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 دبیران محترم شوراهای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استانها

 نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشورتشکلهای مردممدیران و اعضاء محترم 

 فعاالن، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجویان محترم حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، آب و کشاورزی

 بردارانهای بهرهمدیران و نمایندگان تشکلهای کشاورزی، عشایر و تعاونی

 ین محترم وزارت نیرو، حوزه مرتبط با تدوین قانون جامع آبمدیران و مشاور

نمایندگان محترم، رئیس و اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس و اعضاء محترم 

 فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی

 ه مدیریت منابع آب کشورها و سازمانهای مرتبط ذینفع در حوزکارشناسان محترم وزارتخانه

 

 با سالم و آرزوی توفیق؛
نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در خصوص تدوین بیانیه شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردمموضوع: 

، 1361الیحه اصالح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادالنه آب مصوب »گسترده متن موسوم به ناگهانی و و انتشار 

 توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران« 1399دی  28ویرایش اول، 

 

اندرکاران همانگونه که مستحضرید، پیرو فراخوان وزارت محترم نیرو مبنی بر اظهارنظر ذینفعان و دست

نویس قانون جامع آب و نیز پیرو برگزاری مرتبط با موضوع مدیریت منابع آب، در خصوص تدوین متن پیش

ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو، مشاوران ضور مدیرکل محترم دفتر برنامهجلسه مشترک فیمابین، با ح

جلسه  سیبیش از  ه که منجر به برگزارینهاد تخصصی این حوزمحترم تدوین قانون و مدیران تشکلهای مردم

این جلسات تخصصی، کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور شد و 

تناوبا در حال برگزاری است، مقرر شد که نظرات کارشناسی کارگروه تخصصی، طی سلسله یادداشتهایی، در م

بند، حاوی  5اندرکاران قرار گیرد که در این راستا، نخستین یادداشت، که در اختیار کلیه ذینفعان و دست

ها، کیفیت بندی، زمانهای کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانونتوصیه

تر در نهاد جهت مشارکت جدیشناسی مقررات موجود و اعالم آمادگی تشکلهای مردمپذیری، آسیبمشارکت

 منتشر شد. 99آذر  18در تاریخ این فرآیند بود، 

در ادامه این رویه، با عنایت به بررسی تخصصی مواد قانون توزیع عادالنه آب، طی جلساتی که در محل 

شود، اظهارنظر موضوعی تشکلها، متناسب با بررسی ماده به ماده قانون مزبور، در دستور نیرو برگزار می وزارت

آبه ها به ویژه حقآبهها، حق، حریم و بستر رودخانهموضوعاتی همچون مالکیتدر این مسیر، کار قرار گرفت که 

منیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب و چندین و چند سرفصل موضوعی ها، آبهای زیرزمینی، وضعیت اتاالب

فتگو و دیگر، با حضور کارشناسان مختلف در جلسات کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه مورد بحث و گ

هایی شد ها اخذ شده و تبدیل به یادداشتها یا بیانیهتبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی تشکلها در این زمینه

الع عموم مردم عزیز کشورمان برسد که در این راستا، منتشر شده و به اطبندی، بر اساس زمانمقرر شد که 

 منتشر شد. 99دی  20ت، در تاریخ مالکی با موضوعدوم بیانیه 
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 مصفحه هفت

 

 صفحه دوم

 

   

 

به صورت تخصصی، ، 99دی  29دوشنبه ظهر یه معمول قرار بود که طبق روسوم  بیانیهدر آستانه انتشار 

متوقف شد و همه توجهات به بیانیه سوم انتشار منتشر شود، اتفاقی حادث شد که الجرم،  هاآبهموضوع حقبا 

الیحه اصالح و »انتشار ناگهانی و گسترده متنی با عنوان گونگی مواجهه با آن معطوف شد. سمت آن اتفاق و چ

ها و موجی از نگرانی «1399دی  28، ویرایش اول، 1361الحاق موادی به قانون توزیع عادالنه آب، مصوب 

بیانیه شورای به این ترتیب، آنچه ذیال خواهید خواند، اظهارنظرها را روانه دبیرخانه شورای هماهنگی نمود؛ 

به صورت ای جدید متناسب با این فضکه  هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور است

