینم نقض را فصل نیا مقررات که بدهد تعهد دیبا فرد •

 کند؛فصل را نقض  نیاست مقررات ا دیتعهد بدهد که بع دیبا فرد •

 .اندگرفته نظر در فرد يبرا یقانون يهانامهنییآ که) ی(کتب تعهدات) ت
شـده اسـت،    ینـ یب شیپـ  ایقـانون کـه در قـانون آب اسـترال     ياجرا ياز ابزارها یکی

و  تخلف مدارك يجستجونظارت بر انطباق،  ،یبه منظور بازرس نیورود به زم يمجوزها
صـادر   یتوسـط قاضـ   یاست. مجوز ورود به محل به منظور بازرسـ  تخلف اثبات و وجود

 .شود یشده و به کارمندان مجاز داده م

-11-5-7-3 حل و فصل اختالفات  

هاي حل اختالف و فرآیند آن نشـده اسـت. بـا     اي به رویه در قانون آب استرالیا اشاره
هاي اسـترالیا از قبیـل دادگـاه فـدرال، دادگـاه       این قانون، دادگاه 138ماده این حال، در 

اي و دادگاه ایالتی و سـرزمینی در موضـوعات مربـوط بـه ایـن قـانون، صـالح بـه          منطقه
 هـاي  اشـاره شـده اسـت کـه دادگـاه      139اند. همچنین، در ماده  رسیدگی شناخته شده
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شـوند، صـالحیت رسـیدگی    ایالت مطـرح مـی  اي استرالیا در دعاوي که علیه یک منطقه
 ندارند.  

-6-7-3 بندي جمع 

ـ ا. اسـت  شـده  داده نشـان  27-3در شکل  ایاسترال آب قانون مفاد یبررس خالصه  نی
 با کشور نیا آب قانون ساختار یکل تطابق عدم دهنده نشان مختلف يمحورها در یبررس

قـانون   نیاز مواد ا يادیبخش ز نکهینظر از ا است. صرف شده یبررس یجهان تجارب ریسا
پرداختـه اسـت، حـدود     یبانک جهـان  يشده از سو نییتع يخارج از محورها یبه مسائل

 از. داد قیـ تطب یجهـان  بانک يها سرفصل با توان یم را کشور نیا آب قانونماده از  148
پرداخته است. اصول حاکم بر  ينهاد باتیدرصد) به ترت 38از  شیماده (ب 57 ،انیم نیا

مـورد   اینهادها به طور مفصل در قانون آب استرال نیا اراتیاعضاء و اخت ،ينهاد باتیترت
برجسـته اسـت،    اریبسـ  ایکه در قـانون آب اسـترال   يگرید محورتوجه قرار گرفته است. 

 قـانون  نیـ ا مـواد  از درصـد  31 از شیب ماده، 49 برگرفتن درمقررات است که با  ياجرا
و مقـررات   یمـال  بـات ی. ترتشـود  ی) را شامل میجهان بانک يها سرفصل با منطبق(مواد 

 .اسـت  برجسـته شـده   ایاست که در قانون آب اسـترال  يگریآب از موارد د يها رساختیز
کشـور   نیـ قـانون آب ا  نیاصول حاکم بر تـدو  نیتر یاصل توان یرا م داریاصول توسعه پا
 نیـ مختلف ا يها و حفاظت از آن در قسمت ستیز طیکه توجه به مح يدانست؛ به طور

 منابع تیریمد یاصل نقش نگ،یدارل-يمار زیآبر حوضه سازمان. خورد یقانون به چشم م
 بـا  رابطـه  در ایاسـترال  آب قـانون  مفـاد  از يا عمده بخش و دارد ایاسترال کشور در را آب

 .اسـت  سازمان نیا با مرتبط يها طرح نیهمچن و سازمان نیا اراتیاخت و فیوظا اعضاء،
کمتر به مقررات اسـتفاده از آب   ایکشورها، در قانون آب استرال ریآب سا نیبر خالف قوان

 نیـ ابطال ا ای دیمجوزها، نحوه اصالح، تمد طیو صدور مجوزها، شرا صیشامل نحوه تخص
 تـوان  یمـ  تیـ نها در .اسـت  شـده  پرداختـه  نیشیپ يها اعتبار حقابه نیمجوزها و همچن

 ياجـرا  چـارچوب آب و  تیریسـاختار مـد   شـتر یکشور ب نیآب ا قانون که گرفت جهینت
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 است. مقررات را مشخص کرده

 
-27-3 شکل بندي موضوعی مفاد قانون آب استرالیا تقسیم 
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-1-4 ایران 

-1-1-4 سیماي کلی 

 ونیـ لیم 65/1 حـدود  در یمسـاحت  و نفـر  ونیـ لیم 80 حدود تیجمع با رانیا کشور
ـ ا. اسـت  دهیـ گرد واقع انهیخاورم و یغرب يایآس در مربع، لومتریک  تیـ جمع نظـر  از رانی

 .شود یم محسوب ایآس قاره در کشور نیپنجم وسعت لحاظ به و نینهم

عمـدتا   ریـ اخ يهـا  در دهـه  رانیاست. اقتصاد ا یاسالم يجمهور ،رانیا یاسیس نظام
هـاي   وردهآفـر نفـت،  مـرتبط بـا آن بـوده اسـت.       يهـا  به نفـت و گـاز و فـرآورده    یمتک

هـا، سـیمان و مصـالح سـاختمانی بـه       پتروشیمی، گاز، کود، سدیم هیدروکسید، بـافتنی 
 .دهند ترتیب، بیشترین میزان تولید ساالنه ایران را تشکیل می

. اسـت  شـده  داریـ پد آن در يکشـاورز  کـه  اسـت  جهان يکشورها نینخست از رانیا
 خـود  بـه  را رانیـ ا اشـتغال  و اقتصاد از یتوجه قابل بخش همچنان يکشاورز هم امروزه

بخـش را بـا    نیـ رشد و توسـعه ا  ،آب کمبود رینظ یمشکالت اگرچه است؛ داده اختصاص
 نیانگیـ نسـبت بـه م   رانیـ در ا يکشاورز يور مواجه ساخته است. بهره يجد يها چالش

 یگسـترش چنـدان   رانیـ هنـوز در ا  يکشـاورز  نینـو  يها يفناوربوده و  تر نییپا یجهان
 . اند افتهین

 و فـارس  جیخلـ  ،خزر يایدر زیآبر يها شامل حوضه یاصل زیحوضه آبر 6 يدارا رانیا
 زیـ حوضـه آبر  30و  قـوم  قـره  و شـرق  يمرز ،يمرکز فالت ه،یاروم اچهیدر عمان، يایدر

 1-4 يهـا  کشور در شکل یو فرع یاصل زیآبر يها حوضه تی) است. موقع2(درجه  یفرع
 .است شده داده نشان 2-4 و
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-1-4 شکل رانیا یاصل زیآبر يها حوضه تیموقع 

 

 
-2-4 شکل رانیا )2 درجه( یفرع زیآبر يها حوضه تیموقع 
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 نیمترمکعب است که بر ا اردیلیم 101در حدود  رانیا ریدپذیمنابع آب تجد مجموع
منـابع   نیـ . اخواهـد بـود   در سال مترمکعب 1264 معادل ریدپذیاساس، سرانه آب تجد

مترمکعـب منـابع آب    اردیـ لیم 6/40و  یمترمکعب منابع آب سطح اردیلیم 4/60شامل 
 نیـ از ا کـه  اسـت مترمکعـب   اردیـ لیم 2/88 رانیـ است. مجموع مصارف آب ا ینیرزمیز
 ،1يدرصد) مربوط بـه مصـارف آب بخـش کشـاورز     89مترمکعب ( اردیلیم 1/78 زان،یم
 2)درصد 3( مترمکعب اردیلیم 4/2درصد) و  8مترمکعب شرب و بهداشت ( اردیلیم 7/7
 مربوط به مصارف آب بخش صنعت است.   زین

-2-1-4 گذاري در ایران پیشینه قانون 

اصـول و   ،یسـنت  شـکل  بـه  ربـاز ید از یشـرع  احکـام  و یعرف قواعد ران،یا در اگرچه
مشـخص   یمحلـ  اسیـ از منـابع آب در مق  يبـردار  اسـتفاده و بهـره   يرا برا یمقررات کل

از  يدر قالب مـواد  يدیخورش 1307از سال  یصورت رسم قانون آب به کنیاند، ول نموده
از منابع آب بـه شـکل    يبردار دوره همچنان بهره نی. در اافتیبروز و ظهور  یقانون مدن

 یو شـرع  یتنها قواعد کهن عرف یب محدود بود؛ لذا قانون مدنبرداشت آ زانیو م یسنت
 از تناقض مدون نمود.   یصورت منسجم و خال را به

در قانون مدنی، آب در ردیف اموال مباح ذکر شده است. مـال مبـاح داراي دو رکـن    
. امکـان تملـک یـا    2. نداشتن مالـک،  1شود:  اساسی است که با توجه به آن شناخته می

آن. بر این اساس، اموال مباح قابل حیازت (تصـرف) بـوده و بـا حیـازت توسـط       انتفاع از
 آید.   مردم به ملکیت ایشان در می

(و اصـالحیه   1309)، قانون راجع به قنوات مصـوب سـال   1307پس از قانون مدنی (
بـرداري و   طـور خـاص بـه موضـوع بهـره      ) نخستین قانونی بود که بـه 1313آن در سال 

ها) پرداخت. این قـانون مالکیـت خصوصـی را بـه      آب زیرزمینی (قنات دهی منابع سامان

                                                            
 )است شده منظور مقدار این در نیز سبز فضاي مصرف مترمکعب میلیارد 5/0( مصارف دوم دور سراسري آماربرداري  1
 ایران فالت مرکز به عمان دریاي و فارس خلیج از آب انتقال و تامین مطالعه طرح  2
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 .است بوده نیزم از آب تیمالک ییجدا به قائل صراحت بهرسمیت شناخته و 
تدریج دخالت حاکمیت  به 1322با تصویب قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاري در سال 

در مدیریت و نظارت آب شروع شد. براساس این قانون دولت مکلف شـد تـا یـک بنگـاه     
بـرداري از منـابع آبـی     و بهرههاي آبیاري و زهکشی  مستقل آبیاري را جهت اجراي طرح

 زیرنظر وزارت کشاورزي تاسیس نماید.
بـرداري کشـاورزي در ایـران بـا اجـراي قـانون        وقوع تحوالت اساسـی در نظـام بهـره   

جـاي قنـوات و    عمیـق بـه   هاي عمیق و نیمـه  اصالحات ارضی از یک سو و جایگزینی چاه
بـرداري از   هاي دستی از سوي دیگر موجب شد تا دولت براي کنترل توسـعه و بهـره   چاه

را در مدیریت این منابع افزایش دهد. این امـر  تدریج نقش و اختیارات خود  منابع آب، به
به لحاظ قانونی رسمیت یافت و  1347شدن آن در سال  با تصویب قانون آب و نحوه ملی

شـدن آب در سـال    مالکیت عمومی یافـت. در واقـع ملـی    ،عنوان ثروت ملی منابع آب به
پروانه مصـرف   نقطه پایانی بر مالکیت خصوصی منابع آب و الزامی بر اخذ مجوز و 1347

برداري از منـابع آب در چـارچوب حقـوق مالکیـت عمـومی آب محسـوب        آب براي بهره
 شود.   می

تثبیـت شـد و در آن    1361این روند با تصویب قـانون توزیـع عادالنـه آب در سـال     
علیرغم وضع قوانین موردي رویکرد مالکیت عمومی بر منابع آب مورد تاکید قرار گرفت. 

ترین قـانون در حـوزه    اي بعد، قانون توزیع عادالنه آب کماکان جامعه و تکمیلی در سال
   گردد. منابع آب ایران محسوب شده و بدان استناد می

-3-1-4 قانون توزیع عادالنه آب 
مـاده بـه    52فصـل و   5در قالـب   1361قانون توزیع عادالنه آب در اسفندماه سـال  

آن، وجـود شـرایط جدیـد    شـدن   هرچند با وجود قانون آب و نحـوه ملـی  تصویب رسید. 
رسید، اما با تغییـر سـاختار    قانونی براي مدیریت آب از برخی جهات ضروري به نظر نمی

گـذار تـدوین سـاختار     حکومتی و شرایط خاصی که بهبود روند سابق مدنظر بود، قـانون 
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قانونی جدیدي را براي مدیریت آب کشور در دستور کار قرار داد و قـانون مـذکور را بـه    
 رساند.  تصویب 

قانون توزیع عادالنه آب از جوانب مختلفـی نظیـر مالکیـت آب، حقـوق جزایـی آب،      
هـا،   النظـاره  ، قوانین حققنواتها و  حریم رودخانه و نهر طبیعی، حفاظت و نگهداري چاه

را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت؛      محیطی و ... موضـوع آب و مـدیریت آن   قوانین زیست
کارآیی آن در ارتباط با مسائل کنـونی مـدیریت آب کشـور جـاي بحـث و      اگرچه میزان 

ها بلکه اهداف مدیریت آب در شرایط کنونی  تنها اولویت بررسی بیشتري دارد، چرا که نه
بـه مشخصـات    ادامـه  درنسبت به زمان تدوین و تصویب قانون مذکور تغییر نموده است.

 شود.   کلی این قانون و اهم مفاد آن پرداخته می

فصـل کلـی اسـت کـه      5طور که پیشتر اشاره شد، قانون توزیع عادالنه شـامل   همان
 عبارتند از:

 مالکیت عمومی و ملی آب .1

 هاي زیرزمینی آب .2

 هاي سطحی آب .3

 وظایف و اختیارات .4

 .تخلفات و جرایم و مقررات مختلفه جبران خسارت -جبران خسارت .5

 در فصل هر مواد تعداد و ها بخش نیعناو و آب عادالنه عیتوز قانون فصول مشخصات
 .است شده ارائه 1-4 جدول

-4-1-4 حاکم هاي قانونی چارچوب 

بخش اقتصادي قانون اساسـی  با تاسی از اصول کلی حاکم بر قانون توزیع عادالنه آب 
بـا هـدف بـازنگري در اصـول قـانون آب و نحـوه       قانون مـذکور،   45اصل  و با استناد به
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 آب وضع گردیده است.  شدن آن و با انگیزه برقراري نظام عادالنه توزیع  ملی

 
 

-1-4 جدول )1361( آب عادالنه عیتوزقانون  موادفصول و  
 فصل عنوان فصل عنوان بخش تعداد ماده

 1 مالکیت عمومی و ملی آب - 2

زیرزمینی هاي آب - 15  2 

سطحی هاي آب حقابه و پروانه مصرف معقول 3  3 

معقول مصرف پروانه صدور 12  
اختیارات و وظایف  4 

دیون و عوارض بها، آب وصول 10  

خسارت جبران 2  و تخلفات -خسارت جبران 
 مختلفه مقررات و جرایم

خسارت جبران  

جرایم و تخلفات 1 5  

مختلفه مقررات 7  

 مجموع 52
 

 

-5-1-4 توزیع عادالنه آبدر قانون  منتخبانعکاس اصول  

نشـان   3-4در شـکل   توزیع عادالنه آبدر قانون  منتخبهاي  انعکاس اصول و مولفه
گونـه کـه از عنـوان و رویکـرد کلـی آن       قانون توزیع عادالنه آب، همـان داده شده است. 

پیداست، بیش از هر موضوعی در تالش براي رعایت عدالت و تقـدم حقـوق عمـومی بـر     
است؛ هرچند که در برخی از موارد، مفهوم عدالت در این قانون چندان  حقوق فردي بوده

توان در دو اصـل   تبلور این موضوع را می مشخص و مطابق با اصول توسعه پایدار نیست.
در مواد مختلـف ایـن قـانون     ق فردي مشاهده کرد.عدالت و تقدم حقوق عمومی بر حقو

بارها بر مصرف معقول منابع آب تاکید شده و به همین جهت، اصـل اسـتفاده معقـول از    
. این قانون همچنین تـا حـدي   آید یکی از اصول مورد توجه این قانون به شمار میمنابع 

اي عمـومی و  هـ  بنـدي اسـتفاده   سازي نهادي پرداختـه اسـت. اولویـت    به موضوع ظرفیت
ترین اصولی است که در ایـن قـانون مغفـول     هم پیوسته از جمله مهم رویکرد مدیریت به
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مانده است. پیشگیري و بازدارنـدگی و همچنـین مشـارکت در مفـاد ایـن قـانون بسـیار        
الزم اسـت.   کمرنگ است و از طرفی به بعد اقتصادي توسعه پایدار توجه بسیار کمی شده

یـک از   مـاده) در ذیـل هـیچ    14از مواد ایـن قـانون (   چهارم یک به ذکر است که بیش از
 اصول موردنظر قرار نگرفته است.

 
-3-4 شکل توزیع عادالنه آبانعکاس اصول بنیادین در قانون  

 

هـاي   از سوي دیگر درصورت بازتنظیم مفاد قانون توزیع عادالنه آب در قالب سرفصل
منتخب مورد اشاره در فصل اول به پیشنهادي بانک جهانی، میزان و نحوه انعکاس اصول 

هـاي مقـررات    خواهد بود. بدین ترتیب سرفصـل  4-4صورت نمایش داده شده در شکل 
استفاده از آب، حفاظت از منابع آب و اجراي مقررات دربردارنده بیشترین تعداد از اصول 

 یادشده در قانون توزیع عادالنه آب هستند.
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-4-4 شکل هاي سرفصل تفکیک به آبیع عادالنه توز قانون در بنیادین اصول انعکاس 
  جهانی بانک پیشنهادي

 

هاي پیشنهادي  مقایسه تطبیقی قانون توزیع عادالنه آب با سرفصل  4-1-6-

 بانک جهانی

-1-6-1-4 مالکیت منابع آب 

مشترکات بـوده و در  قانون توزیع عادالنه آب، کلیه منابع آب کشور از  1مطابق ماده 
و  شـود  بـرداري مـی   هـا بهـره   اختیار حکومت اسالمی اسـت و طبـق مصـالح عامـه از آن    

گـردد.   برداري از این منابع به دولت محـول مـی   مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره
و  یـا فصـلی)   یها (اعم از دائم هاي عمومی و رودخانه همچنین، بستر انهار طبیعی، کانال

هاي طبیعی نیز در اختیار حکومت اسالمی است (مـاده   ها و برکه بستر مرداب ها و مسیل
2.( 
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این قانون به حقوق ارتفاقی (مالکیت یا مجوز استفاده از آب در ملـک   39و  17مواد 
غیر) پرداخته است. مطابق قانون توزیع عادالنه آب، مالکیت آب و زمین پیوسته بـوده و  

و مواردي است که براي آن صادر شـده اسـت (مـاده     پروانه مصرف آب مختص به زمین
) و هیچ فردي حق ندارد آبی که اجازه مصرف آن را دارد، به مصرفی غیر از آنچـه در  27

پروانه قید شده برساند یا پروانه صادره را بدون اجـازه وزارت نیـرو منتقـل نمایـد (مـاده      
28.( 

-2-6-1-4 هاي اساسی اصول و اولویت 

عادالنه آب صراحتا اولویتی براي تخصیص منابع آب مشـخص نشـده    توزیع در قانون
توانـد بـراي مـوارد زیـر اجـازه       عنوان متـولی منـابع آب مـی    است؛ ولیکن وزارت نیرو به

 برداري صادر نماید: بهره
 هاي عمومی که بدون استفاده مانده باشد؛ آب •

غیـره  هایی که در اثر احـداث تاسیسـات آبیـاري و سدسـازي و زهکشـی و       آب •
 آید؛ دست آمده و می به

 ریزند؛ ها و دریاها و انهار می هاي زائد بر مصرف که به دریاچه آب •

 ها؛ هاي حاصل از فاضالب آب •

 هاي زائد از سهمیه شهري؛ آب •

وسیله دارنده پروانه یـا جانشـین او بـه     هایی که در مدت مندرج در پروانه به آب •
 مصرف نرسیده باشد؛

 علل قانونی لغو شده باشد؛ اده از آن بههایی که پروانه استف آب •

شود (ماده  اي ظاهر می هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه آب •
24.( 
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-3-6-1-4 مقررات استفاده از آب 

قانون توزیع عادالنه آب، استفاده از منابع آب زیرزمینی از طریق حفـر   3مطابق ماده 
اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود. البتـه  هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه باید با 

ی که در گذشـته بـدون اجـازه    های در تبصره این ماده، عنوان شده است که صاحبان چاه
بـرداري   توانند تحت شرایطی نسبت به اخـذ پروانـه بهـره    وزارت نیرو حفر شده باشد، می

 اقدام نمایند.

وزارت نیــرو مقــدار همچنــین، مطــابق ایــن قــانون، در منــاطقی کــه بــه تشــخیص  
برداري از منـابع آب زیـر زمینـی بـیش از حـد مجـاز باشـد و یـا در منـاطقی کـه            بهره
حفـر   ،دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشـخص  هاي طرح

منابع آب منطقه  برداري از عمیق و یا قنات و یا هرگونه افزایش در بهره چاه عمیق یا نیمه
مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو اسـت (مـاده   را براي 

4.( 

قانون توزیع عادالنه آب مقررات صدور پروانـه مصـرف معقـول آمـده      در فصل چهارم
از منابع عمومی آب براي برداري  این قانون، تخصیص و اجازه بهره 21است. مطابق ماده 

منحصـرا بـا وزارت نیـرو اسـت. بـر ایـن        ،مواردمصارف شرب، کشاورزي، صنعت و سایر 
هاي تابعه آن پـس از رسـیدگی بـه درخواسـت      ها و شرکت اساس، وزارت نیرو یا سازمان

اي کـه   نامـه  متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را بـا رعایـت حـق تقـدم براسـاس آئـین      
کند  در مینماید، صا وزیران تصویب می هاي نیرو و کشاورزي پیشنهاد و هیئت خانه وزارت
 ).22(ماده 

-7-1-4 حفاظت از منابع آب 

شـدن آن، فصـل    ماننـد قـانون آب و نحـوه ملـی     اگرچه قانون توزیع عادالنـه آب بـه   
هـا اختصـاص    اي را به موضوع کیفیت منابع آب و مباحث مربوط به آلودگی آب جداگانه
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وجـود   قانونی متعددي در قانون توزیع عادالنه آب در ایـن خصـوص   نداده است، اما مواد
برداران منـابع آب   است. بر این اساس، کلیه بهره 47و  46، 35، 9، 6دارد که شامل مواد 

اند.  شدن آن مسئول برداري و جلوگیري از آلوده نسبت به حفاظت از منابع آب تحت بهره
صورت قـانونی برخـورد خواهـد     ) و با متخلفان به46ساختن آب ممنوع است (ماده  آلوده

قانون توزیع عادالنه آب، مسئولیت پیشگیري و ممانعـت   46مطابق ماده  ).45شد (ماده 
   گردد. زیست محول می و جلوگیري از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط

-1-7-1-4 هاي آبی مقررات زیرساخت 

کشـی   احداث هرگونه نهر یـا جـوي و لولـه   قانون توزیع عادالنه آب  37براساس ماده 
موکـول بـه تحصـیل اجـازه از      ،یم تاسیسات آب و یـا بـرق  نفت و گاز و نظایر آن در حر

شـهرها بـا جلـب موافقـت شـهرداري و وزارت نیـرو خواهـد بـود.          وزارت نیرو و در معابر
همچنین، احداث این تاسیسات و زیرساخت باید با رعایت ایمنی و مطابق استانداردهاي 

هـا یـا انهـار     ي کـه کانـال  همچنین، در مواردشده از طرف وزارت نیرو انجام پذیرد.  اعالم
 ،بـرداري صـاحب زمـین گـردد     مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یـا بهـره  

کـه   ها مجراي دیگري با تصویب وزارت نیرو به صـورتی  جاي آن تواند به صاحب زمین می
سبب اتالف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسـانی یـا آبیـاري نگـردد بـه هزینـه خـود        

، اعیانی و امالك متعلـق بـه   ). در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات40(ماده  کند احداث
رعایت حریم موردنیاز  اشخاص که در مسیر شبکه آبیاري و خطوط آبرسانی واقع باشند با

گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی  در اختیار دولت قرار می
 ).43شود (ماده  پرداخت می

-2-7-1-4 ات نهاديترتیب 

ــه آب،  ــع عادالن ــانون توزی ــهدر ق ــرو ب ــولی مــدیریت، حفاظــت،   وزارت نی ــوان مت عن
برداري و توسعه منابع آب کشور شناخته شده است. با توجه بـه سـاختار متمرکـز و     بهره

تقسیم مدیریت باال به پایین حاکم بر قانون توزیع عادالنه آب،  سنتی و مبتنی بر رویکرد
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ها در سطوح مختلف حاکمیت جایگاه چندانی در قانون نداشته است.  وظایف و مسئولیت
ها و اختیارات در قانون مذکور عمدتا برعهده وزارت نیـرو گـذارده    طور کلی، مسئولیت به

ها نظیر وزارت کشاورزي (صـدور پروانـه    شده است؛ اگرچه در برخی موارد، سایر دستگاه
طـور موقـت و در صـورت وجـود      هاي موجود بـه  ن حقابهمصرف معقول آب براي صاحبا

زیسـت (پیشـگیري، ممانعـت و     ) و سازمان حفاظـت محـیط  18ماده  -ضرورت اجتماعی
داراي وظـایف و اختیـاراتی   مطابق قـانون  ) نیز 46ماده  -جلوگیري از آلودگی منابع آب

     هستند.

-3-7-1-4 ترتیبات مالی 

نیرو موظـف اسـت نـرخ آب را بـراي      قانون توزیع عادالنه آب، وزارت 33مطابق ماده 
مصارف شهري و کشاورزي و صنعتی و سـایر مصـارف بـا توجـه بـه نحـوه استحصـال و        

براي هر یک از مصارف در تمام کشور بـه شـرح زیـر تعیـین و پـس از تصـویب         مصرف
مصرفی و یا  بها آببران موظف به پرداخت  بر این اساس، آبشوراي اقتصاد وصول نماید. 

ــاده    ــدرج در م ــوارد من ــابق م ــوارض آن مط ــذکور  33ع ــانون م ــتندق ــه آب  هس وگرن
بها نباشد، پس از مهلت معقـولی کـه از طـرف     اي که حاضر به پرداخت آب کننده مصرف

کننده از پرداخـت   چنانچه مصرف  شود و کننده داده خواهد شد، قطع می دولت به مصرف
بها و یا عـوارض اسـتنکاف نمایـد دولـت صـورت بـدهی        بت آبهاي معوقه خود با بدهی

اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهـد کـرد و اداره ثبـت     کننده را جهت صدور مصرف
االجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه  مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمی الزم

   ).34وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند (ماده   و
وزارت نیرو موظـف اسـت بنـا بـه     قانون توزیع عادالنه آب  8همچنین، براساس ماده 

درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمـی، حفـر چـاه یـا     
اقتصادي مورد بررسی قـرار داده و در صـورت لـزوم متخصصـین       قنات را از لحاظ فنی و

 را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی
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 وزارت نیرو برعهده متقاضی خواهد بود. 

-4-7-1-4 مشارکت بخش خصوصی 

اي به موضوع مشارکت بخش خصوصی نشـده   در قانون توزیع عادالنه آب هیچ اشاره 
 است.

-5-7-1-4 آب به یدسترس حق 

حفـر چـاه و اسـتفاده از آب     ،، در مناطق غیرممنوعهآب عادالنه عیتوز قانون براساس
متـر مکعـب    25آن براي مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیـت آبـدهی   

برداري ندارد ولی مراتب باید  روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره شبانه در
 ).5به اطالع وزارت نیرو برسد (ماده 

-6-7-1-4 اجراي مقررات 

ناشـی از  هاي جبـران خسـارت    به مقررات هزینهقانون توزیع عادالنه آب  44در ماده 
هاي عمرانی و  اجراي طرحها در اثر  ها، قنوات و چشمه شدن چاه المنفعه شک یا مسلوبخ

به موارد نقض قـانون و   45ایجاد تاسیسات جدید پرداخته شده است. همچنین، در ماده 
شده که عالوه بر اعـاده وضـع سـابق و جبـران خسـارت      هاي متخلفین پرداخته  مجازات

روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب  15ضربه شالق و یا  50تا  10تواند شامل  وارده می
قانون توزیـع   45موارد نقض قانون مندرج در ماده موارد جرم (با نظر حاکم شرع) باشد. 

 عادالنه آب به شرح زیر است:

ازه دریچـه و مقسـمی را بـاز کنـد یـا در تقسـیم آب       هر کس عمدا و بدون اج -الف  
نحوي از انحـاء امـر    گیري آب کند یا به ل اندازهیتغییري دهد یا دخالت غیر مجاز در وسا

 برداري از تأسیسات آبی را مختل سازد. بهره

هر کس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسـئول بـه مجـاري یـا شـبکه       -ب 
 دیگري به او نرسد. نتقل کند و یا موجب گردد که آب حقآبیاري متعلق به خود م
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 هر کس عمدا به نحوي از انحاء به ضرر دیگري آبی را به هدر دهد. -ج 

 هر کس آب حق دیگري را بدون مجوز قانونی تصرف کند. -د  

بـرداري   هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره -هـ 
 مبادرت کند. منابع آب از

قانون توزیع عادالنه آب، گـزارش کارکنـان وزارت نیـرو و مؤسسـات      30مطابق ماده 
(بنا به معرفی وزیـر کشـاورزي) کـه بـه موجـب ابـالغ        تابعه و کارکنان وزارت کشاورزي

منـدرج در ایـن قـانون انتخـاب و بـه دادسـراها        وزیر نیرو براي اجراي وظـایف  مخصوص
دادگسـتري   ب متخلفین است و در حکـم گـزارش ضـابطین   شوند مالك تعقی معرفی می

قانون آیین دادرسـی کیفـري بـه     59خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 
این قانون، ماموران شهربانی و ژاندارمري و  31عمل خواهد آمد. همچنین، براساس ماده 

هـاي آب   سـازمان انـد دسـتورات وزارت نیـرو و     ي انتظامی حسب مـورد موظـف  سایر قوا
 .اي و وزارت کشاورزي را در اجراي این قانون، به انجام برسانند منطقه

-7-7-1-4 حل و فصل اختالفات 

 لیعادالنـه آب بـه آن پرداختـه شـده، تشـک      عیـ کـه در قـانون توز   ياز مـوارد  یکی 
 19(مواد  مصرف معقول آب است يها به پروانه یدگیرس ينفر و پنج ينفر سه يها اتیه
انتخـاب   به یحقوق کارشناس نفر کی از مرکب ينفر سه يها اتیهاساس،  نیبر ا ).20و 

نفـر معتمـد و    کیـ و  يوزارت کشـاورز   انتخـاب  به یفن کارشناس نفر کی و رویوزارت ن
که از طرف وزارت  يا نامه نیدارند مطابق آئ فهیمحل، وظ يبه انتخاب شورا یمطلع محل

 آب مقـدار  لیـ از قب اطالعـات الزم (  براسـاس  شـود،  یمـ  نیتـدو  يو وزارت کشاورز روین
 و آب مصـرف  تیـ فیک و انشـعاب  و مصـرف  محـل  و کشـت  نوع و سطح زانیم و موجود
 .نـد ینما اقـدام  ازین مورد آب زانیم نییتع به نسبت) عوامل ریسا و محل عرف و معمول

 أتیـ ه نیـ طبق نظـر ا  ربط يذ يها وزارتخانه لهیوس پروانه مصرف معقول حسب مورد به
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را بـه سـازمان     اعتـراض خـود   ينفـر  سـه  أتیـ ه يخواهـد شـد و معتـرض بـه رأ    صادر 
 ارجـاع  ينفر پنج أتیاعتراض را به ه مذکور سازمان و کند یم میصادرکننده پروانه تسل

صـالحه   يهادادگاه به تواند یمعترض م  و االجرا است الزم يپنج نفر أتیه يرأ .دینما یم
سـازمان   رعاملیشـامل مـد   ينفر پنج يها اتیه ياعضا بی). ترک19(ماده  دیمراجعه نما
نفـر   کیـ ها و  آن ندگانینما ایاستان و  يکل کشاورز سیرئ ایکل  ریو مد يا آب منطقه

محـل   يبـه انتخـاب شـورا    یو دو نفر معتمد و مطلع محل روین ریانتخاب وز کارشناس به
 است.

حـل اخـتالف    هاي سطحی عنـوان شـده کـه    برداري از آب در مورد بهره 42در ماده 
 حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصـرف آب و همچنـین  

شود ابتدا باید از طریق کدخـدا منشـی توسـط     رسانی می اختالفاتی که موجب تاخیر آب 
وجود داشته باشد فیصـله    سرآبیاران و میرابان با همکاري شوراهاي محلی در صورتی که

 نماید. دامه اختالف به دادگاه صالح مراجعه میپذیرد و در صورت ا

هـاي   کـه در اثـر اجـراي طـرح     آمده اسـت: در صـورتی   44همچنین در بند (ز) ماده 
خسـارات وارده   ،عمرانی و ملی خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشـخاص وارد آیـد  

 دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. در صورت عدم توافق طبق رأي

-8-7-1-4 بندي  جمع 

داده شـده اسـت.    شینما 5-4در شکل  توزیع عادالنه آببررسی مفاد قانون  صهخال
، حفاظت از منـابع آب  مقررات استفاده از آبمحورهاي  گردد، یگونه که مالحظه م همان

در میـان  بیشـترین فراوانـی را   درصـد)   18(ماده  11با  و حل و فصل اختالفات هرکدام
، مشارکت بخـش خصوصـی   همچنین اند. دهنده این قانون داشته محورهاي اصلی تشکیل

اي بـه   و هیچ مادهپرداخته نشده  تنها محوري است که در قانون توزیع عادالنه آب به آن
  این موضوع اختصاص نیافته است.
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 حکومـت  بـه  را آن اریـ اخت و دانسته مشترکات جزء را آب منابع عادالنه، عیتوز قانون
 تـوان  یمـ  اغماض یکم با. دینما يبردار بهره ها آن از عامه مصالح طبق تا سپرده یاسالم
 ارکـان  هیـ کل در دولـت  دخالـت  و یعمـوم  تیـ مالک بـر  یمبتن که نگرش نوع نیا گفت

 قـانون  کـرد یرو تداوم واقع در است، آب منابع از يبردار بهره و توسعه حفاظت، ت،یریمد
 کیـ  عنـوان  بـه  را آب منـابع  از يبردار بهره و تیریمد که است آن شدن یمل نحوه و آب

 عیـ توز قـانون  ،یکلـ  طور به. است داده قرار دولت اریاخت در عموم به متعلق و یمل ثروت
 بـر  دیـ تاک ضـمن  و نموده یط را سابق ریمس همان بایتقر تیمالک مبحث در آب عادالنه
 بـه  را یارتفـاق  حقـوق  و یخصوص تیمالک موارد یبرخ در ،یآب منابع بر دولت تیحاکم
 .است شناخته تیرسم

 
-5-4 شکل توزیع عادالنه آببندي موضوعی مفاد قانون  تقسیم 

حفاظت، نظـارت  جمله هاي مهمی از  و مسئولیتوظایف توزیع عادالنه آب،  قانون در
شده  گذارده آب تابعههاي  و شرکتنیرو  وزارت عهدهبه از منابع آب  برداري و اجازه بهره

هـا و   مسـئولیت  ) متناسـب بـا  نهـادي   زنجیره وآن قانون (در اختیارات مندرج است؛ اما 
مدیریت آب کشور و ترتیبـات نهـادي از منظـر     ساختارتبیین همچنین، . نیستوظایف 

8,3% 
3,3% 

18,3% 

18,3% 

6,7% 
6,7% 

3,3% 

0,0% 
1,7% 

15,0% 

18,3% 

 مالکیت آب
 اصول و اولویت هاي اساسی
 مقررات استفاده از آب
 حفاظت از منابع آب
 مقررات زیرساخت هاي آب
 ترتیبات نهادي
 ترتیبات مالی
 مشارکت بخش خصوصی
 حق دسترسی به آب
 اجراي مقررات
 حل و فصل اختالفات
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تقسیم وظایف و اختیارات در سطوح مختلف حـاکمیتی و ایجـاد ارتبـاط و انسـجام الزم     
 خوبی انجام نشده است. ها و نهادهاي مختلف مرتبط با بخش آب، به بین دستگاه

منوط به  برداري از منابع آب براساس قانون توزیع عادالنه آب، هرگونه استفاده و بهره
اسـتثنائاتی را بـراي صـاحبان     3اخذ مجوز از وزارت نیرو است. اگرچه تبصره ذیل مـاده  

تحت شرایطی نسبت بـه  بتوانند  تا) قائل شده 1361هاي غیرمجاز (حفرشده تا سال  چاه
نیـز  مقرراتـی را   همچنـین  قانون توزیع عادالنـه آب برداري اقدام نمایند.  اخذ پروانه بهره

هـا در فصـل سـوم ایـن قـانون       پروانه مصرف معقول براي صـاحبان حقابـه  صدور جهت 
 .هاي سطحی) تنظیم نموده است (آب

حفر چاه براي  شدن آن، مانند قانون آب و نحوه ملی در قانون توزیع عادالنه آب نیز به
روز  مترمکعـب بـر شـبانه    25مصارف خانگی و شرب و بهداشت و باغچه تا سـقف   تامین

منـاطق   بـه  هـا  چـاه  ایـن حفر  عادالنه، توزیع قانون در اگرچهندارد.  مجوز اخذ بهنیازي 
 رو برسد.  ینوزارت اطالع  بهچاه باید  شده و حفرمحدود  یرممنوعهغ

مقررات و ساز و کارهـاي   اجرايبه توزیع عادالنه آب  توجهی از مفاد قانون قابل بخش
رسـد کـه    نظر مـی به است؛ اگرچه در عمل فصل اختالفات اختصاص یافته  قانونی حل و