وجود موضوعی تخصص و ای جز فاصله گرفتن از روند اظهارنظر چارهاستثنائاً  شود چرا کهمنتشر میالعاده فوق

 .نداشت

روند مشارکت مستند روایت ه مطالعه چنانچه تمایل بشمندیم، هخوا از همه عالقمندان و همراهان عزیز

 :هایتلگرامی شبکه، به نشانیو کانال  ا در سایتمتن گزارش مزبور ر از آغاز تاکنون دارند، گرفته،صورت
Iranenngos.ir 

t.me/iranengos/2018 

 .دنبال نمایند

 

بسیار سپاسگزار خواهیم بود که در راستای اهداف این رویه که همانا ایجاد بستر گفتگو و تبادل نظر در 

را به خصوص مهمترین موضوعات مرتبط با قانون جامع آب است، ضمن مطالعه این یادداشت، نظرات خود 

شاءاهلل، خروجی دبیرخانه شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور ارسال نمایید تا ان

اندرکاران و ذینفعان، به ویژه در بخش غیردولتی، به عنوان سندی که با قصد یاری حاصل از خرد جمعی دست

 م شود.شود، گردآوری و تنظیسازان تدوین میرساندن به مسؤوالن و تصمیم

 

 

 و اما بعد:

 
 مراهان عزیزه

 اندرکاران محترمذینفعان و دست

 

در روند  جوییپذیری و مشارکتوزارت نیرو در مشارکت از رویکرد دوباره سپاسدانیم با بر خود الزم می

متن التزام به دعوت از شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران جهت همچنین و  تدوین متن قانون آب

 نیز با بیان این باور که تلقی دو طرف این ماجراو متن قانون است مشارکتی و تهیه بررسی محصول که اصلی 

دارای همچنان  ممکن استو علیرغم نتایج مثبتی که به بار آورده، از مفهوم و کارکردهای مشارکت، تا همینجا 

رک ها، گفتگوها، مباحثات و تالش برای داندیشیبا تداوم هم این فاصله، حذف و طبیعتاً باشدهایی فاصله

 دارد:اعالم میبدینوسیله پذیر است، امکاندیگری، 
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 ومصفحه س

 

 

 

 

 نویس موسوم بهپی انتشار متن پیشنیه شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در بیا

 «1399دی  28، ویرایش اول، 1361الیحه اصالح و الحاق موادی به قانون توزیع عادالنه آب، مصوب »
 

در پاسخ به فراخوان وزارت محترم نیرو، ، طبیعی کشور نهاد محیط زیست و منابعمردمهای شبکه تشکل

وضوعات مرتبط با با حسن نیت کامل، در کنار وزارت نیرو و سایر ذینفعان قرار گرفت تا در یکی از مهمترین م

بتواند « اول، محیط زیست»ی: ر محیط زیستی و با مطالبهمحوبه نمایندگی از نگاه اجتماعخیر عمومی جامعه، 

 در حد توان خود اثرگذار باشد.

 نهاد محیط زیستی و منابع طبیعی کشوری تشکلهای مردمهای اولیهاز خواسته برخیهم با اینکه هنوز 

، بیان از تغییر کلی قانونوزارت نیرو شناسی قوانین موجود، شفاف کردن هدف مبنی بر مطالعات آسیب

 و ... سبانه به آبضرورتهای اصالح قوانین در این حوزه، توجه به تمامی ذینفعان، پرهیز از نگاه آبساالرانه و کا

به علت رویکرد مثبت و مشارکتی کارگروه تدوین قانون در وزارت نیرو که در این مرحله  تحقق نیافته بود، تنها

ی محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در چارچوبی کامال شفاف، صریح و هاتشکل در پیش گرفته بود، شبکه

سانه، که محصول گفتگوهای پرشمار فنی در کارگروه در چارچوب خرد جمعی کارشنافعالی  صادقانه، کنش

 تخصصی مربوطه بود، از خود نشان داده است.

نویس اولیه قانون آب است حاصل این همفکری که قدمهای ابتدایی مشارکت خود را برداشته است، پیش

 هایی داشته باشد،هاد، فاصلهنکلهای مردمبا نقطه مطلوب تشممکن است که اگرچه  شودکه به زودی منتشر می

واگذاری امور به مردم  ا شایدهمترین آنهاما تا همین جا هم تغییرات شگرفی را در خود پذیرا شده است که م

، گیریهای آبریز، ورود نمایندگان بخش غیردولتی و صنفی به شوراهای عالی و کارگروههای تصمیمدر حوضه

 و امثال اینها بوده است که واقعا شایسته تقدیر و پشتیبانی است. هاتخصیص بندیتغییرات در اولویت

، هیچ نوع منابع آب ایران شرکت مدیریتا آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که در این میان ام

مثال شسته و ویرایش تنها، نویس خود را که و پیش هتاب نیاوردحتی در چنین سطح ابتدایی مشارکتی را 

عنوان ناگهان به  شود،وب مینهم قانون جامع آب محسنویس بار موسوم به پیشفاجعه ی دیگری از متنرفته

 متن پیشنهادی مطرح نمود.

نویس نهم قانون جامع آب( نویس همانند متن قبلی که توسط این دفتر تهیه شده )پیشاین پیش

زارت نیرو در پیش گرفته است. در این متن پیشنهادی، بدون توجه به برای و رویکردی کامال انحصارگرایانه

 نیازهای امروز و آینده کشور و بسیاری شاخصهای مهم دیگر،سابقه قوانین، تعارضات موجود، ضعفها و خالءها، 

بر تمامی انواع منابع آب سطحی و زیرزمینی، اراضی بستر و حریم  ،اختیارات وزارت نیرو را بدون حد و حصر

ها گسترده است و به وزارت نیرو اجازه درآمدزایی از فروش، اجاره یا اجازه و ذخایر شن و ماسه رودخانه

 از تمامی این منابع را داده است. ریبردابهره

 

شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، پس از طرح این رویکرد ، در این راستا

های استانی و مآالً تشکلهای عضو شبکه و دریافت بازخوردها و نظرات جدید در میان فعاالن و کنشگران شبکه

 دارد:م میاعالمطروحه، مطالبات خود را بدین شرح 
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 مصفحه چهار

 

 

 

شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، به دالیل ذکر شده در فوق،  نخست:

معترض بوده  "منابع آب نویس دفتر حقوقی شرکت مدیریتپیش" به فرایند تدوین و همچنین محتوایشدیداً 

 شناسدوجه آن را به رسمیت نمیبه هیچنموده و و نقد قلمداد  یهر گونه بررس تیمتن منتشره را فاقد صالحو 

شرکت معظم مادر تخصصی مدیریت ، 1361اصالح قانون توزیع عادالنه آب مصوب و با فرض پذیرفتن ضرورت 

 کند.دعوت می کلی و تنظیم و تدوین این متنمنابع آب ایران را به مشارکت در بررسی، اصالح 

 

در ادامه فرایند مشارکتی تدوین  نیز در مرحله ابتدایی تدوین است، نویس قانون آبپیشاز آنجا که  دوم:

های اصالح قانون توزیع عادالنه آب در اختیار تمام گروه نویسی پیشبعد از ارائه نویس، زمان کافیاین پیش

 تبادل نظر، نقد و اصالح گذاشته شود. به بحث، فرازها و مواد آن شود تا همه قرار دادهمردمی و دولتی فع ذین

 

نمایندگان صنفی کشاورزان،  از ، متشکلکارگروهی فرابخشی بدیهی است که این روند باید با ایجاد سوم:

ت جهاد زیست، وزارمحیطت حفاظ، سازمان زیست و منابع طبیعیهای محیطنمایندگان تشکلعشایر، 

یندی شفاف و آغاز شود تا در فرآسایر ذینفعان  آبخیزداری کشور و ومراتع  ها،کشاورزی، سازمان جنگل

در این صورت شاید بتوان با اغماض ادعا  .، در خصوص مفاد متن پیشنهادی، بحث و بررسی صورت گیردعمومی

تصمیمی مشترک در و  آب کشور شکل خواهد گرفت عضالت مدیریتو فهم مشترکی درباره مکه گفتگو  نمود

ر راستای مشارکتی و د نهایتا متنی که حاصل فعالیتی جمعی و و یک از بندهای قانون اخذ خواهد شد مورد هر