 و تناسـب جـرم  نیسـتند و  برخـوردار   الزم کـارآیی از در این قـانون   هاي مندرج مجازات
 است.نگردیده قانون تبیین خوبی در  بهمجازات 

و قضازدایی هاي  رویهبینی  پیشعادالنه آب،  توزیعمناسب قانون  هاي از ظرفیت یکی
 مـورد  در مثـال، عنـوان   . بـه اسـت ها  اختالفات بدون نیاز به ارجاع موضوع به دادگاه حل
اولویت  تقدم یا حاصل در امراختالف  حل که شده عنوان سطحی هاي آب ازبرداري  بهره

ر اختالفـاتی کـه موجـب تـاخی     نمصرف آب و همچنـی  تقسیم و و زان برداشتمی نحوهو 
شـود ابتـدا بایـد از طریـق کدخدامنشـی توسـط سـرآبیاران و میرابـان بـا           می رسانی آب

در صـورت  و داشـته باشـد فیصـله پـذیرد     وجود  ی در صورتی کهمحلهمکاري شوراهاي 
 و بررسـی جهـت تعیـین   کـه   اي رویه .شودارجاع به دادگاه صالح  ادامه اختالف، موضوع
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و  نفـري  سـه  هـاي  هیاتوجود دارد (معقول هاي مصرف  پروانهموضوع صدور در  شکایات
 توزیع عادالنه آب است. قانون در قضازداییمصادیق از دیگر  نیزنفري)  پنج

آبــی،  مــواردي نظیــر مشــارکت بخــش خصوصــی، تغییــر اقلــیم و ســازگاري بــا کــم
آب سـطحی و زیرزمینـی و حفاظـت در برابـر سـیالب، از جملـه        منـابع پیوستگی  هم به

 اي به آن نشده است. اشارهقانون توزیع عادالنه آب مواردي است که در 
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-1-5 مقدمه 

بانک جهـانی   قانون آب توسط هاي پیشنهادي به معرفی سرفصل کتابدر فصل دوم 
چین، آفریقاي منتخب  کشور 6با مفاد قوانین  مذکورهاي  سپس سرفصل و شد پرداخته

 ایـران مقایسـه  آب قانون توزیع عادالنه  و نیزجنوبی، اسپانیا، فلسطین اشغالی و استرالیا 
از  هاي پیشـنهادي  سرفصلپوشش مناسب ) 1نتایج حاصل از این مقایسه بیانگر: . دگردی
اي از موضـوعات   طیـف گسـترده   ) امکـان اسـتخراج  2منتخـب و  کشورهاي  قوانینمواد 

رو بـه   از ایـن جهت تدوین یک قانون آب جامع و کامـل اسـت.   ذیل هر سرفصل  محوري
بندي مفاد قـانونی ذیـل هـر سرفصـل در قالـب محورهـایی کـه         رسد که تقسیم ر مینظ

در لـذا  ناپذیر باشد.  یرند، اجتنابموضوعات محدودتري را نسبت به سرفصل اصلی دربرگ
هاي بانک جهانی و نیز مواد قانونی ذیل هر سرفصـل در   گیري از توصیه این فصل با بهره

تـالش خواهـد شـد تـا      ،ون توزیـع عادالنـه آب  تجارب کشورهاي منتخب و همچنین قان
و  گردیـده اسـتخراج  گانه منتخب  هاي یازده به تفکیک سرفصلمحورهاي جامع و مانعی 

اساس محورهاي مـذکور مـورد تحلیـل قـرار     کشورهاي منتخب برآب  سپس مفاد قانون
 گیرد تا سنجش مناسبی براي کفایت و جامعیت این محورها به دست آید.

-2-5 منابع آب مالکیتمحورهاي  

تـرین و   از مهمدهد که این سرفصل یکی  بررسی سرفصل مالکیت منابع آب نشان می
نــوعی  بــه ورود  ن آب در کشــورهاي مختلــف بــه شــمار مــیتــرین فصــول قــانو اساســی
تعیـین  حقـوق مالکیـت و   منـابع آب از منظـر   در مواجهه با  هر کشورهاي کلی  سیاست
در ایـن   ،فردي یا عمـومی  در قالب حقوق مالکیت ،و استفاده از منابع آب مالکیتحدود 

گردد. در اغلب کشورها منابع آب ثروت ملـی یـا عمـومی شـناخته      سرفصل مشخص می
 گیرد.   عنوان امانت عمومی در اختیار دولت قرار می به کهشده است 
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ز در این سرفصل گیرد نی استثنائاتی که مشمول حقوق مالکیت فردي مشروع قرار می
. حـق ارتفـاق (مالکیـت آب در ملـک غیـر) و مـواردي نظیـر مالکیـت         شود مشخص می

ها و مجاري  ها در اراضی خصوصی واقع شده یا ملکیت بر کانال هایی که مظهر آن چشمه
ر امالك خصوصی از این جمله هاي ذخیره آب د آوري و انتقال آب باران یا حوضچه جمع

 هستند.

مختلف بیانگر اهمیت نحوه برخورد و تبیین ساز و کارهاي مناسب تجارب کشورهاي 
هاي عرفـی و سـنتی پیشـین اسـت کـه بایـد مشـمول قـوانین و          جهت مواجهه با حقابه

مقررات جدید گردند. همچنین، مالکیت منابع آب زیرزمینی نیز در برخی از کشورها که 
اهمیـت بسـزایی   ، بسـته اسـت  ها به این منابع وا اي از مصارف آب آن مالحظه بخش قابل

برداري مستمر از منـابع آب زیرزمینـی در کشـورهاي مـذکور پـس از مـدتی        . بهرهدارد
مشکالت ناشی از افت روزافزون سطح آب زیرزمینی و کاهش کیفیت ایـن منـابع را بـه    

هـاي بانـک جهـانی و     محورهـاي قابـل اسـتخراج از توصـیه     1-5در جـدول   همراه دارد.
که در تعیین مالکیت منابع آب قوانین کشورهاي منتخب در سرفصل همچنین موادي از 

در نهایـت و پـس از   اند، مورد اشاره قـرار گرفتـه اسـت.     محورهاي نهایی مشارکت داشته
محور ذیل سه هاي بانک جهانی و تجارب کشورهاي منتخب مورد بررسی،  بررسی توصیه

 تعیین گردیده است: عنوان محورهاي کلیدي سرفصل مالکیت منابع آب به
 آب منابع یعموم امانت/  یعموم تیمالک •

 آب منابع یخصوص تیمالک قیمصاد •

 ها حقابه/  یاکتساب و یسنت حقوق •
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-1-5 جدول  مالکیت منابع آب بر اساس پیشنهاد بانک جهانی و تجربیات کشورهاي منتخب محورهاي نهایی 
محورهاي 

بانک 
 جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل یینها

مالکیت/ 
امانت 

عمومی 
 منابع آب

تفاسیر و 
اصول 
 بنیادي

3 

 1 مقدمه

قوانین 
 عمومی

3 
احکام 
 عمومی

2 
اظهارات 
 مقدماتی

1 
  

مالکیت 
عمومی و 
 ملی آب

1 

مالکیت/ 
امانت 

عمومی 
 منابع آب

منابع آب 
 درعمومی 

مسئولیت 
 دولت

13-12-3  

مالکیت 
 خصوصی

دسترسی و 
حقوق 

موجود در 
 زمین

تا 127
و 129

134تا 132  

منابع آب 
 درعمومی 

مسئولیت 
 دولت

10-5  

    
اظهارات 
 مقدماتی

4 
  

هاي  آب
 زیرزمینی

16-17  
مصادیق 
مالکیت 

خصوصی و 
 حق ارتفاق

استفاده از 
منابع آب 

 عمومی
48-49-63  

حفاظت و 
نگهداري 
تاسیسات 

آبی 
 مشترك

39 

- 
استفاده از 

 آب
32 

استفاده از 
منابع آب 

 عمومی
59-54  

  
استفاده از 

 آب
20 

    

حقابه و 
پروانه 
مصرف 
 معقول

18 

حقوق 
سنتی و 
اکتسابی/ 

 ها حقابه
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-3-5 هاي اساسی اصول و اولویتمحورهاي  

گذار همواره در تدوین قانون آب، اصول و راهبردهاي کلی را که عمدتا برگرفته  قانون
، مـدنظر قـرار   اقتصـادي و اقلیمـی هـر کشـور اسـت     از ساختارهاي سیاسی، اجتمـاعی،  

. این اصول و راهبردها، خطوط اصلی قـوانین و مقـررات را در نحـوه برخـورد بـا      دهد می
بـرداري   هاي مدیریت، بهره کنند و چارچوب زیست و... ترسیم می منابع آب، خاك، محیط

طـور   ها بـه  رچوبسازند. گاه این خطوط و چا و حفظ و حراست از این منابع را روشن می
صورت ضمنی و غیرمستقیم  گردد و گاه به شفاف و صریح در قوانین آب کشورها بیان می

هـاي   لیکن در هر صـورت، تبیـین اصـول و اولویـت    شود؛  میدر میان مفاد قانون متبلور 
 هاي هر قانون آب است.  ترین بخش اساسی یکی از مهم

هاي اساسی در قوانین آب تعیـین   ولویتعنوان اصول و ا بانک جهانی نیز مواردي را به
 یمل يراهبردها، عادالنه به آب یدسترسضمین توان به ت نموده است که از آن جمله می

پیوستگی، پایداري و عدالت (انصـاف) اشـاره    هم ، بهاستفاده از آب يبند تیاولو، منابع آب
صراحت  بررسی نیز بهنمود. این موارد عمدتا در مفاد قوانین آب کشورهاي منتخب مورد 

اند. عالوه بر این، بانک جهانی دو محور تامین مقـادیر حـداقل (بـراي شـرب و      بیان شده
هاي اساسی قانون آب  عنوان اصول و اولویت زیست) و ارزش اقتصادي آب را نیز به محیط

حقـوق   نیتضـم  ،کشورها نظیر اسپانیا رخینماید. حال آنکه در قوانین آب ب پیشنهاد می
 لیتعـد  برخـی دیگـر از کشـورها   و در  از آب يمنـد  در بهـره  ریپذ بیو آس فیر ضعاقشا
عنـوان اصـول و    (سازگاري)، به یستیز طیو مح یخاص اجتماع طیشرا يآب برا تیریمد

طور کلی براساس نتایج بررسی  به اند. هاي اساسی قانون آب مورد توجه قرار گرفته اولویت
، )2-5(جـدول   کشورهاي منتخب تجـارب جهـانی   هاي بانک جهانی و قوانین آب توصیه

 هاي اساسی عبارتند از: اصول و اولویتترین محورهاي  مهم
 آب به عادالنه یدسترس نیتضم •

 آب منابع یمل يراهبردها •
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 آب از استفاده يبند تیاولو •

 منابع آب  یوستگیپ هم به •

 )آب منابع از متوازن و داریپا(استفاده  يداریپا •
   یستیز طیو مح یخاص اجتماع طیشرا يآب برا تیریمد لیتعد •
 .آب ياقتصاد ارزش •
 اطالعات به عادالنه یدسترس •

اصول تـدوین قـانون   البته الزم به ذکر است که بخش زیادي از این محورها در قالب 
 اند. آب در فصل اول مورد بررسی قرار گرفته
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-2-5 جدول هاي اساسی بر اساس پیشنهاد بانک جهانی و تجربیات کشورهاي منتخب  اولویتاصول و محورهاي نهایی  
محورهاي 

بانک 
 جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

تضمین 
دسترسی 
عادالنه به 

 آب

تفاسیر و 
اصول 
 بنیادي

2 
استفاده از 
منابع آب 

 عمومی
47-55   

احکام 
 نهایی

   4 مقدمه   39

تضمین 
دسترسی 
عادالنه به 

 آب

راهبردهاي 
ملی منابع 

 آب

راهبردهاي 
ملی منابع 

 آب
ریز برنامه 5-6-7

ي 
هیدرولوژ

 یک

40         
وظایف و 
 اختیارات

24-29 
راهبردهاي 
ملی منابع 

حفاظت از  آب
 منابع آب

12 

بند اولویت
ي استفاده 

 از آب
  

استفاده از 
منابع آب 

 عمومی
60 

توسعه و 
استفاده از 
 منابع آب

21 
احکام 
 عمومی

6 
 اظهارات
 مقدماتی

6 
نیازهاي 

بحرانی آب 
 براي انسان

86   
بند اولویت

ي استفاده 
 از آب

پیوست هم به
گی منابع 

 آب

راهبردهاي 
ملی منابع 

 آب
8-9 

اداره آب 
 عمومی

14 

قوانین 
 عمومی

2-4 

    
مدیریت 
منابع آب 

 حوضه
20   

پیو هم به
ستگی 
 منابع آب

ریزي  هبرنام
 15 منابع آب

توسعه و 
استفاده از 
 منابع آب

23 
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محورهاي 
بانک 
 جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

پایداري 
(استفاده 
پایدار و 

متوازن از 
 منابع آب)

تفاسیر و 
اصول 
 بنیادي

اداره آب  2
 عمومی

14   
احکام 
 عمومی

4 
اظهارات 
 مقدماتی

   4 مقدمه 9

پایداري 
(استفاده 
پایدار و 

متوازن از 
 منابع آب)

•    

استفاده از 
منابع آب 

 عمومی
58-65 

توسعه و 
استفاده از 
 منابع آب

24 

ادارات و 
شوراهاي 

حوزه 
 دریایی

12   
مدیریت 
منابع آب 

 حوضه
74   

تعدیل 
مدیریت آب 
براي شرایط 

خاص 
اجتماعی و 

زیس محیط
 تی

حفاظت از 
منابع آب 

 عمومی
104 

ارزش 
اقتصادي 

 آب
              

ارزش 
اقتصادي 

 آب

- 
پایش، 

ارزیابی و 
 اطالعات

145 
اداره آب 
 عمومی

15       
اطالعات 

 آب
123   

دسترسی 
عادالنه به 
 اطالعات

 



 
 

 

 

  آب قانونالیحه پیشنهادي   تدوین هاي سرفصل و اصول فرآیندها، مروري بر 

 

250 

-4-5 مقررات استفاده از آبمحورهاي  

عنـوان یـک ثـروت ملـی یـا       از آنجایی که قوانین آب اغلب کشورهاي دنیا، آب را بـه 
برداري  مقرراتی را جهت استفاده و بهره الزم استاند،  منبعی عمومی به رسمیت شناخته

ر مجـوز  تدوین و اجرا نمایند. بیشتر کشورها از سیستم صدو ثروت ملی و عمومی این از
 کنند. این سیستم به نهاد متولی مـدیریت منـابع آب   برداري پیروي می هاي بهره و پروانه

برداري از منابع آب را تحت کنتـرل و نظـارت قـرار     دهد تا نحوه استفاده و بهره اجازه می
دهد تا از هدررفت این منابع یا کاهش کمی و کیفی آن در منـاطق مختلـف جلـوگیري    

 نماید. 

تـرین   شده توسط قـانون، از مهـم   هاي تعیین یص منابع آب براساس اولویتنظام تخص
شود. همچنین، چگـونگی انتقـال    محورهاي سرفصل مقررات استفاده از آب محسوب می

عنوان یک کـاالي اقتصـادي (بـازار آب) و یـا      حقوق استفاده از آب و امکان فروش آب به
هـاي   دگان آب بـه مجوزهـا و پروانـه   کننـ  هاي سنتی و عرفی اسـتفاده  نحوه تبدیل حقابه

 شود. برداري جدید از جمله مواردي است که در این سرفصل به آن پرداخته می بهره

دهـد کـه برخـی از ایـن کشـورها، بخـش        تجارب کشورهاي مورد بررسی نشـان مـی  
انـد.   مشخصی از قوانین خود را به مقررات استفاده از منابع آب زیرزمینی اختصـاص داده 

بـرداري و شـرایط تعلیـق یـا      هاي بهره شرایط اصالح یا تمدید مجوزها و پروانههمچنین، 
هاي مربـوط بـه مقـررات     ابطال این مجوزها نیز از جمله محورهایی است که در سرفصل

گونه که در جـدول   همان ه است.شداستفاده از آب در قوانین کشورهاي منتخب، متبلور 
هاي بانک جهـانی و   شده از توصیه محورهاي استخراج طور کلی، بهشود  مشاهده می 5-3

 تجارب کشورهاي منتخب در سرفصل مقررات استفاده از آب عبارتند از:
 متناسب و سودمند آب صیتخص •

 يبردار بهره يها صدور مجوزها و پروانه •
 استفاده از آب یو سنت یحقوق عرف •
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 ساز و کار انتقال حقوق استفاده از آب (بازار آب) •

 مجوزها دیاصالح و تمد طیشرا •

 ابطال مجوزها ای قیتعل طیشرا •

 .ینیرزمیاز منابع آب ز يبردار نظام بهره •
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-3-5 جدول  مقررات استفاده از آب بر اساس پیشنهاد بانک جهانی و تجربیات کشورهاي منتخب محورهاي نهایی 

محورهاي 
 بانک جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

تخصیص 
متناسب و 
 سودمند آب

استفاده 
 آب

22-35-
45-46-

47 

استفاده از 
منابع آب 

 عمومی

50-51-
54-57 

تخصیص و 
استفاده 

اقتصادي از 
 منابع آب

45-46-
47-49 

استفاده از 
 آب

23-25-
27 

      
تخصیص 
متناسب و 
 سودمند آب

صدور مجوزها و 
هاي  پروانه

برداري بهره  

استفاده 
 آب

23-
-31تا27

39-40-
41-43-
44-48 

استفاده از 
منابع آب 

 عمومی

51-52-
54-55-
59-61-
تا -62-73

80 

قوانین 
 عمومی

7 
استفاده از 

 آب
21 

    

هاي  آب
 زیرزمینی

3-7 
صدور مجوزها و 

هاي  پروانه
 برداري بهره

تخصیص و 
استفاده 

اقتصادي از 
 منابع آب

48 
احکام 
 نهایی

39 
وظایف و 
 اختیارات

22-23-
25-26-

27 

حقوق عرفی و 
سنتی استفاده 

 از آب

استفاده 
 آب

33-34 
استفاده از 
منابع آب 

 عمومی
54-59   

استفاده از 
 آب

20     
هاي  آب

 سطحی
18 

حقوق عرفی و 
سنتی استفاده 

 از آب

ساز و کار انتقال 
حقوق استفاده 

بازار آب -از آب  

استفاده 
 آب

25 
استفاده از 
منابع آب 

 عمومی

63-67- 
 71تا

      
قوانین 

بهاي آب و 
 بازار آب

97-98-
99 

وظایف و 
 اختیارات

28 

ساز و کار 
انتقال حقوق 
 -استفاده از آب

 بازار آب

دسترسی و 
حقوق 

موجود در 
 زمین

136 
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محورهاي 
 بانک جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

- 
استفاده 

 آب
49-50-
51-52 

استفاده از 
منابع آب 

 عمومی

56-58-
64-65 

          
شرایط اصالح و 
 تمدید مجوزها

-   

رژیم مالی و 
اقتصادي 
استفاده از 
منابع آب 

 عمومی

115   
استفاده از 

 آب
28       

شرایط تعلیق 
یا ابطال 
 مجوزها

-   
استفاده از 
منابع آب 

 عمومی
54-74 

حفاظت از 
منابع آب، 
مناطق 
آبی و 

 تاسیسات

36 
احکام 
 نهایی

38       

نظام 
برداري از  بهره

منابع آب 
 زیرزمینی
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-5-5 حفاظت از منابع آبمحورهاي  

سـو و افـزایش روزافـزون تقاضـا (ناشـی از       محدود و ارزشمند بودن منابع آب از یـک 
عواملی نظیر رشد جمعیت، توسعه صنعتی و کشاورزي و...) از سـوي دیگـر، لـزوم وضـع     

(کمی و کیفی) از منابع آب را در قانون آب کشورهاي مختلف قوانین و مقررات حفاظت 
 ناپذیر نموده است. اجتناب

خانه مسـئول در امـور    تعیین متولی حفاظت از منابع آب که در اغلب کشورها، وزارت
ترین محورهاي سرفصل  یکی از مهم  ،زیست آن کشور است مدیریت منابع آب و یا محیط

ود. حفاظت کیفی منابع آب و تعیین اسـتانداردهایی  ش حفاظت از منابع آب محسوب می
هاي شـرب و بهداشـت، صـنعت و     منظور استفاده در بخش جهت حفاظت از این منابع به

هـا و   روند. حفاظت از آبخـوان  کشاورزي از دیگر محورهاي مهم این سرفصل به شمار می
این سرفصـل بـدان   ساختن این منابع نیز از جمله مواردي است که در  جلوگیري از آلوده

 شود.   پرداخته می

عالوه بر مسائل کیفی، در قوانین آب کشورهاي مختلف، مقرراتی نیز بـراي حفاظـت   
رسـاندن بـه    رویـه منـابع آب و آسـیب    کمی منابع آب وضع شده است تا از برداشت بـی 

ها جلوگیري شود. حفاظت از بسـتر و حـریم منـابع آبـی نیـز از       زیست و رودخانه محیط
وضوعاتی است کـه در قـوانین آب کشـورهاي مختلـف ذیـل فصـول مربـوط بـه         جمله م

 حفاظت از منابع آب، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

هـاي بانـک جهـانی و همچنـین      محورهاي قابل اسـتخراج از توصـیه   4-5در جدول 
کـه در تعیـین    حفاظـت از منـابع آب  موادي از قوانین کشورهاي منتخـب در سرفصـل   

 اند، مورد اشاره قرار گرفته است.   نهایی مشارکت داشتهمحورهاي 

هاي بانک جهانی و تجارب کشـورهاي   ترین محورهایی که در توصیه طور کلی، مهم به
 منتخب مورد بررسی در سرفصل حفاظت از منابع آب مورد اشاره قرار گرفته، عبارتند از:
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 حفاظت از منابع آب تیمسئول •

 یاز آلودگ يریشگیکنترل و پ •
 ستیز طیحفاظت از مح •

 آب تیفیک ياستانداردها •

 فاضالب هیتخل يمقررات و مجوزها •

 بسته هم یعیو منابع طب میحفاظت از بستر، حر •

 .آب منابع یکم حفاظت •
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-4-5 جدول حفاظت از منابع آب بر اساس پیشنهاد بانک جهانی و تجربیات کشورهاي منتخب محورهاي نهایی 

محورهاي بانک 
 جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

مسئولیت حفاظت 
 از منابع آب

حفاظت از 
 منابع آب

20 
حفاظت از 
منابع آب 

 عمومی

94-95-
103-104-
105-106  

 قوانین عمومی
5-6-9-10-

11-13 
استفاده از 

 آب
24 

اظهارات 
 مقدماتی

9 

مدیریت منابع 
 آب حوضه

31 

وظایف و 
 اختیارات

35 
مسئولیت 
حفاظت از 
 منابع آب

توسعه و استفاده از منابع 
 آب

25 
حفاظت از 
 منابع آب

29-
31 

سازمان حوضه 
 ماري دارلینگ

172 
حفاظت از منابع آب، 

مناطق آبی و تاسیسات 
 آبی

30-33 

کنترل و 
پیشگیري از 

 آلودگی

حفاظت از 
 منابع آب

19 
حفاظت از 
منابع آب 

 عمومی

93- 97- 
98- 99- 

مکرر   -111
99 

 9 قوانین عمومی

حفاظت از 
 منابع آب

29-
30-
31 

  

مدیریت منابع 
 آب حوضه

25 
هاي  آب

 زیرزمینی
کنترل و  6-9

پیشگیري از 
 آلودگی

حفاظت از منابع آب، 
مناطق آبی و تاسیسات 

 آبی
33-34 

 81 احکام تکمیلی
آب ویژه 

زیست محیط  
86 

جبران 
 خسارت

46 

حفاظت از 
زیست محیط  

حفاظت از 
 منابع آب

13-
14-

15-16 

ریزي  برنامه
هیدرولوژیک

 ي
 9 قوانین عمومی 43-46

حفاظت از 
آبمنابع   

32   

مدیریت منابع 
 آب حوضه

21-28 
هاي  آب

 زیرزمینی
11-15 

حفاظت از 
استفاده از  زیست محیط

منابع آب 
 عمومی

77 
توسعه و استفاده از منابع 

 آب
22-26 

آب ویژه 
زیست محیط  

86 
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محورهاي بانک 
 جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

حفاظت از 
منابع آب 

 عمومی

92-98- 
مکرر   -111

99 
 80 احکام تکمیلی

سازمان حوضه 
دارلینگ ماري  

172 

-   

حفاظت از 
منابع آب 

 عمومی
   9 قوانین عمومی 96 -95

استفاده 
 از آب

14-15   
مالکیت 

عمومی و 
 ملی آب

حفاظت از  2
بستر، حریم 

و منابع 
طبیعی 

 بسته هم

منابع آب 
عمومی تحت 

مسئولیت 
 دولت

6-7-8-9-
11 

حفاظت از منابع آب، 
مناطق آبی و تاسیسات 

 آبی
39- 40       

جبران 
 خسارت

48 

استانداردهاي 
 کیفیت آب

  
حفاظت از 
منابع آب 

 عمومی
101-104   

استفاده از 
 آب

24       
استانداردها
ي کیفیت 

 آب

مقررات و 
مجوزهاي تخلیه 

 فاضالب
  

حفاظت از 
منابع آب 

 عمومی
 108تا  100

حفاظت از منابع آب، 
مناطق آبی و تاسیسات 

 آبی
34 

استفاده از 
 آب

22     
جبران 
 خسارت

47 

مقررات و 
مجوزهاي 

تخلیه 
 فاضالب

          67 هاي قانونی مسئولیت

- 
حفاظت از 
 منابع آب

17-18 
استفاده از 
منابع آب 

 عمومی
54 

 19 ریزي منابع آب برنامه
  

اظهارات 
 مقدماتی

9 
مدیریت منابع 

 آب حوضه
20   

حفاظت 
کمی منابع 

منابع توسعه و استفاده از 
 آب

23 
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محورهاي بانک 
 جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

استفاده 
 آب

36-37 
حفاظت از 
منابع آب 

 عمومی
99مکرر  

حفاظت از منابع آب، 
مناطق آبی و تاسیسات 

 آبی

30-36-37-
38-40-41 

  
استفاده 

 از آب
19 

 آب

   66-65 هاي قانونی مسئولیت

   81 احکام تکمیلی
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-6-5 هاي آبی مقررات زیرساختمحورهاي  

به ها و تاسیسات آبی بر کمیت و کیفیت منابع آب اثرگذارند،  از آنجایی که زیرساخت
 ها پرداخته شود. باید در قانون آب به آن عنوان یک رکن غیرقابل اغماض

هـاي آبـی، مقـررات و     تعیین متولی صدور مجوز براي احداث تاسیسـات و زیرسـاخت  
ها، الزامـات مربـوط بـه حفاظـت و      رساختبرداري از این زی الزامات احداث، توسعه و بهره

کـه در   هسـتند  تـرین محورهـایی   ها جزو مهـم  هاي آبی و مالکیت آن نگهداري زیرساخت
د. نحـوه انتقـال مالکیـت و    نـ گیر هاي آبی مورد توجه قرار می صل مقررات زیرساختسرف
ي هـا  برداري (نظیر تشـکل  هاي بهره ها به بخش خصوصی یا تشکل برداري زیرساخت بهره
کنندگان آب و...) نیز موضوعی است که در ایـن سرفصـل بـدان     بران یا انجمن مصرف آب

بررســی تجــارب کشــورهاي مختلــف در تــدوین قــوانین و مقــررات  شــود. پرداختــه مــی
جنـوبی فصـول    دهد کـه برخـی از کشـورها نظیـر آفریقـاي      هاي آبی نشان می زیرساخت

هـاي آبـی از جملـه     برداري زیرساخت بهره اي را در قانون آب به موضوع ایمنی و جداگانه
گـذاران آب   اند که این امر خود بیانگر اهمیت موضوع در نگاه قـانون  سدها اختصاص داده
البته در تجربیات بسیاري از کشورهاي دیگر، چنین جزئیاتی عمومـا   در این کشورهاست.

 است.  هاي اجرایی مدنظر قرار گرفته  نامه ها یا آئین در قالب دستورالعمل

تـوان بـه    هاي آبـی را مـی   ترین محورهاي سرفصل مقررات زیرساخت طور کلی مهم به
 بیان نمود: 5-5و همچنین در قالب مفاد جدول شرح زیر 

 هاي آبی مالکیت تاسیسات و زیرساخت •

 هاي آبی برداري زیرساخت الزامات احداث، توسعه و بهره •

 هاي آبی الزامات حفاظت و نگهداري زیرساخت •

 هاي آبی به بخش خصوصی برداري زیرساخت انتقال مالکیت و بهره •

   هاي آبی. تامین ایمنی تاسیسات و زیرساخت •
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-5-5 جدول هاي آبی بر اساس پیشنهاد بانک جهانی و تجربیات کشورهاي منتخب مقررات زیرساختمحورهاي نهایی  
محورهاي 

بانک 
 جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

مالکیت 
تاسیسات 

و 
 زیرساخت
 هاي آبی

خدمات و 
 زیرساخت
 هاي آبی

109 

استفاده از 
منابع آب 

 عمومی

70-72-
86 

توسعه و 
 استفاده از
 منابع آب

25 

توسعه و 
استفاده از 
 منابع آب

   7 مقدمه   26

مالکیت 
تاسیسات 

و 
 زیرساخت
 هاي آبی

 122 ایمنی سد

حفاظت از 
منابع آب، 
مناطق آبی 
و تاسیسات 

 آبی

43 

دسترسی 
و حقوق 

موجود در 
 زمین

135 
هاي  سازه

 آبی

123- 
124- 
125- 
132 

  

الزامات 
احداث، 
توسعه و 

بردار بهره
ي 

 زیرساخت
 هاي آبی

خدمات و 
 زیرساخت
 هاي آبی

 

110-
114-

115-116 
 

استفاده از 
منابع آب 

 عمومی
70 

توسعه و 
استفاده از 
 منابع آب

25-27-
29 

توسعه و 
استفاده از 
 منابع آب

25 

استفاده از 
 آب

 7 مقدمه 20

وظایف و 
 اختیارات

37 
الزامات 
احداث، 
توسعه و 

بردار بهره
ي 

 زیرساخت
 هاي آبی

هاي  سازه
 آبی

122- 
125- 
131- 
133- 
134 

حفاظت از 
منابع آب، 
مناطق آبی 
و تاسیسات 

 آبی

38 

حفاظت از 
منابع آب، 
مناطق آبی 
و تاسیسات 

 آبی

33 
جبران 
 خسارت

43 
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محورهاي 
بانک 
 جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

الزامات 
حفاظت و 
نگهداري 
 زیرساخت

 ها

خدمات و 
 زیرساخت
 هاي آبی

116 

استفاده از 
منابع آب 

 عمومی
75 

حفاظت از 
منابع آب، 
مناطق 
آبی و 

تاسیسات 
 آبی

41-43 

حفاظت از 
منابع آب، 
مناطق 
آبی و 

تاسیسات 
 آبی

33 
اظهارات 
 مقدماتی

9   
وظایف و 
 اختیارات

25 

الزامات 
حفاظت و 
نگهداري 
 زیرساخت

 ها
هاي  سازه

 آبی
125 

انتقال 
مالکیت و 

بردار بهره
ي 

 زیرساخت
ها به 
بخش 

 خصوصی

خدمات و 
 زیرساخت
 هاي آبی

115 
هاي  سازه

 آبی

125- 
131- 
133- 
134- 
135 

تخصیص و 
استفاده 
اقتصادي 
از منابع 

 آب

45 
توسعه و 

استفاده از 
 منابع آب

26       

انتقال 
مالکیت و 

بردار بهره
ي 

 زیرساخت
ها به 
بخش 

 خصوصی

 ایمنی سد -

118-
119-
120-

121-123 

  

حفاظت از 
منابع آب، 
مناطق آبی 
و تاسیسات 

 آبی

42 

حفاظت از 
منابع آب، 
مناطق آبی 
و تاسیسات 

 آبی

33       

تامین 
ایمنی 

تاسیسات 
و 

 زیرساخت
 هاي آبی



 
 

 

 

 آب قانون تدوین بر حاکم هاي سرفصل و اصول فرآیندها،مروري بر  

262 

-7-5 ترتیبات نهاديمحورهاي  

اي را بـه تبیـین سـاختار و ترتیبـات      قوانین آب اغلب کشورهاي دنیا فصول جداگانـه 
به متولی یا متولیـان مـدیریت   عموما اند. در این فصول،  نهادي بخش آب اختصاص داده

هـا در سـاختار    منابع آب در سراسر کشور اشاره شده و وظایف و اختیارات هریـک از آن 
همچنـین، ارتبـاط میـان نهادهـاي     گـردد.   شده حکمرانی بخش آب مشخص مـی  تعریف

ربط در مدیریت یا استفاده از منـابع آب تعیـین شـده و حـدود اختیـارات و       مختلف ذي
بررسـی تجـارب    شـود.  هریک از این نهادها از منظـر قـانونی تبیـین مـی    هاي  مسئولیت

تـوجهی از ایـن    دهد که در تعداد قابل کشورهاي مختلف در مدیریت منابع آب نشان می
ها  سمت تمرکززدایی و واگذاري بخشی از مسئولیت ها به کشورها طی سالیان اخیر، دولت

انـد. ایجـاد    آب گـرایش پیـدا کـرده    و اختیارات خود به سطوح پایین ساختار حکمرانـی 
اي یا بازتعریف ساختار حکمرانـی منـابع آب بـا ایجـاد و تقویـت       ساختار مدیریت حوضه

از جملـه نتـایج تحـوالت     ،برداران عنوان حلقه واسط میان دولت و بهره نهادهاي محلی به
 رود. هاي اخیر به شمار می یادشده در سال

نک جهانی و تجارب اهاي ب اصل از بررسی توصیههاي ح طور کلی و بر اساس تحلیل به
هـاي   در توصـیه رتیبات نهادي کـه  تترین محورهاي سرفصل  مهم)، 6-5کشورها (جدول 

 بانک جهانی و قوانین آب کشورهاي منتخب بدان پرداخته شده است، عبارتند از:
 آب منابع تیریمد تیمسئول •

 آب تیریمد ساختار •

 اراتیاخت و فیوظا •

 ییتمرکززدا •

 .)یمردم يها و تشکل یمحل ي(نهادها یردولتیمشارکت غ •
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-6-5 جدول ترتیبات نهادي بر اساس پیشنهاد بانک جهانی و تجربیات کشورهاي منتخبمحورهاي نهایی  
محورهاي 

بانک 
 جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

مسئولیت 
مدیریت 
 منابع آب

اختیارات و 
وظایف عمومی 
 وزیر و مدیرکل

72-74 

اداره آب 
 عمومی

18-21 

قوانین 
 عمومی

12 
احکام 
 عمومی

8-9  

  

سازمان 
حوضه 
ماري 
 دارلینگ

171 -172  
وظایف و 
 اختیارات

21 -32  
مسئولیت 
مدیریت 
 منابع آب

خدمات و 
هاي  زیرساخت

 آبی دولتی
112-113 

ریز برنامه
ي منابع 

 آب

13-14-
16-17 

اداره و 
استفاده از 
 منابع آب

10-11 

پایش، ارزیابی 
 و اطالعات

139-143 

حفاظت از 
منابع آب، 

مناطق آبی و 
 تاسیسات آبی

32 
ادارات و 
شوراهاي 

هاي  حوضه
 دریایی

تخصیص و  12-13
استفاده 

اقتصادي از 
 منابع آب

هاي  سازمان 44
 مدیریت حوضه

77-81  

ساختار 
مدیریت 

 آب

پایش، ارزیابی 
 و اطالعات

139 

اداره آب 
 عمومی

19-21-
27-31-
32-33-

قوانین  34-35-36
 عمومی

12-13 

ادارات و 
شوراهاي 

هاي  حوضه
 دریایی

17-18   

سازمان 
حوضه 
ماري 
 دارلینگ

172-201-
202-203 

جبران 
 خسارت

49 
اجزاي 
ساختار 

استفاده از  مدیریت آب
منابع آب 

 عمومی
81 
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محورهاي 
بانک 
 جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

وظایف و 
 اختیارات

 

اختیارات و 
وظایف عمومی 
 وزیر و مدیرکل

63- 64- 
65- 66- 
67- 68- 
69- 70- 
71- 73- 

76 

اداره آب 
 عمومی

14-15- 
17- 20- 
22- 23- 
24- 28-
29- 30- 
37- 38- 

39 

ریز برنامه
ي منابع 

 آب

14-16-
17 

احکام 
 عمومی

8-9 
استفاده از 

 آب
11-12-
14-15 

اطالعات 
 آب

120- 
122-123- 

127- 
130- 
131- 
132- 

134- 135 

  

وظایف و 
 اختیارات

هاي  سازمان
 مدیریت حوضه

78- 79- 
80-82- 

 90تا 
            

هاي  تشکل
 بران آب

94-96 
استفاده از 
منابع آب 

 عمومی

55- 56- 
83- 87- 

88 

حفاظت از 
منابع آب، 
مناطق 
آبی و 

تاسیسات 
 آبی

32 
اداره و 

استفاده از 
 منابع آب

10-11   

سازمان 
حوضه 
ماري 
 دارلینگ

172- 
173- 
175- 
191- 
192- 
تا   -195

203- 208 
 215تا 

  

هاي  کمیته
 مشورتی

99-100-
101 

            

مدیریت 
 المللی آب بین

104 
از حفاظت 

منابع آب 
 عمومی

94 

تخصیص و 
استفاده 

اقتصادي از 
 منابع آب

44 

ادارات و 
شوراهاي 

هاي  حوضه
 دریایی

12-14-
17-18 

  

اداره 
حوضه 
ماري 
 دارلینگ

219- 
220- 
222 
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محورهاي 
بانک 
 جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