 اهد شد.حاصل خو، تر استتر و واقعیمحتملاجرای آن امکان  است و نفع عمومی

 

نه ذخایر آب تجدیدپذیر بدیهی است با توجه به اینکه کشور، مدتهاست از مراحل بحرانی در زمی چهارم:

ر قالب ها دگذشته و به عبارتی دچار بدهکاری بسیار سنگینی است که مادامیکه سازوکار جبران این بدهی

ای جز اتالف ی، نتیجههای حفاظت و احیاء در قوانین کشور دیده نشود، هر طرح و برنامه و دیدگاه دیگرطرح

خواهد داشت، انتظار طراحی و اجرای قوانین های آتی نلو ورشکستی مطلق برای نسل حاضر و نس بیشتر منابع

هایی با این هدف فوری و مهم، انتظار معقولی باشد و این در حالی است که متاسفانه در تدوین و برنامه

کت مدیریت قانون جامع آب، این موضوع، نادیده گرفته شده و شوربختانه در متن پیشنهادی شرنویس پیش

تر شده و از هر فرازی، برای آب کشور، در ادامه رویکرد سابق، پررنگ حداکثری به منابعمنابع آب ایران، فشار 

 ر، نهایت استفاده برده شده است.برداری هرچه بیشتبهره

 

و  هستند وایی آبحکمر نیو آشنا به دانش نو یدانشگاه یاکه خود چهره رویمحترم ن ریاز وز پنجم:

اند دار حرکت به سمت نظم نوینی در مدیریت آب بودهالمللی، طالیهاتفاقا در سوابق مدیریتی خود در عرصه بین

ی، مدیریت تقاضا و فهم درست ـمحور منابع آبماعـتـنه مدیریت اجـها و مقاالت متعددی در زمیخنرانیـو س

 یبا تبررود میانتظار  اند،داشته موضوع حکمروایی آبی مختلف و نسبت آن باظرفیتها و قابلیتهای کشورهای 

جامعه و  میانشکاف  ترمیم صرار و حمایت از روند مشارکتی و اجتماعی،با ا، یمتون و اقدامات نیجستن از چن

 .را در دستور قرار دهندرتخانه متبوعه خود وزا
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 مصفحه پنج

 

 
 

 ،یوزارت محترم جهاد کشاورز ، همچونیعیطب بعمرتبط با آب و منا یدولت یهادستگاه ریاز سا ششم:

درخواست و دیگر ذیمدخالن  یزداریو بطور خاص سازمان جنگلها و مراتع و آبخ ستیز طیمححفاظت سازمان 

 نییتع و ادعای صرف یآن هم با نگاه فنکشور، آب مدیریت  گرانیاز باز یکیمربوط به  کنش انحصاری م،یکنیم

خود را در  یقانون فیتکال ،متن نیضمن محکوم کردن اکنترل نموده و موضوع فرابخش آب را  یقانون فیتکل

عدم حضور در روند  .به جا آورندقانون  یو بازنگر نیدرست تدو ریدر مسو شرکت و حضور  ییجومشارکت

تواند هیچگونه توجیهی داشته باشد چرا که هم وظایف و اختیارات نویس، یقینا نمیپیشبررسی و تدوین متن 

مسؤولیتهایشان ر بازیگران دولتی، وظایف و اختیارات سای حاکمیتی و قانونی وزارت نیرو مشخص است و هم

 .را مشخص کرده است

 

مصادره قانون به نسبت به  کنیمدرخواست میمجدانه  ینظارت یو نهادها هییاز قوه محترم قضا هفتم:

با توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی مدیریت منابع آبی کشور، اجازه حساس بوده و خاص  یسود دستگاه

های غیرقابل جبران در ومی، محملی برای ایجاد پریشانیگذاری نامناسب و بیگانه با واقعیتهای بندهند ریل

ها، حساسیتهنگام درست و بهکارشناسی در این زمینه، با درک  یشک نگاه پیشگیرانهبی .آینده شود

ای درست مسیرها و روشهکارگیری در تعیین و به گیرساز و تصمیمادهای تصمیمتواند یاریگر دستگاهها و نهمی

  و کارآمد باشد.