پایش، ارزیابی 
 و اطالعات

139-
140141-
142-143 

هاي  سازه
 آبی

131   
استفاده از 

 آب
22       

تمرکززدا
 یی

و  اختیارات
وظایف عمومی 
 وزیر و مدیرکل

73-75   

حفاظت از 
منابع آب، 
مناطق 
آبی و 

تاسیسات 
 آبی

32 

 تمرکززدایی        
تخصیص و 
استفاده 
اقتصادي 
از منابع 

 آب

45 

- 
هاي  تشکل
 بران آب

91-92-
93-95 

اداره آب 
 عمومی

31-32-
34-35 

  

ادارات و 
شوراهاي 

هاي  حوضه
 دریایی

18   

سازمان 
حوضه 
ماري 
 دارلینگ

201-
202-203 

وظایف و 
 اختیارات

42 

مشارکت 
 -غیردولتی 
نهادهاي 
محلی و 

هاي  تشکل
 مردمی
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-8-5 ترتیبات مالیمحورهاي  

 ییشناسـا منظـور   بها یکی از ابزارهایی است که در قانون آب برخی از کشورها بـه  آب
در مصـرف آب و   ییجـو  صـرفه  قیتقاضا، تشو تیریمد ،ياقتصاد يکاال کیعنوان  آب به

 ر گرفته است.  مورد توجه قرا ،ستمیاز س يساخت و نگهدار يدرآمد برا شیافزا

مشـخص   يا جداگانـه  يها نامه نیبها در آئ آب و آب يها نهیاز کشورها، هز ياریدر بس
برخـی از   از اصـالح قـانون اسـت.    تر الوصول سهل نامه نیعلت که اصالح آئ نیبد شود؛ یم

بـرداري بـراي    هـاي بهـره   هایی را جهت اخذ مجوز و یا دریافـت پروانـه   قوانین نیز هزینه
هـاي سـاخت و نگهـداري تاسیسـات و      انـد. هزینـه   متقاضیان استفاده از آب تعیین کرده

هاي دولـت از سـاخت و    تسهیالت و پشتیبانی اعطاي هايکار و و ساز هاي آبی زیرساخت
از دیگر موضوعاتی است که در فصـول مربـوط بـه ترتیبـات     نیز  ها توسعه این زیرساخت

 گیرد. مالی در قوانین آب کشورهاي مختلف مورد توجه قرار می

وري بـا هـدف    دهد که اقتصـاد آب در جهـت بهـره    بررسی تجربیات جهانی نشان می
جویی در مصرف آب در قوانین کشورهایی نظیر اسپانیا  مدیریت تقاضا و تشویق به صرفه

، ) اشاره شده است7-5مطابق آنچه در جدول (چین مورد توجه ویژه قرار گرفته است.  و
هاي بانک جهـانی و قـوانین آب    ترین محورهاي سرفصل ترتیبات مالی که در توصیه مهم

 :دان پرداخته شده است، عبارتند ازکشورهاي منتخب ب
 آب يگذار متیق •

 مجوزها صدور نهیهز •

 یآب يها رساختیز يساخت و نگهدار نهیهز •
 یمال یبانیپشت و التیتسه •
 بها آب کرد نهیهز و افتیدر نحوه •

 .در مصرف آب و...) ییجو تقاضا، صرفه تیری(مد يور اقتصاد آب در جهت بهره •
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-7-5 جدول ترتیبات مالی بر اساس پیشنهاد بانک جهانی و تجربیات کشورهاي منتخبمحورهاي نهایی  

محورهاي 
 بانک جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

گذار قیمت
 ي آب

مقررات 
 مالی

56-57 

رژیم 
اقتصادي و 

مالی 
استفاده از 
منابع آب 

 عمومی

 -111مکرر 
مکرر  -112

112 

تخصیص و 
استفاده 

اقتصادي از 
 منابع آب

55 
احکام 
 عمومی

7   

 10 مقدمه

وظایف و 
 اختیارات

33 
گذار قیمت

 ي آب

قوانین بهاي 
آب و بازار 

 آب

92-93-
94-95-96 

وظایف 
گسترده 
مقررات 

بهاي آب و 
 بازار آب

100 

سازمان 
حوضه ماري 

 دارلینگ
212 

هزینه صدور 
 مجوزها

  

رژیم 
اقتصادي و 

مالی 
استفاده از 
منابع آب 

 عمومی

113         
هاي  آب

 زیرزمینی
8 

هزینه صدور 
 مجوزها

هزینه 
ساخت و 
نگهداري 
ها زیرساخت
 ي آبی

مقررات 
 مالی

60 

رژیم 
اقتصادي و 

مالی 
استفاده از 
منابع آب 

 عمومی

-111مکرر 
114 

  
احکام 
 عمومی

7   
 قوانین بهاي
آب و بازار 

 آب
91   

هزینه 
ساخت و 
نگهداري 
ها زیرساخت
 ي آبی
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محورهاي 
 بانک جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

خدمات و 
ها زیرساخت
ي آبی 
 دولتی

111 
هاي  سازه

 آبی
126       

متصدي آب 
زیس محیط

 ت استرالیا
112   

تسهیالت و 
پشتیبانی 

 مالی

مقررات 
 مالی

61-62 

        
قوانین بهاي 
آب و بازار 

 آب
91   

تسهیالت و 
پشتیبانی 

 مالی
        

متصدي آب 
زیس محیط

 ت استرالیا

111-112-
113 

  

        
سازمان 

حوضه ماري 
 دارلینگ

174-209-
210 

  

نحوه 
دریافت و 

کرد  هزینه
بها آب  

مقررات 
 مالی

58 

رژیم 
اقتصادي و 

مالی 
استفاده از 
منابع آب 

 عمومی

112 

تخصیص و 
استفاده 

اقتصادي از 
 منابع آب

48-55   
از  استفاده
 آب

12     

نحوه 
دریافت و 

کرد  هزینه
 بها آب

-   

منابع آب 
عمومی 
تحت 

مسئولیت 
 دولت

13 
قوانین 
 عمومی

8         
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محورهاي 
 بانک جهانی

محورهاي  توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل نهایی

حفاظت از 
منابع آب 

 عمومی
109 

توسعه و 
استفاده از 
 منابع آب

25         
 

اقتصاد آب 
در جهت 

 -وري بهره
مدیریت 
تقاضا، 

جویی  صرفه
در مصرف 

 آب

تخصیص و 
استفاده 

اقتصادي از 
 منابع آب

50-51-
52-53 
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-9-5 بخش خصوصیمشارکت محورهاي  

در قوانین آب برخی از کشورها تمهیداتی جهت مشارکت بخش خصوصی در خدمات 
هـاي آبــی   بـرداري و نگهــداري از تاسیسـات و زیرســاخت   تحویـل آب یــا سـاخت، بهــره  

 بینی شده است. پیش

در  یکـه بـه مشـارکت بخـش خصوصـ      ییدر کشورها یعمده خدمات بخش خصوص
 تیـ مالکاز آنجایی کـه  . شود یمحدود م يآب شهر نیاند، به خدمات تام پرداخته نیقوان

 یخدمات عمدتا توسـط بخـش خصوصـ   صرفا و دولت است و  یمنابع آب با بخش عموم
 .دینام یخصوص -یمشارکت عموم توان ینوع از مشارکت را م نیا شود، یانجام م

 ياسـتانداردها  مـت، یق رنـده یجامع و در برگ دیبا یمشارکت بخش خصوصچارچوب 
 یو فرهنگـ  یاجتماع يها نهیمستقل، رقابت و زم يبازنگر ،يریگ میتصم ندیخدمات، فرآ

نامه یا دسـتورالعمل اجرایـی    توان در قالب آئین که البته بسیاري از این موارد را می باشد
مشـارکت بخـش خصوصـی کـه در     تـرین محورهـاي    کلـی، مهـم   طـور  بـه  تدوین نمـود. 

 انین آب کشـورهاي منتخـب بـدان پرداختـه شـده اسـت      هاي بانک جهانی و قـو  توصیه
 ، عبارتند از:)8-5(جدول 
 آب لیتحو خدمات در یخصوص بخش مشارکت •

 یآب يها شبکه يبردار بهره و تیریمد در یخصوص بخش مشارکت •
 .یخصوص بخش مشارکت ضوابط و الزامات •
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 هاي تعیین شده : استخراج محورهاي تدوین قانون براساس سرفصل5فصل  

 

-8-5 جدول پیشنهاد بانک جهانی و تجربیات کشورهاي منتخبمشارکت بخش خصوصی بر اساس محورهاي نهایی  

محورهاي بانک 
 جهانی

 توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 محورهاي نهایی

 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل

مشارکت بخش 
خصوصی در خدمات 

 تحویل آب

خدمات و 
هاي  زیرساخت

 آبی دولتی
115 

هاي  سازه
 آبی

125                     
مشارکت بخش 

خصوصی در خدمات 
 تحویل آب

مشارکت بخش 
خصوصی در مدیریت و 

هاي  برداري شبکه بهره
 آبی

هاي  سازمان
مدیریت 

 حوضه
80 

اداره آب 
 عمومی

31-
32-

34-35 

توسعه و 
استفاده از 
 منابع آب

25 

ادارات و 
شوراهاي 

هاي  حوزه
 دریایی

مشارکت بخش              18
خصوصی در مدیریت و 

هاي  برداري شبکه بهره
استفاده از  آبی

 آب
26       

-     
استفاده از 
 منابع آب

82                     
الزامات  و ضوابط 
مشارکت بخش 

 خصوصی
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-10-5 حق دسترسی به آبمحورهاي   

قابـل قبـول، از نظـر     مـن، یا ،یکـاف  یحق دسترس یبه هر شخص ،آب يبراحق بشر 
 یو خـانگ  یشخصـ  يهـا  اسـتفاده  يدر دسترس و مقـرون بـه صـرفه آب را بـرا     یکیزیف
ـ  از مرگ در اثر کـم  يریجلوگ يمقدار مقبول از آب برا کی. دهد یم کـاهش خطـر    ،یآب
 يضـرور  یبهداشـت و  یمصرف، پخت و پـز، شخصـ   يازهایمربوط به آب و ن يها يماریب

امروزه شمار زیادي از کشورها در قوانین آب خود مفادي را در ارتباط بـا تضـمین    است.
 اند. گنجانده حق دسترسی افراد به منابع آب

بـودن آب و عـدم نیـاز بـه      تضمین حق دسترسی افراد به آب معموال از طریق رایگان
اخذ مجوز براي مقادیر یـا انـواع مشخصـی از مصـارف آب در قـانون مـورد توجـه قـرار         

 گیرد. می

هـاي بانـک جهـانی و بررسـی      محوري که براسـاس توصـیه   )9-5با توجه به جدول (
حق دسترسی بـه آب مـورد توجـه قـرار گرفتـه       با رابطهتجربیات کشورهاي منتخب در 

 از: است عبارت
 نهیهز پرداخت ای مجوز اخذ به ازین بدون آب به یدسترس حق •
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-9-5 جدول حق دسترسی به آب بر اساس پیشنهاد بانک جهانی و تجربیات کشورهاي منتخبنهایی  هايمحور 

محورهاي بانک 
 جهانی

 توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 محورهاي نهایی

 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل

حق دسترسی به آب 
بدون نیاز به اخذ 
مجوز یا پرداخت 

 هزینه

تفاسیر و 
اصول 
 بنیادي

4 

استفاده 
از منابع 

آب 
 عمومی

50 
قوانین 
 عمومی

7 
استفاده از 

 آب
19 

اظهارات 
مقدمات

 ي
3 

نیازهاي 
بحرانی 
آب براي 

 انسان

86 
هاي  آب

 زیرزمینی
5 

حق دسترسی به آب 
بدون نیاز به اخذ 
مجوز یا پرداخت 

 هزینه
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-11-5 اجراي مقرراتمحورهاي   

آن و  ياز جمله قانون آب، بـه مفـاد مربـوط بـه اجـرا     اعتبار هر قانون، از آنجایی که 
، اجـراي مقـررات یکـی از    دارد یآن بستگ تیبه رعاربط  ذيمختلف  يها واداشتن طرف

بـودن و   بازدارنـده  هایی است که در قانون آب باید به آن توجـه شـود.   ترین سرفصل مهم
که البته در اصـول  همچنین وجود شرایط پیشگیرانه از جمله الزامات اصلی قوانین است 

 ها اشاره شد. تدوین قانون در فصل اول به آن

کننده به این مـوارد و میـزان    در این سرفصل باید موارد نقض قانون، مرجع رسیدگی
بایـد  طور شفاف و روشن تعیین گـردد. عـالوه بـر آن،     ها به ها و مجازات تنبیهات، جریمه

 ل تبیین شود.ها نیز در این سرفص نحوه پرداخت و جبران خسارت

دهـد کـه برخـی از کشـورها، در کنـار       بررسی تجارب کشورهاي مختلف نشـان مـی  
هایی را نیـز بـراي افـرادي کـه      ها و پاداش اقدامات تنبیهی در برخورد با تخلفات، مشوق

کننـد، در   درسـتی پیـروي مـی    مسئولیت خود را به نحو احسن انجام داده یا از قوانین به
 اند. نظر گرفته

هاي بانک جهانی و بررسی تجربیات کشـورهاي منتخـب در سرفصـل     توصیه براساس
قـرار   و تاکیـد  مـورد توجـه  تـرین محورهـایی کـه     )، مهـم 10-5(جدول  اجراي مقررات

 عبارتند از: اند، گرفته
 قانون نقض موارد •

 ها و مجازات ها مهیجر هات،یتنب •

 ینظارت و بازرس ش،یپا •
 خسارت پرداخت •

 ها مشوق و ها پاداش •

 .تخلفات و ها مجازات به یدگیرس مرجع •
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-10-5 جدول اجراي مقررات بر اساس پیشنهاد بانک جهانی و تجربیات کشورهاي منتخبمحورهاي نهایی  

محورهاي بانک 
 جهانی

 توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 محورهاي نهایی

 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل

 موارد نقض قانون

 59-53 مقررات مالی

تخلفات، 
هاي  ضمانت

اجرایی و 
صالحیت 

 ها دادگاه

116 

حفاظت از 
منابع آب، 
مناطق آبی 
و تاسیسات 

 آبی

31-
34 

حفاظت 
از منابع 

 آب
30 

استفاده 
 از آب

11-
16 

اجراي 
 قانون

133- 
136- 
148- 
149- 
166- 
168- 
169 

وظایف و 
 اختیارات

25-
34 

 موارد نقض قانون

خواهی و  فرجام
 حل اختالفات

151   

حل 
اختالفات و 
نظارت بر 
 اجراي قانون

63 
حل 

 اختالف
35   

اداره 
حوضه 
ماري 
 دارلینگ

234 
جبران 
 خسارت

52- 
45- 
44 

هاي  مسئولیت    
 قانونی

 تا  64
76 

احکام 
 نهایی

36-37       

ها و  تنبیهات، جریمه
ها مجازات  

  
 59-53 مقررات مالی

تخلفات، 
هاي  ضمانت

اجرایی و 
صالحیت 

 ها دادگاه

117-
118-
119 

هاي  مسئولیت
 قانونی

64- 
66-  

 72تا 

حل 
 اختالف

35 
استفاده 

 از آب

11- 
12- 
19 

اجراي 
 قانون

140- 
141- 
147- 
150- 
151- 
152- 
153- 
158- 
159- 
160- 
161- 

وظایف و 
 اختیارات

34 
ها و  تنبیهات، جریمه

 ها مجازات
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محورهاي بانک 
 جهانی

 توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 محورهاي نهایی

 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل
163- 
165- 
168 

خواهی و  فرجام
 حل اختالف

151-
154         

احکام 
 نهایی

36-37     

اداره 
حوضه 
ماري 
 دارلینگ

234-
235 

جبران 
 خسارت

45 

پایش، نظارت و 
 بازرسی

دسترسی و 
حقوق موجود 

 در زمین
125 

حفاظت از 
منابع آب 

 عمومی
94 

حفاظت از 
منابع آب، 

مناطق آبی و 
 تاسیسات آبی

34     
استفاده 

 از آب
17 

اجراي 
 قانون

142- 
144- 
154- 
157 

وظایف و 
 اختیارات

30 

 پایش، نظارت و بازرسی

    
حل اختالفات 
و نظارت بر 
 اجراي قانون

59- 
60- 
61- 
62 

    

اداره 
حوضه 
ماري 
 دارلینگ

 221- 
223- 
تا 

232- 
237 

  

 پرداخت خسارت
  

دسترسی و 
حقوق موجود 

 در زمین
131 

استفاده از 
منابع آب 

 عمومی
76 

حفاظت از 
منابع آب، 

مناطق آبی و 
 تاسیسات آبی

31-
35 

حل 
 اختالف

35 
استفاده 

 از آب
18 

اجراي 
 مقررات

140-
163 

هاي  آب
 زیرمینی

9-14 

 پرداخت خسارت
  

خواهی و  فرجام
 حل اختالفات

152-
153 

تخلفات، 
هاي  ضمانت

اجرایی و 
صالحیت 

118 
ها مسئولیت

 ي قانونی
65-72 

احکام 
 نهایی

37     

اداره 
حوضه 
ماري 
 دارلینگ

233 
جبران 
 خسارت

44 
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محورهاي بانک 
 جهانی

 توزیع عادالنه استرالیا فلسطین اشغالی افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 محورهاي نهایی

 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل

 ها دادگاه

-     
حفاظت از 
منابع آب 

 عمومی
110             

اجراي 
 مقررات

 ها ها و مشوق پاداش     169

- 

خواهی و  فرجام
 حل اختالفات

155 

تخلفات، 
هاي  ضمانت

اجرایی و 
صالحیت 

 ها دادگاه

117-
120 

حل 
اختالفات و 
نظارت بر 
 اجراي قانون

 59- 
63     

استفاده 
 از آب

11-
18 

اجراي 
 قانون

133- 
137- 
138- 
143- 
156- 
165- 
167 

وظایف و 
 اختیارات

30-
31-
34 

مرجع رسیدگی به 
 تخلفاتها و  مجازات

        
هاي  مسئولیت
 قانونی

65- 
66- 
67- 
69- 
70- 
71- 

74- 77 
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-12-5 فصل اختالفات و حلمحورهاي   

آبی بپردازد. تعیین مسئولیت اولیـه حـل و    قانون باید به نحوه حل و فصل اختالفات
هاي قضـایی حـل اختالفـات و صـدور      کنندگان آب و جنبه فصل اختالفات میان استفاده

هـاي   تواند بـین طـرف   این اختالفات می روشنی در قانون آب تصریح گردد. احکام باید به
 اري باشد.کننده و یک طرف اد هاي اداري و یا بین استفاده کننده آب، طرف استفاده

هاي حل و فصـل اختالفـات و مناقشـات     تعیین مرجع رسیدگی به حل اختالف، رویه
خواهی معترضـان بـه احکـام صـادره و مرجـع رسـیدگی بـه ایـن          آبی، ساز و کار فرجام

اعتراضات و نیز نقش نهادهاي محلی در حل و فصل اختالفات از جمله مواردي است که 
 هرگونـه  مسـتقیم  احالـه  از اجتنـاب  همچنـین  د.شـو  در این سرفصل بدان پرداخته مـی 

 اختالفـات  از زیـادي  بخش فصل و حل کارهاي و ساز ایجاد و قضایی مراجع به اختالفی
 از بسیاري در که است مواردي جمله از قضازدایی، اصل قالب در محلی، پایین سطوح در

 .است شده اشاره آن به مختلف کشورهاي قوانین

هـاي بانـک جهـانی و بررسـی      محورهایی که براسـاس توصـیه  ترین  طور کلی، مهم به
تجربیات کشورهاي منتخب در سرفصل حل و فصل اختالفات مورد توجه و تاکیـد قـرار   

 ، عبارتند از:)11-5(جدول  اند گرفته
 اختالف حل به یدگیرس مرجع •

 اختالفات فصل و حل يها هیرو •

 ییقضازدا •

 یخواه فرجام استماع مرجع •
 اختالف حل در یمحل ينهادها نقش •

 ها در حل اختالفات و صدور احکام). دادگاه اراتی(نقش و اخت ییقضا يها هیرو •
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-11-5 جدول حل و فصل اختالفات بر اساس پیشنهاد بانک جهانی و تجربیات کشورهاي منتخبمحورهاي نهایی  

محورهاي بانک 
 جهانی

 توزیع عادالنه استرالیا اشغالیفلسطین  افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 محورهاي نهایی

 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل

مرجع رسیدگی به 
 حل اختالف

دسترسی و 
حقوق موجود 

 در زمین
130 

تخلفات، 
هاي  ضمانت

اجرایی و 
صالحیت 

 ها دادگاه

121 

حل 
اختالفات و 
نظارت بر 
 اجراي قانون

57 

ادارات و 
شوراهاي 

هاي  حوزه
 دریایی

16 
استفاده 

 از آب
20 

اجراي 
 قانون

139 
هاي  آب

 زیرزمینی
5-14 

به حل  مرجع رسیدگی
 اختالف

            
هاي  آب

 سطحی
20 

خواهی و  فرجام
 حل اختالفات

146-
147-
150 

    
احل 

 اختالفات
34 

استفاده 
 از آب

20   
وظایف و 
 اختیارات

41-
42 

            
جبران 
 خسارت

44-
50 

هاي حل و  رویه
 فصل اختالفات

خواهی و  فرجام
 حل اختالفات

148-
149 

استفاده از 
منابع آب 

 عمومی

48-
55 

حل 
اختالفات و 
نظارت بر 
 اجراي قانون

56-57             
هاي  آب

 زیرزمینی
14 

هاي حل و فصل  رویه
 اختالفات

            
وظایف و 
 اختیارات

36-
38 
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محورهاي بانک 
 جهانی

 توزیع عادالنه استرالیا اشغالیفلسطین  افغانستان چین اسپانیا آفریقاي جنوبی
 محورهاي نهایی

 مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل مواد سرفصل

            
جبران 
 خسارت

44 

 قضازدایی
خواهی و  فرجام

 حل اختالفات
150     

حل 
اختالفات و 
نظارت بر 
 اجراي قانون

56-57 
حل 

 اختالفات
34 

استفاده 
 از آب

13-
16     

هاي  آب
 زیرزمینی

 قضازدایی 5-14

- 

خواهی و  فرجام
 حل اختالفات

149                     
هاي  آب

 سطحی
19-
مرجع استماع  20

 خواهی فرجام
            

وظایف و 
 اختیارات

41-
42 

- 

            
حل 

 اختالفات
34         

هاي  آب
 زیرزمینی

14 

نقش نهادهاي محلی در 
             حل اختالف

هاي  آب
 سطحی

19-
20 

            
وظایف و 
 اختیارات

42 

- 
دسترسی و 

حقوق موجود 
 در زمین

130     

حل 
اختالفات و 
نظارت بر 
 اجراي قانون

57-
58             

جبران 
 خسارت

44 

نقش  -هاي قضایی رویه
ها در  و اختیارات دادگاه

حل اختالفات و صدور 
 احکام
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هاي  سرفصلاستخراج شده براي محورهاي بندي  جمع   5-13-

 پیشنهادي تدوین قانون

هاي انجام شده بر مواد قانونی شش کشور منتخـب،   ماحصل کلیه بررسیدر نهایت و 
محـور   57ساختار قانون توزیع عادالنه آب، همچنین هاي بانک جهانی و  توجه به توصیه

. بدیهی است این گانه پیشنهادي بانک جهانی استخراج گردید هاي یازده در ذیل سرفصل
تواننـد   در طی مراحل تدوین مواد قانونی می هاي مورد اشاره محورها نیز همانند سرفصل

 هریـک از  فهرست محورهاي مورد اشاره ذیل 12-5دچار قبض و بسط شوند. در جدول 
 ، ارائه گردیده است.قانون آب هاي  سرفصل

 

هاي  دهنده قانون آب برگرفته از توصیه ها و محورهاي اصلی تشکیل سرفصل  -12-5 جدول
 هاي منتخببانک جهانی و بررسی تجارب کشور

محور عنوان محور فیرد  سرفصل عنوان  سرفصل فیرد   
 امانت/  آب منابع یعموم تیمالک

یعموم  
1 

آب تیمالک  1 
آب منابع یخصوص تیمالک قیمصاد  2 

ها) (حقابه یاکتساب ای یسنت حقوق  3 
آب به عادالنه یدسترس نیتضم  4 

یاساس يها تیاولو و اصول  2 

آب منابع یمل يراهبردها  5 
آب از استفاده يبند تیاولو  6 
آب منابع یوستگیپ هم به  7 

اطالعات به عادالنه یدسترس  8 
 از متوازن و داریپا(استفاده  يداریپا

)آب منابع  
9 

 طیشرا يبرا آب تیریمد لیتعد
یستیز طیمح و یاجتماع خاص  

10 

آب ياقتصاد ارزش  11 
آب سودمند و متناسب صیتخص  12 

آب از استفاده مقررات  3 
 يها پروانه و مجوزها صدور

يبردار بهره  
13 

آب از استفاده یسنت و یعرف حقوق  14 
 15 آب منابع از يبردار بهره نظام
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محور عنوان محور فیرد  سرفصل عنوان  سرفصل فیرد   
ینیرزمیز  

 از استفاده حقوق انتقال کار و ساز
)آب(بازار  آب  

16 

مجوزها دیتمد و اصالح طیشرا  17 
مجوزها ابطال ای قیتعل طیشرا  18 

آب منابع از حفاظت تیمسئول  19 

آب منابع از حفاظت  4 

یآلودگ از يریشگیپ و کنترل  20 
ستیز طیمح از حفاظت  21 

 منابع و میحر بستر، از حفاظت
بسته هم یعیطب  

22 

آب تیفیک ياستانداردها  23 
فاضالب هیتخل يمجوزها و مقررات  24 

آب منابع یکم حفاظت  25 
 يها رساختیز و ساتیتاس تیمالک

یآب  
26 

یآب يها رساختیز يها مقررات  5 

 و ساتیتاس یمنیا نیتام
یآب يها رساختیز  

27 

 يبردار بهره و توسعه احداث، الزامات
یآب يها رساختیز  

28 

 ينگهدار و حفاظت الزامات
ها رساختیز  

29 

 يبردار بهره و تیمالک انتقال
یخصوص بخش به ها رساختیز  

30 

آب منابع تیریمد تیمسئول  31 

ينهاد باتیترت  6 

آب تیریمد ساختار  32 

اراتیاخت و فیوظا  33 

ییتمرکززدا  34 
 ي(نهادها یردولتیغ مشارکت

)یمردم يها و تشکل یمحل  
35 

آب يگذار متیق  36 

یمال باتیترت  7 

مجوزها صدور نهیهز  37 
 ينگهدار و ساخت نهیهز

یآب يها رساختیز  
38 

یمال یبانیپشت و التیتسه  39 
بها آب کرد نهیهز و افتیدر نحوه  40 



 
 

 

 283 

 هاي تعیین شده : استخراج محورهاي تدوین قانون براساس سرفصل5فصل  

 

محور عنوان محور فیرد  سرفصل عنوان  سرفصل فیرد   
 يور بهره جهت در آب اقتصاد

 در ییجو صرفه تقاضا، تیریمد(
...)و آب مصرف  

41 

 خدمات در یخصوص بخش مشارکت
آب لیتحو  

42 

یخصوص بخش مشارکت  8 
 تیریمد در یخصوص بخش مشارکت

یآب يها شبکه يبردار بهره و  
43 

 بخش مشارکت ضوابط و  الزامات
یخصوص  

44 

 به ازین بدون آب به یدسترس حق
نهیهز پرداخت ای مجوز اخذ  

آب به یدسترس حق 45  9 

قانون نقض موارد  46 

مقررات ياجرا  10 

ها مجازات و ها مهیجر هات،یتنب  47 
یبازرس و نظارت ش،یپا  48 

خسارت پرداخت  49 
ها مشوق و ها پاداش  50 

 و مجازات به یدگیرس مرجع
ها تخلف  

51 

اختالف حل به یدگیرس مرجع  52 

اختالفات وفصل حل  11 

اختالف فصل و حل يها هیرو  53 
ییقضازدا  54 

یخواه فرجام استماع مرجع  55 
اختالف حل در یمحل ينهادها نقش  56 
 اراتیاخت و(نقش  ییقضا يها هیرو

 صدور و اختالفات حل در ها دادگاه
)احکام  

57 

 

آب استخراج شده با مواد قانون محورهاي مقایسه و انطباق   5-14-

 کشورهاي منتخب

گونه که در ابتداي فصل اشاره شد، در این قسمت و پس از اسـتخراج و تعیـین    همان
کفایت و جامعیت  ازسنجش مناسبی محورهاي ذیل هرسرفصل و به منظور دستیابی به 

اساس  بر و همچنین قانون توزیع عادالنه آب کشورهاي منتخبآب  مفاد قانون، محورها
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 خواهد گرفت.محورهاي مذکور مورد تحلیل قرار 

استخراج شده با مـواد قـانون آب   محورهاي مقایسه و انطباق   5-14-1-

 یجنوب يقایآفر

هـاي   نمایش ساختار قانون ملی آب آفریقاي جنوبی در انطباق با سرفصل 1-5شکل 
یـک نگـاه    در .داده شـده اسـت  نشـان  و محورهاي تعیین شده، پیشنهادي بانک جهانی 

توان دریافت که بخش قابل توجهی از قانون آب آفریقـاي جنـوبی بـه ترتیبـات      کلی، می
فصـل   17نهادها پرداختـه اسـت. از میـان     "وظایف و اختیارات" محورنهادي و به ویژه 

) تنهـا بـه ترتیبـات نهـادي     9تـا   6قانون ملی آب آفریقاي جنوبی، چهار فصـل (فصـول   
هـاي   هاي حوضه، تشـکل  و وظایف نهادهایی همچون سازماناختصاص یافته و اختیارات 

هاي مشورتی، وزیر امور منابع آب و جنگلداري و مدیرکل به تفصیل بیان  بران، کمیته آب
است. مقررات استفاده از آب سرفصـل دیگـري اسـت کـه پـس از ترتیبـات نهـادي         شده

کـه بسـیار دقیـق و     است. در این سرفصـل  بیشترین تعداد مواد را به خود اختصاص داده
اي  توجه ویـژه  "برداري ها و مجوزهاي بهره صدور پروانه" محوراست، به  مفصل بیان شده

نحـوه تخصـیص آب، انتقـال، اصـالح، تمدیـد و ابطـال مجوزهـا و        شده است. همچنـین  
محورهاي مورد اشاره دیگـر ایـن سرفصـل در قـانون آفریقـاي      هاي استفاده از آب  پروانه

 .جنوبی هستند
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ها و  جنوبی در مطابقت با سرفصل نمایش مولکولی قانون ملی آب آفریقاي  -1-5 شکل

 محورهاي پیشنهادي
 

مقایسه و انطباق محورهاي استخراج شده با مـواد قـانون آب     5-14-2-

 ایاسپان

هـا   ، نحوه توزیع مواد قانون اسپانیا را در میان سرفصل2-5ارائه شده در شکل  نمودار
قابـل   ودارگونـه کـه از ایـن نمـ     دهد. همان جهانی نشان میو محورهاي پیشنهادي بانک 

برداشت است و در بخش انعکـاس اصـول در قـانون آب اسـپانیا نیـز بـدان اشـاره شـد،         
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حفاظت از منابع آب که شامل موارد مختلفی از قبیل تعیین مسئولیت حفاظت از منابع 
تانداردهاي کیفیـت  ، اسزیست، بستر و حریم اظت از محیطآب، پیشگیري از آلودگی، حف

آب، مجوزهاي تخلیه و حفاظت کمی از منابع است، بیشـترین تعـداد مـواد را بـه خـود      
سـازي   است. تعدد نهادهاي دخیل در مدیریت منابع آب و رویکرد ظرفیت اختصاص داده

نهادي در تعیین ساختار مدیریت آب اسپانیا در کنار شرح وظیف هریک از ایـن نهادهـا،   
است. این  اد مواد مرتبط با ترتیبات نهادي در قانون آب این کشور شدهباعث افزایش تعد

قانون همچنین به طور مفصل به مقررات استفاده از آب شامل نحوه تخصـیص سـودمند   
برداري از آب زیرزمینی  آب، صدور، انتقال، تمدید، اصالح و لغو مجوزهاي آب، نظام بهره

داخته است و فصـل مقـررات اسـتفاده از آب    و حقوق سنتی و اکتسابی استفاده از آب پر
هاي جامع و شامل قـانون آب   در کنار حفاظت از منابع آب و ترتیبات نهادي، از سرفصل

آیند. نکتـه قابـل توجـه در قـانون آب ایـن کشـور، توجـه ویـژه بـه           اسپانیا به شمار می
اسـپانیا   گانـه قـانون آب  8یک فصل از فصول در اي که  هاي آبی است؛ به گونه زیرساخت

 است.شده ین موضوع پرداخته ابه 
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ها و محورهاي  نمایش مولکولی قانون آب اسپانیا در مطابقت با سرفصل  -2-5 شکل

 پیشنهادي

استخراج شده با مـواد قـانون آب   محورهاي مقایسه و انطباق   5-14-3-

 چین

کشـور نیـز اشـاره    این که در بخش انعکاس اصول بنیادین در قانون آب  مطابق آنچه
زیست و منابع آب در کنار عدالت و تقدم حقوق عمومی بر حقوق  حفاظت از محیطشد، 

همین موضوع باعث شده است را در مفاد قانون آب چین دارند. انعکاس فردي، بیشترین 
اجـراي  "و  "حفاظت از منابع آب"دو سرفصل  بخش قابل توجهی از مواد قانونی ذیل که

حفاظت از منـابع  مسئولیت "و  "می منابع آبحفاظت ک"دو محور قرار گیرد.  "مقررات
مرجـع  "و  "مـوارد نقـض قـانون   "و دو محـور   "حفاظت از منـابع آب "در سرفصل  "آب

در قـانون کشـور چـین از سـایر      "اجـراي مقـررات  "در سرفصـل   "رسیدگی به تخلفات
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بـه بیـان وظـایف و اختیـارات      عمـدتا  ترتیبات نهادي نیز کهتر هستند.  محورها برجسته
وظایف و "و محور  بودهنسبتا پررنگ است،  پرداخته هاي مرتبط با مدیریت منابع آبنهاد

به دلیـل انحصـار کامـل آب     همچنین، در این سرفصل بیشترین وزن را دارد. "اختیارات
، سرفصل مقررات اسـتفاده از  و وجود نظام دولتی تخصیص و صدور مجوزها توسط دولت

چـرا کـه    تر است. تر و کلی کشورهاي دیگر خالصه در این قانون نسبت به بسیاري ازآب 
برداري در این کشور، کامال مشخص و  برخالف بسیاري از کشورها، نظام تخصیص و بهره

ها و حقوق آب سنتی و عرفی نیـز   مبتنی بر تصمیمات دولت بوده و مباحثی نظیر حقابه
درصـد فراوانـی مـواد قـانون آب     نمایش  -3-5ل شک در  در این ساختار، جایگاهی ندارد.

 .داده شده استنشان  پیشنهاديها و محورهاي  چین در هریک از سرفصل

 
-3-5 شکل ي پیشنهاديو محورها ها سرفصل در مطابقت باقانون آب چین  ینمایش مولکول 
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استخراج شده با مـواد قـانون آب   محورهاي مقایسه و انطباق    5-14-4-

 افغانستان

ها و محورهـاي پیشـنهادي    نمایش توزیع مواد قانون آب افغانستان بر اساس سرفصل
مشخص است، در قانون آب افغانستان است. آنچه   ارائه شده 4-5بانک جهانی، در شکل 

ایـن   "اختیارات و وظـایف "محور و به ویژه  اي از مواد به ترتیبات نهادي نیز بخش عمده
ها و نهادهاي مـرتبط بـا    خانه نهادها پرداخته است. در قانون آب این کشور وظایف وزارت

حفاظت از منابع آب نیـز از جملـه   است.  مدیریت منابع آب به طور کامل شرح داده شده
هایی همچون  فصلسرآید که در کنار  هاي مهم قانون آب افغانستان به شمار می سرفصل

هاي آب، در  مقررات استفاده از آب، اجراي مقررات و در اولویت بعدي مقررات زیرساخت
 یافته قرار دارند. رتبه بعدي بیشترین تعداد مواد اختصاص

 
ها و محورهاي  قانون آب افغانستان در مطابقت با سرفصل ینمایش مولکول  -4-5 شکل
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 پیشنهادي

استخراج شده با مـواد قـانون آب   محورهاي مقایسه و انطباق   5-14-5-

 یاشغال نیفلسط

ها و محورهاي بانک جهانی در قانون آب  بردن به سهم هریک ازسرفصل به منظور پی
 ها و محورهاي ذکر شده در شـکل  ن قانون بر اساس سرفصلفلسطین اشغالی، نمایش ای

تـوان دریافـت کـه قانونگـذار بـیش از هرچیـز        با یک نگاه کلی می است.  ارائه شده 5-5
اجـراي  اي از مـواد ایـن قـانون بـه      دغدغه اجرا و اثربخشی قانون را داشته و بخش عمده

بیشترین سهم را در میـان   "ها و مجازات تنبیهات، جریمه"محور  است.  پرداخته مقررات
مسئولیت "نابع آب که شامل تعیین حفاظت از م محورهاي این سرفصل در اختیار دارد.

از سـهم  است،  "حفاظت از حریم و بستر"و نیز  "حفاظت کمی"، "منابع آب از حفاظت
ترتیبات نهادي که تنها به بیان وظایف و اختیـارات نهادهـا   قابل توجهی برخوردار است. 