 

شود ضمن رصد آنچه که اسالمی تقاضا میاز قوه محترم مقننه، نمایندگان محترم مجلس شورای  هشتم:

به عنوان نیاز ضروری حال و آینده کشور در قالب قانون جامع آب قرار است تهیه و به مجلس ارائه شود، ضمن 

، با نگاهی ملی به موضوع، های قانونی موجودها و نقصهای پرشمار و متعدد و خالءبررسی روند قانونگذاری

 –که البته در جای خود، شایسته توجه هستند  –ای ت دادن نگاههای محلی و منطقهورود پیدا کرده و از دخال

بپرهیزند و تجربه منحصربفرد مجلس قانونگذاری را در زمینه مدیریت منابع آبی کشور، چراغ راه خود قرار 

گر و ندهند و ضمن حفظ استقالل رأی، مترصد تالشهای برخی از اصحاب ثروت و قدرت در اثرگذاری بخشی

داری کاسبکارانه برخی از ا موضوع آب، به محملی برای جوالن و میدانطلبانه در این زمینه باشند تمنفعت

شده تبدیل نشود. یقیناً همراهی مجلس محترم با کلیه ذینفعان، به فضل الهی، ضامن تولد و بخشهای شناخته

 تصویب قانونی مدرن و جامع خواهد بود

 

مشارکتی،  ینویس قانون آب که در رونداز تعجیل در تهیه و تدوین متن پیشت شایسته اسهمچنین  نهم:

بخشهایی از آن مورد بررسی قرار گرفت، جداً پرهیز شود و زمان کافی برای تدقیق در ابعاد مختلف آن در نظر 

را متأثر های جامعه تمام بخش تواندها میگرفته شود؛ ناگفته پیداست که موضوعی مانند قانون آب که تا دهه

غذایی و  ، امنیتلماسیدیپنگی، یاسی، فرهس تصادی، اقتصادیاسی، اقتماعی، سهای مختلف اجسویهو  ساخته

هدف  تواند اینچنین یکطرفه و با عجله،است، نمی موجود در آن، نیازمند مشارکت خردمندانه آحاد مردم... 

امعه است که با احساس مسؤولیت، یاریگر دولتها در کنش سیاسی و جناحی قرار گیرد و بر تمام نخبگان ج

تولید محتوای مناسب و متناسب برای حال و آینده ایران عزیزمان باشند و نهادهای دولتی نیز، استفاده از همه 

ظرفیتهای علمی، عملی، تجربی و کارشناسی را به عنوان وظیفه و تکلیفی تاریخیف مدنظر و مورد توجه قرار 

 دهند.
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 مصفحه شش

 

 

 

حفظ  یازهاینشیخود را ملزم به فراهم کردن پ ،تیدر کنار حاکم نهادتشکلهای مردماست  یهیبد :دهم

نگر، تهیه پیوست محیط زیستی و پیوست اجتماعی برای جانبهشناسی همهاز قبیل مطالعه و آسیب ،یمنابع آب

مشارکت  یبرارا خود  یآمادگ اً د و مجددندانیمتناسب م یتدارک ساخت حقوق نویس قانون وخود متن پیش

 د.نداریمتناسب اعالم م یدر ظرف زمان، رویوزارت محترم ن، از جمله نفعانیو با حضور همه ذ جامع یندیدر فرآ

و وفاق همه دستگاه ها  نفعانیمحصول اشتراک نظر همه ذ یبر خردمندان مبرهن است، هر چه متن قانون

ها و آسیبها و ، کاهش پریشانیدر عرصه عمل تیموفق ن،کامل آ یبه اجرا دیو دست اندرکاران باشد، ام

 .متصور خواهد بود شتریب نسلی،پاسداری عاقالنه از این امانت بین

 

های کالن آب و آبفای ریزیدفتر برنامه همراهیاندرکاران محترم و با تشکر از کلیه عزیزان همراه، ذینفعان و دست

ای متفاوت در ساختار و سازوکار هکه یقینا نتیج جویانهجمعی و مشارکتوزارت نیرو بابت ورود به فرآیندها و روندهای 

 شاءاهلل.برای کشور خواهد انجامید انای درخشان آیندهبه رقم خوردن حکمروایی آب در کشور به بار خواهد آورد و 
 

 با سپاس و احترام دوباره

 شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور

 1399 دوم بهمن
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