پرداخته اسـت، در کنـار حـل و فصـل اختالفـات کـه شـامل تعیـین مرجـع اسـتماع و           
هـاي حـل اخـتالف و مرجـع رسـیدگی بـه حـل اخـتالف اسـت، در           خواهی، رویه فرجام

اندك، این قانون به  و تعداد مواد کم با وجود حجماند.  هاي بعدي اهمیت قرار گرفته رتبه
 هـاي بانـک جهـانی پرداختـه     به سایر سرفصـل  کم و بیش جز مشارکت بخش خصوصی

   است. 
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ها و محورهاي  قانون آب فلسطین اشغالی در مطابقت با سرفصل ینمایش مولکول  -5-5 شکل

 پیشنهادي
 

مقایسه و انطباق محورهاي استخراج شده با مـواد قـانون آب     5-14-6-

 استرالیا

ها و محورهاي پیشـنهادي بانـک    ساختار قانون آب استرالیا بر اساس سرفصلنمایش 
قانون آب استرالیا نشان از یک نمایش ساختار کلی است.  ارائه شده 6-5جهانی در شکل 

علت سـاختار   گونه که پیش از این نیز عنوان شد، به که البته همان ساختار نامتوازن دارد
حکومتی فدرال در استرالیا و با توجه به اینکه هر ایالت قوانین مجزایی براي خـود دارد،  

ختلـف اسـت. لـذا    هـاي م  اي بـین ایالـت   نامـه  عمال قانون آب استرالیا بیشتر شبیه توافق
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هاي اجراي مقررات و ترتیبات نهادي به شکل قابل توجهی  سرفصل گردد که مشاهده می
یک فصل از قـانون آب اسـترالیا بـه طـور      ها هستند. تر از سایر سرفصل تر و مفصل وسیع

است که عمده محتواي آن به پایش، نظـارت و   پرداخته مقرراتکامل و مفصل به اجراي 
ترتیبات نهادي سرفصـل  است.  ها اختصاص یافته ها و مجازات ت، جریمهبازرسی و تنبیها

این  10و  9فصول است.  بدان پرداخته شده دیگري است که در این قانون به طور مفصل
دارلینـگ و اختیـارات و وظـایف آن    - قانون به ترتیب به ساختار سـازمان حوضـه مـاري   
اشـاره  ها و وظایف نهادها  ش به نقشپرداخته است. همچنین در سایر فصول نیز کم و بی

در رابطه با وظایف و اختیارات دفتر هواشناسی دیـده   7فصل که نمونه آن در  شده است
این مفاد و محورها باعث رشد قابل توجه سرفصـل ترتیبـات نهـادي و    شود. مجموعه  می

نیـز کـه   ترتیبات مالی  است. محور وظایف و اختیارات در ساختار قانون آب استرالیا شده
هاي مهم این قانون به شمار  است، از دیگر سرفصل در یک فصل مجزا بدان پرداخته شده

(کـه البتـه    منـابع آب  سرفصل مالکیتجز  است، به به هرحال، آنچه قابل مشاهده آید. می
هـاي   سـایر سرفصـل  ، ها مدنظر قرار گرفته است) این موضوع در قوانین مجزاي آب ایالت
قابـل   شـده  سـایر قـوانین آب بررسـی   نیز هماننـد  پیشنهادي بانک جهانی در این قانون 

   تشخیص است.
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ها و محورهاي  قانون آب استرالیا در مطابقت با سرفصل ینمایش مولکول  -6-5 شکل

 پیشنهادي

ـ توزمقایسه و انطباق محورهاي استخراج شده با مواد قانون   -7-14-5 عی

 عادالنه آب

هاي پیشنهادي بانک جهانی در  توزیع عادالنه آب در انطباق با سرفصل نمایش قانون
تـرین   یکی از مهمقابل تشخیص است،  از نمودار طور که همان است. ارائه شده 7-5 شکل

اسـت و    کنندگان قانون توزیع عادالنه آب، حل و فصل اختالفات بـوده  هاي تدوین دغدغه
اجـراي مقـررات    .انـد  این سرفصـل جـاي گرفتـه   یل محورهاي ذبیشترین تعداد مواد در 

تعیین مـوارد نقـض قـانون،    پرداختن به محورهایی همچون با سرفصل دیگري است که 
به طور نسبتا مفصـلی  ها، پایش، نظارت و بازرسی و پرداخت خسارت،  تنبیهات و جریمه
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حفاظـت از  اهمیت نسـبتا بـاالیی بـراي    است. این قانون همچنین  مورد توجه قرار گرفته
موضوع دیگري اسـت کـه اغلـب در     نیز است. مقررات استفاده از آب منابع آب قائل شده

اسـت.   هاي مصرف معقول بدان پرداخته شـده  برداري و پروانه قالب صدور مجوزهاي بهره
کـه موضـوع بسـیار     انـد  هاي اساسی به درستی در این قانون تبیین نشده اصول و اولویت

وي دیگر، هیچ جایگاهی براي مشارکت بخـش خصوصـی در ایـن    . از ستوجهی است قابل
ترتیبات مالی و ترتیبات نهادي از دیگر موضوعات مهمی هستند  است.  نشده  قانون دیده

این درحالی است که ترتیبـات   است.  ها توجه نشده که در این قانون به طور جدي به آن
 آید. تجارب جهانی به شمار میهاي مهم و محوري اغلب قوانین آب در  نهادي از سرفصل

دهنـده همـان    ها در قانون توزیع عادالنه آب، نشـان  هرحال بخش زیادي از این کاستی به
 هاي بازنگري این قانون است. ضرورت
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ها و محورهاي  قانون توزیع عادالنه آب در مطابقت با سرفصل ینمایش مولکول  -7-5 شکل

پیشنهادي
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 گیري بندي و نتیجه : جمع6فصل  

 

-1-6 گیري بندي و نتیجه جمع 

(بررسـی سـیر    اولکتـاب  آب، در  الیحه پیشنهادي قانونعنوان گام اول در تدوین  به
تعیـین   ،ها و رویکردهاي حاکم بر تدوین قوانین آب در ایـران و جهـان)   تحوالت دکترین

) مـدنظر  ها و ارکان بنیادین تدوین قانون آب (شامل دکتـرین، سیاسـت و راهبـرد    مولفه
بـه تعیـین اصـول     کتـاب در ایـن   قرار گرفته و ارائه گردید. پس از آن در قالب گام دوم،

هاي ملموس، عملیاتی و قابل رهگیري و پایش از  به عنوان مولفه-تدوین قانون حاکم بر 
 ها پرداخته شده است. ها و محورهاي ذیل آن و همچنین تعیین سرفصل -ارکان بنیادین

ترین خروجی هریک از اجزاي یادشده مورد اشاره قـرار   در ادامه و به صورت خالصه مهم
 گرفته است.

 در مـذکور  مـوارد  خصـوص  در گرفتـه  صـورت  هاي بررسی هک است ذکر شایانالبته 
 بـراي  منتخـب  کشـور  6 همچنـین  و) جهـانی  بانـک  سند از برگرفته( کشور 16 قوانین
 شـمولی  جهـان  چـارچوب  و سـند  هیچ که است آن بیانگر آب، قوانین تر تفصیلی بررسی

 سیاسـی  نظـام  بـه  بسته مختلف کشورهاي. نمود تعیین توان نمی آب قانون تدوین براي
 نهادي هاي ظرفیت و ترتیبات آبی، منابع خاص شرایط پیشرفت، و توسعه روند حاکمیتی،

 آب قانون مختلف محورهاي و فصول به ملی، راهبردهاي و انداز چشم همچنین و موجود
 قانون در را بیشتري جامعیت و تفصیلی شکل آنها از برخی. اند داده متفاوتی هاي اهمیت
 هـدفی  به بنا دیگر برخی و) جنوبی آفریقاي آب ملی قانون همچون( اند داده قرار مدنظر
 بـا  تنهـا  و اجمـالی  صورتی به را آب قانون مدت، کوتاه هاي بازنگري دید با شاید و خاص

 عنـوان  توان می اوصاف این با). افغانستان آب قانون همچون( اند نموده تدوین رئوس ذکر
 تـدوین  بـراي  جـامع  و عمومی چارچوب یک استخراج حاضر، مطالعه از منظور که نمود
 چـارچوبی  تعریـف  توان می را آن هدف جهانی، تجارب به نگاهی نیم با و نبوده آب قانون
 .دانست آب الیحه پیشنهادي قانون تدوین جهت در ایران خاص شرایط به تعمیم قابل
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-1-1-6 اصول استخراج شده جهت تدوین قانون آب 

ــر بررســیاز پــس  ــب ب ــوانین و اســناد باالدســتی   اصــول مترت ــادین ق و ارکــان بنی
تـامین امنیـت   "و  "عدم مغایرت بـا شـرع اسـالم   "دو مولفه  المللی، هاي بین کنوانسیون

بـه  زیر مولفه  14و  منظور شده عنوان ارکان سیاستی و استراتژیک حاکمیتی به "غذایی
 :استخراج و تعیین گردیدعنوان اصول مورد عنایت در تدوین قانون 

 عمومی امانت/عمومی مالکیت .1

 فردي حقوق بر عمومی حقوق تقدم .2

 پذیري انعطاف و پویایی .3

 مشارکت .4

 عمومی هاي استفاده بندي اولویت .5

 شفافیت .6

 )برابر هاي فرصت( عدالت .7

 اکولوژیکی پایداري .8

 اقتصادي پایداري .9

 اجتماعی پایداري .10

 منابع از معقول استفاده .11

 سیستمی نگاه و پیوسته هم به مدیریت .12

 نهادي سازي ظرفیت .13

 بازدارندگی و پیشگیري .14
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 گیري بندي و نتیجه : جمع6فصل  

 

افــزایش "و  "مــدیریت اطالعــات"، "ارزیــابی منــابع آب" شــامل دیگــر ســه مولفــه
اعمال مدیریت و پایش و ارزیابی در ذیـل مـواد قـانونی     عنوان ابزارهاي نیز به "وري بهره

 د بود.نمورد توجه خواه

توزیع قانون  نیز و منتخب کشور ششدر بررسی مواد قانونی شده،  تبییناصول تبلور 
مورد تحلیل تطبیقی قرار گرفـت   -جاري و معتبر کشورآب عنوان قانون  به – آب عادالنه

، پایـداري  هاي برابـر)  (فرصت عدالت چهار اصل اصول،و مشخص گردید که از میان این 
بیش از سایر اصول در قـوانین   سازي نهادي ظرفیتاکولوژیک، استفاده معقول از منابع و 

 .)2-6و  1-6هاي  (شکل بوده استمورد توجه کشورها 

 
-1-6 شکل منتخبانعکاس اصول در قوانین آب کشورهاي  
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-2-6 شکل  منتخبمقایسه نحوه انعکاس اصول در قوانین آب کشورهاي  

-2-1-6 شده جهت تدوین قانون آب نییتع يها سرفصل 

هاي  سرفصل هاي تدوین قانون آب، منظور تعیین سرفصل و بهاین نوشتار در گام دوم 
به شـرح زیـر،    کشور) 16(برگرفته از مطالعه قوانین آب  بانک جهانیپیشنهادي گانه 11

بـه   آب ادالنـه عو قـانون توزیـع   منتخـب  قوانین شش کشور تفصیلی و دقیق در بررسی 
مفـاد  قبولی بـا   قابلیت تطابق قابلها  گردید که این سرفصل استنتاجمحک گذارده شد و 

 :منتخب و همچنین قانون توزیع عادالنه آب داردي کشورهاقوانین 

 )Ownership of Water Resourcesمالکیت منابع آب ( .1

 )Underlying Principles and Prioritiesهاي اساسی ( اصول و اولویت .2

 )Regulation of Water Usesمقررات استفاده از آب ( .3
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 )Protection of Water Resourcesحفاظت از منابع آب ( .4

 )Regulation of Water Infrastructureهاي آب ( مقررات زیرساخت .5

 )Institutional Arrangementsترتیبات نهادي ( .6

 )Financial Arrangementsترتیبات مالی ( .7

 )Private Sector Participationمشارکت بخش خصوصی ( .8

 )The Right to Waterآب ( دسترسی به حق .9

 )Enforcement of the Regulationsاجراي مقررات ( .10

 .)Dispute Settlementحل و فصل اختالفات ( .11

اسـتفاده  شـاخص  از ایـن  قـانون آب   جدیدالیحه  هاي در تدوین سرفصل توان می لذا
گانـه پیشـنهادي بانـک جهـانی، اهـم      11هـاي   ، سرفصـل ذکر شـد طور که  همان نمود. 

کند و امکان قبض  معرفی می یک قانون آب را مورد توجه در موضوعات و عناصر کلیدي
تر نیز اشـاره شـد کـه ذکـر اصـول و       پیش که ها وجود دارد. کما این و بسط این سرفصل

یـک   غیرمرسوم بوده و در قوانین هیچهاي اساسی به عنوان یک سرفصل جداگانه  اولویت
همچنـین مبـاحثی ماننـد    اسـت.   از کشورهاي مورد مطالعه از ایـن الگـو تبعیـت نشـده    

هـاي   مشارکت بخش خصوصی و حق دسترسی به آب به ترتیب قابل انتقال به سرفصـل 
شـده در   هاي مطـرح  بندي بحث با جمع ترتیبات نهادي و مقررات استفاده از آب هستند.

، مرور قوانین آب سایر کشورها و مطالعات انجام گرفته توسط بانـک جهـانی،   نوشتاراین 
سرفصل بـه شـرح    8توان در  گانه قانون آب را می 11ت که اجزاي کلیدي توان دریاف می

 زیر جاي داد:

 مالکیت منابع آب .1

 مقررات استفاده از آب .2

 حفاظت از منابع آب .3
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 هاي آبی مقررات زیرساخت .4

 ترتیبات نهادي .5

 ترتیبات مالی .6

 اجراي مقررات .7

 حل و فصل اختالفات .8

شده قوانین کشورها ذیل هریک  بازتنظیمتعداد و میزان (درصد) مواد  1-6در جدول 
 43هاي پیشنهادي بانک جهانی مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثـال   از سرفصل

ذیل محـور ترتیبـات نهـادي و     یجنوب يقایآفردرصد) از مواد قانون  31,4ماده (معادل 
قـرار گرفتـه    مقـررات اسـتفاده از آب  درصد) از آن ذیل سرفصل  19,7ماده (معادل  27

هــاي پیشــنهادي بانــک جهــانی بــا  مقایســه سرفصــل 3-6اســت. همچنــین در شــکل 
هاي قوانین کشورهاي منتخب و قانون توزیع عادانه آب به نمایش گذارده شـده   سرفصل

هـاي   نحوه انعکاس مواد قانونی کشـورهاي منتخـب در سرفصـل   نیز  4-6است. در شکل 
 قرار گرفته است.پیشنهادي بانک جهانی مورد اشاره 
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-1-6 جدول  هاي پیشنهادي قانون آب با سرفصل منتخبانطباق مفاد قوانین آب کشورهاي  

 عنوان سرفصل

 استرالیا اسپانیا فلسطین اشغالی افغانستان آفریقاي جنوبی چین
ایران (توزیع عادالنه 

 آب)

تعداد 
 مواد

درصد از 
 کل

تعداد 
 مواد

از درصد 
 کل

تعداد 
 مواد

درصد از 
 کل

تعداد 
 مواد

درصد از 
 کل

تعداد 
 مواد

درصد از 
 کل

تعداد 
 مواد

درصد از 
 کل

تعداد 
 مواد

درصد از 
 کل

 8,3 5 0,0 0 7,5 12 7,7 2 4,3 2 6,6 9 1,0 1 مالکیت آب

هاي  اصول و اولویت
 اساسی

8 8,1 7 5,1 4 8,5 2 7,7 11 6,8 4 3,3 2 3,3 

 18,3 11 2,5 3 18,0 29 3,8 1 19,1 9 19,7 27 7,1 7 مقررات استفاده از آب

 18,3 11 5,8 7 18,6 30 15,4 4 12,8 6 7,3 10 27,3 27 حفاظت از منابع آب

هاي  مقررات زیرساخت
 آب

7 7,1 12 8,8 4 8,5 2,0 7,7 14 8,7 1 0,8 4 6,7 

 6,7 4 31,7 38 23,0 37 15,4 4 25,5 12 31,4 43 11,1 11 ترتیبات نهادي

 3,3 2 12,5 15 5,0 8 3,8 1 2,1 1 5,1 7 8,1 8 ترتیبات مالی

مشارکت بخش 
 خصوصی

1 1,0 5 3,6 2 4,3 0,0 0,0 8 5,0 3 2,5 0 0,0 

 1,7 1 1,7 2 0,6 1 3,8 1 2,1 1 0,7 1 2,0 2 حق دسترسی به آب

 15,0 9 38,3 46 5,0 8 23,1 6 8,5 4 6,6 9 24,2 24 اجراي مقررات

 18,3 11 0,8 1 1,9 3 11,5 3 4,3 2 5,1 7 3,0 3 حل و فصل اختالفات
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-2-6 جدول هاي پیشنهادي بانک با سرفصل منتخبانطباق فصول قوانین آب کشورهاي  
 جهانی

 فیرد
 يها سرفصل

 یجهان بانک
 يقایآفر

 یجنوب
 نیچ ایاسپان

 نیفلسط
 یاشغال

 ایاسترال افغانستان
 عیتوز

 آب عادالنه

 مالکیت آب 1

13- 
دسترسی و 

حقوق 
موجود در 

 زمین

منابع آب  -1
عمومی تحت 

مسئولیت 
 دولت

قوانین  -1
 عمومی

اظهارات  -1
 مقدماتی

احکام  -1
 عمومی

 مقدمه -1

مالکیت  -1
عمومی و ملی 

 آب

استفاده  -4
از منابع آب 

 عمومی

حفاظت از  -4
منابع آب، 

مناطق آبی و 
 تاسیسات آب

 
استفاده  -4

 از آب

هاي  آب -2
 زیرزمینی

هاي  سازه -8
  آبی (دو ماده)

وظایف و  -4
 اختیارات

2 
و  اصول
هاي  اولویت

 اساسی

2- 
راهبردهاي 
 مدیریت آب

استفاده  -4
از منابع آب 

 عمومی

توسعه و  -3
استفاده از 
 منابع آب

اظهارات -1
 مقدماتی

احکام  -1
 عمومی

مدیریت  -2
منابع آب 

 حوضه

وظایف و  -4
 اختیارات

 
2- 
گذاري  قانون

استفاده از 
 آب

ادارات و  -3
شوراهاي 

هاي  حوزه
 دریایی

 مقدمه -1

 
احکام  -7

 نهایی

3 
مقررات 

 استفاده از آب

استفاده  -4
 آب

استفاده  -4
از منابع آب 

 عمومی

تخصیص  -5
و استفاده 

اقتصادي از 
 منابع آب

اظهارات  -1
 مقدماتی

استفاده  -4
 از آب

قوانین  -4
بهاي آب و 

 بازار آب

وظایف و -4
 اختیارات

2- 
گذاري  قانون

استفاده از 
 آب

هاي  آب -2
 زیرزمینی

هاي  آب -3
 سطحی

4 
حفاظت از 
 منابع آب

حفاظت  -3
 از منابع آب

حفاظت از  -5
منابع آب 
عمومی و 
  کیفیت آب

حفاظت از  -4
منابع آب، 

مناطق آبی و 
 تاسیسات آب

2- 
گذاري  قانون

استفاده از 
 آب

حفاظت  -5
 منابع آب

مدیریت  -2
منابع آب 

 حوضه

هاي  آب -2
 زیرزمینی

7- 
هاي  مسئولیت
 قانونی

استفاده  -4
 از آب

 -الفالف  2
آب ویژه 

 زیست محیط

جبران  -5
 -خسارات 

تخلفات و 
جرائم و 
مقررات 

جبران  مختلفه 
 خسارت

 مقدمه -1
وظایف و  -4

 اختیارات
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 فیرد
 يها سرفصل

 یجهان بانک
 يقایآفر

 یجنوب
 نیچ ایاسپان

 نیفلسط
 یاشغال

 ایاسترال افغانستان
 عیتوز

 آب عادالنه

5 
مقررات 

هاي  زیرساخت
 آبی

خدمات  -11
 آبی دولتی

هاي  سازه -8
 آبی

توسعه و  -3
استفاده از 
 منابع آب

2- 
 يگذار قانون

 از استفاده
 آب

استفاده  -4
 از آب

 باتیترت -11
 يبرا یانتقال

 يها طرح
 آب منابع

هاي  آب -2
 زیرزمینی

ایمنی  -12
 سدها

حفاظت از  -4
منابع آب، 

مناطق آبی و 
 تاسیسات آب

حفاظت  -5
 منابع آب

جبران  -5
 -خسارات 

تخلفات و 
جرائم و 
مقررات 

جبران  مختلفه 
 خسارت

وظایف و  -4
 اختیارات

 ترتیبات نهادي 6

اختیارات  -6
و وظایف 

عمومی وزیر 
 و مدیر کل

اداره آب  -2
 عمومی

2- 
ریزي  برنامه

 منابع آب

2- 
گذاري  قانون

استفاده از 
 آب

دوم و  -2
اداره 

استفاده از 
 منابع آب

سازمان  -9
حوضه ماري 

دارلینگ 
(مقررات 

وظایف و  -4 اداري)
 اختیارات

7- 
هاي  سازمان

مدیریت 
 آبریزحوضه 

3- 
ریزي  برنامه

 هیدرولوژیکی

قوانین  -1
 عمومی

ادارات و  -3
شوراهاي 

هاي  حوزه
 دریایی

 اداره -10
 يمار حوضه
 نگیدارل

 اراتیاخت(
 )ژهیو

8- 
هاي  تشکل

 بران آب

استفاده  -4
از منابع آب 

 عمومی

تخصیص  -5
و استفاده 

اقتصادي از 
 منابع آب

احکام  -1
 عمومی

اطالعات  -7
 آب

جبران  -5
 -خسارات 

تخلفات و 
جرائم و 
مقررات 

جبران  مختلفه 
 خسارت

9- 
هاي  کمیته

 مشورتی

پایش،  -14
ارزیابی و 
 اطالعات

 ترتیبات مالی 7
مقررات  -5

 مالی

رژیم  -6
اقتصادي و 

مالی استفاده 
از منابع آب 

 عمومی

 

2- 
گذاري  قانون

استفاده از 
 آب

احکام  -1
 عمومی

قوانین  -4
بهاي آب و 

 بازار آب

هاي  آب -2
 زیرزمینی

 -الف 4
وظایف 

گسترده 
مقررات 
بهاي آب 
حوضه و 
 بازار آب
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 فیرد
 يها سرفصل

 یجهان بانک
 يقایآفر

 یجنوب
 نیچ ایاسپان

 نیفلسط
 یاشغال

 ایاسترال افغانستان
 عیتوز

 آب عادالنه
متصدي  -6

آب 
زیست  محیط

وظایف و  -4 استرالیا
 سازمان -9 اختیارات

 يمار حوضه
 نگیدارل

 مقررات(
 )يادار

8 
مشارکت بخش 

 خصوصی

7- 
هاي  سازمان

مدیریت 
 حوضه آبریز

اداره آب  -2
 عمومی

توسعه و  -3
استفاده از 
 منابع آب

- 

استفاده  -4
سازمان  -9 از آب

حوضه ماري 
دارلینگ 
(مقررات 

 اداري)

- 2- 
اهبردهاي ر

 مدیریت آب
هاي  سازه -8

 آبی

 

خدمات  -11
  آبی دولتی

9 
حق دسترسی 

 به آب

تفاسیر و  -1
 اصول بنیادي

استفاده  -4
از منابع آب 

 عمومی

تخصیص  -5
و استفاده 

اقتصادي از 
 منابع آب

اظهارات  -1
 مقدماتی

استفاده  -4
 از آب

 -الف 2
نیازهاي 

بحرانی آب 
 براي انسان

هاي  آب -2
احکام  -7 زیرزمینی

 نهایی

 اجراي مقررات 10

جرائم و  -16
جبران 
 خسارت

تخلفات،  -7
هاي  ضمانت

اجرایی و 
صالحیت 

 ها دادگاه

7- 
هاي  مسئولیت
 قانونی

2- 
گذاري  قانون

استفاده از 
 آب

احکام  -7
 نهایی

اجراي  -8
 قانون

جبران  -5
 -خسارات 

تخلفات و 
جرائم و 
مقررات 

جبران  مختلفه 
 خسارت

حفاظت از  -5
منابع آب 
عمومی و 
  کیفیت آب

حفاظت از  -4
منابع آب، 

مناطق آبی و 
 تاسیسات آب

حل  -6
 اختالفات

اطالعات  -7
 آب

قوانین  -1
 عمومی

اداره  -10
حوضه ماري 

دارلینگ 
(اختیارات 

 ویژه)

وظایف و  -4
 اختیارات

11 
و فصل حل 

 اختالفات

15- 
خواهی  فرجام

و حل 
 اختالف

استفاده  -4
از منابع آب 

 عمومی

حل  -6
اختالفات و 
نظارت بر 

 اجراي قانون

2- 
گذاري  قانون

استفاده از 
 آب

حل  -6
 اختالفات

اجراي  -8
 قانون

وظایف و  -4
 اختیارات

جبران  -5
 -خسارات 

تخلفات و 
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 فیرد
 يها سرفصل

 یجهان بانک
 يقایآفر

 یجنوب
 نیچ ایاسپان

 نیفلسط
 یاشغال

 ایاسترال افغانستان
 عیتوز

 آب عادالنه
جرائم و 
مقررات 

جبران  مختلفه 
 خسارت

تخلفات،  -7
هاي  ضمانت

اجرایی و 
صالحیت 

 ها دادگاه

استفاده  -4
 از آب

هاي  آب -3
 سطحی

هاي  آب -2
 زیرزمینی

 

 

ها و محورهاي  در انطباق با سرفصل منتخبقوانین آب کشورهاي مقایسه   -3-6 شکل
 پیشنهادي
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-3-1-6 محورهاي استخراج شده براي هر سرفصل جهت تدوین قانون آب 

 و منتخـب  کشـورهاي  آب قـوانین  روي بـر  گرفتـه  صـورت  هاي بررسی در گام سوم،
 در سرفصـل  هـر  ذیل قانونی مفاد بندي تقسیم که داد نشان جهانی بانک سند همچنین

 دربرگیرنـد،  اصـلی  سرفصـل  بـه  نسـبت  را تـري  تفصـیلی  موضوعات که محورهایی قالب
 عنـاوین  از گیـري  بهـره  و مـذکور  قـوانین  مـواد  تمامی بررسی با لذا. است ناپذیر اجتناب

گانه استخراج گردید 11هاي  محور در ذیل سرفصل 57 جهانی، بانک سند در پیشنهادي
هـا مـورد    بندي دقیق موضوعی ذیـل سرفصـل   عنوان محورهاي مدنظر براي تقسیم به که

فهرست محورهاي مـورد اشـاره در ایـن فصـل و ذیـل       3-6در جدول  توجه خواهد بود.
 را اطمینـان  ایـن  مذکور بندي تقسیموجود  هاي تعیین شده، ارائه گردیده است. سرفصل

 کلیـه  امکـان  حد تا آب، قانون جدید نویس پیش مواد تدوین زمان در که نماید می ایجاد
 چـک  دیگر، عبارت به. افتاد نخواهد قلم از موردي و گرفت خواهد قرار مدنظر الزم موارد

  .داد خواهد قرار قانونی مواد کنندگان تدوین اختیار در لیستی
 

هاي  دهنده قانون آب برگرفته از توصیه تشکیلها و محورهاي اصلی  سرفصل  -3-6 جدول
 بانک جهانی و بررسی تجارب کشورهاي منتخب

محور عنوان محور فیرد  سرفصل عنوان  سرفصل فیرد   
 امانت/  آب منابع یعموم تیمالک

یعموم  
1 

آب تیمالک  1 
آب منابع یخصوص تیمالک قیمصاد  2 

ها) (حقابه یاکتساب ای یسنت حقوق  3 
آب به عادالنه یدسترس نیتضم  4 

یاساس يها تیاولو و اصول  2 

آب منابع یمل يراهبردها  5 
آب از استفاده يبند تیاولو  6 
آب منابع یوستگیپ هم به  7 

اطالعات به عادالنه یدسترس  8 
 از متوازن و داریپا(استفاده  يداریپا

)آب منابع  
9 

 طیشرا يبرا آب تیریمد لیتعد
یستیز طیمح و یاجتماع خاص  

10 
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محور عنوان محور فیرد  سرفصل عنوان  سرفصل فیرد   
آب ياقتصاد ارزش  11 

آب سودمند و متناسب صیتخص  12 

آب از استفاده مقررات  3 

 يها پروانه و مجوزها صدور
يبردار بهره  

13 

آب از استفاده یسنت و یعرف حقوق  14 
 آب منابع از يبردار بهره نظام

ینیرزمیز  
15 

 از استفاده حقوق انتقال کار و ساز
)آب(بازار  آب  

16 

مجوزها دیتمد و اصالح طیشرا  17 
مجوزها ابطال ای قیتعل طیشرا  18 

آب منابع از حفاظت تیمسئول  19 

آب منابع از حفاظت  4 

یآلودگ از يریشگیپ و کنترل  20 
ستیز طیمح از حفاظت  21 

 منابع و میحر بستر، از حفاظت
بسته هم یعیطب  

22 

آب تیفیک ياستانداردها  23 
فاضالب هیتخل يمجوزها و مقررات  24 

آب منابع یکم حفاظت  25 
 يها رساختیز و ساتیتاس تیمالک

یآب  
26 

یآب يها رساختیز يها مقررات  5 

 و ساتیتاس یمنیا نیتام
یآب يها رساختیز  

27 

 يبردار بهره و توسعه احداث، الزامات
یآب يها رساختیز  

28 

 ينگهدار و حفاظت الزامات
ها رساختیز  

29 

 يبردار بهره و تیمالک انتقال
یخصوص بخش به ها رساختیز  

30 

آب منابع تیریمد تیمسئول  31 

ينهاد باتیترت  6 

آب تیریمد ساختار  32 
اراتیاخت و فیوظا  33 

ییتمرکززدا  34 
 ي(نهادها یردولتیغ مشارکت

)یمردم يها و تشکل یمحل  
35 

آب يگذار متیق یمال باتیترت 36   7 
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محور عنوان محور فیرد  سرفصل عنوان  سرفصل فیرد   
مجوزها صدور نهیهز  37 

 ينگهدار و ساخت نهیهز
یآب يها رساختیز  

38 

یمال یبانیپشت و التیتسه  39 
بها آب کرد نهیهز و افتیدر نحوه  40 

 يور بهره جهت در آب اقتصاد
 در ییجو صرفه تقاضا، تیریمد(

...)و آب مصرف  

41 

 خدمات در یخصوص بخش مشارکت
آب لیتحو  

42 

یخصوص بخش مشارکت  8 
 تیریمد در یخصوص بخش مشارکت

یآب يها شبکه يبردار بهره و  
43 

 بخش مشارکت ضوابط و  الزامات
یخصوص  

44 

 به ازین بدون آب به یدسترس حق
نهیهز پرداخت ای مجوز اخذ  

آب به یدسترس حق 45  9 

قانون نقض موارد  46 

مقررات ياجرا  10 

ها مجازات و ها مهیجر هات،یتنب  47 
یبازرس و نظارت ش،یپا  48 

خسارت پرداخت  49 
ها مشوق و ها پاداش  50 

 و مجازات به یدگیرس مرجع
ها تخلف  

51 

اختالف حل به یدگیرس مرجع  52 

اختالفات وفصل حل  11 

اختالف فصل و حل يها هیرو  53 
ییقضازدا  54 

یخواه فرجام استماع مرجع  55 
اختالف حل در یمحل ينهادها نقش  56 
 اراتیاخت و(نقش  ییقضا يها هیرو

 صدور و اختالفات حل در ها دادگاه
)احکام  

57 

 

-4-1-6 هاي قانون آب اصول مورد انتظار در سرفصل 

قابل طرح و بررسی است، نحـوه مطلـوب    کتاببندي این  موضوع دیگري که در جمع



 
 

 

 313 

 گیري بندي و نتیجه : جمع6فصل  

 

عبارت دیگر از  است. به قانون آبهاي پیشنهادي  انعکاس اصول تدوین قانون در سرفصل
هاي پیشنهادي تبلور یابـد، پرسـش    شده در سرفصل رود اصول تعریف آنجا که انتظار می

گانه  چهاردهاین است که کدام سرفصل واجد بیشترین پتانسیل براي بروز و ظهور اصول 
دوم  هاي برمبناي تحلیل تطبیقی صورت گرفته در فصل لهمورد اشاره است. در این مرح

 ،بـه عنـوان یـک معیـار کنترلـی     قانون آب  يها اصول مورد انتظار در سرفصلتا چهارم، 
استخراج گردید تا ضمن اطمینان از توجه بـه تمـامی اصـول، هریـک از آنهـا بتوانـد در       

انعکـاس   4-6ر جـدول  ترین بستر تحقق خود، بـروز و ظهـور یابـد. د    موثرترین و مرتبط
   اصول مورد انتظار در هر سرفصل معرفی شده است.



 
 

 

 

  آب قانونالیحه پیشنهادي   تدوین هاي سرفصل و اصول فرآیندها، مروري بر 

 

314 

-4-6 جدول قانون آبهاي تدوین  اصول مورد انتظار جهت انعکاس در سرفصل 

 ها سرفصل ردیف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

مالکیت 
عمومی/ 
امانت 
 عمومی

تقدم حقوق 
عمومی بر 

 حقوق فردي

پویایی و 
 پذیري انعطاف

 مشارکت

بندي  اولویت
هاي  استفاده

 عمومی

 شفافیت

هاي  عدالت (فرصت
برابر) و حقوق بین 

 نسلی

پایداري 
 اکولوژیکی

پایداري 
 اقتصادي

پایداري 
 اجتماعی

استفاده 
معقول 
 از منابع

مدیریت 
پیوسته و  هم به

 نگاه سیستمی

ساز ظرفیت
 ي نهادي

پیشگیري 
و 

 بازدارندگی

               مالکیت آب 1

2 
اصول و 

هاي  اولویت
 اساسی

    
 

 
        

3 
مقررات استفاده 

               از آب

4 
حفاظت از منابع 

       آب
 

       

5 
مقررات 

هاي  زیرساخت
 آبی

              

 ترتیبات نهادي 6
              

 ترتیبات مالی 7
              

8 
مشارکت بخش 

               خصوصی

9 
حق دسترسی به 

               آب

 اجراي مقررات 10
        

  
 

 
  

11 
حل و فصل 

               اختالفات
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 منابع و مراجع 

 

 :و مراجع منابع

ها و رویکردهاي حاکم بر تـدوین قـوانین    بررسی سیر تحوالت دکترین)، 1399ترابی و همکاران، ( •
 ریزي کالن آب و آبفا وزارت نیرو، انتشارات عطر یاس آب در ایران و جهان، دفتر برنامه

 ران؛یـ ا در آب منـابع  تیـ مالک نظـام  ،)1395( ،يجمهـور  اسـت یر کیاسـتراتژ  يهـا  یبررسـ  مرکز •
 و سـت یب ران؛یـ ا آب منـابع  تیریمـد  شـرکت  یحقـوق  دفتـر  رکلیمد ان،یمدن غالمرضا یسخنران

 .يراهبرد يوگوها گفت نشست نیپنجم
 از رانیـ ا يگـذار  قـانون  حـوزه  یشناس بیآس ،)1398( ،یاسالم يشورا مجلس يها پژوهش مرکز •

 ییربنـا یز يها پژوهش معاونت -ییربنایز مطالعات دفتر آب؛ منابع بر رگذاریتأث يسازوکارها منظر
 .يدیتول امور و

 آن ریتـأث  و آب بخش نیقوان تحوالت یبررس ،)1394( ،یاسالم يشورا مجلس يها پژوهش مرکز •
 .يدیتول امور و ییربنایز يها پژوهش معاونت -ییربنایز مطالعات دفتر ؛ینیرزمیز منابع بر

 تیوضـع  بـر  يگـذار  قـانون  یاثربخش یابیارز ،)1398( ،یاسالم يشورا مجلس يها پژوهش مرکز •
 .يدیتول امور و ییربنایز يها پژوهش معاونت -ییربنایز مطالعات دفتر ؛ینیرزمیز آب منابع

 در ایـ فرنیکال و ایاسـپان  اتیـ تجرب ،)1398( يجمهـور  استیر شرفتیپ و تحول يها يهمکار مرکز •
 ،يجمهـور  اسـت یر شرفتیپ و تحول يها يهمکار مرکز نامه آب ؛ینیرزمیز آب یمشارکت تیریمد

 .زدهمیس شماره
 و آب منـابع  وسـته یپ هـم  بـه  تیریمـد  ،)1390(  ا،یپو دانش راهبرد یمهندس -یپژوهش موسسه •

 يشـورا  مجلس يها پژوهش مرکز يبرا شده هیته( ها؛ استیس اعمال و یقانون يها چارچوب: خاك
 )یاسالم

هـاي مجلـس    ). شیوه نگارش قانون. دفتر مطالعات حقـوقی مرکـز پـژوهش   1387زاده، ص. ( بیگ •
 شوراي اسالمی.

 کشـور؛  آب بخـش  حقـوقی  مطالعـات  راه نقشـه  و راهبردي سند تدوینم.ح.،  ي،آباد قوام رمضانی •
 .آب تحقیقات مؤسسه

 )، قانون توزیع عادالنه آب.1361مجلس شوراي اسالمی، ( •
 )، قانون آب افغانستان.1388( افغانستان اسالمی جمهوري ریاست  •

• Skinner, D., & Langford, J. (2013). Legislating for sustainable basin 
management: the story of Australia's Water Act (2007). Water Policy, 15(6), 871-
894. 

• Salman, S. M. A., & Bradlow. D. (2006). Regulatory frameworks for water 
resources management. The World Bank, Washington, D.C. 

• Dellapenna, J.W. and Gupta, J., 2009. The evolution of the law and politics of 
water (p. 10). Dordrecht: Springer. 
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