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سـرمقاله

پیوسته  وبهم  منسجم  مدیریت  پیش نیاز  »کارآمد«،  حکمرانی 
پیدا  کارآمدی دست  به  تلقی می شود. حکمرانی هنگامی  آب 
با  و  اجرا  تدوین،  خوبی  به  را  خود  قواعد  بتواند  که  می کند 
در حکمرانی  کارآمدی  اقتدار شود.  تصمیامت، صاحب  تحقق 
منی شود.  کسب  ناگهان  و  شب  دریک  توانایی ها،  سایر  مانند 
در مقایسه با انبوه اسناد و تصمیامت اجرا نشده در حکمرانی 
ناکارآمد که هیچگاه شانس اجرا و تشخیص تصمیامت نادرست 
از درست در عمل بوجود منی آید، بدست آمدن فرصت اجرا و 
تحقق تصمیامت در حکمرانی کارآمد، رشایطی است که »امکان« 
ارزیابی مراحل و چگونگی اجرای تصمیامت و بررسی کیفیت 
تصمیامت اجرا شده در عمل را بدست می دهد. این فرصت، 
شاید مانند گشودن پنجره ای اصلی است برای نظارت وتشخیص 
صحت تصمیامت در عمل و یا کاستی های آن، که برای باالرفنت 
از »مارپیچ تکاملی« کارآمدی، امکانات و فهم تازه ای را فراهم 
می کند. در چنین مسیری، حکمرانی آب، »نگاه فراخی« است 
که با آن می توان در بررسی سیستم های اجتامعی-طبیعی آب 
در گذشته و حال، فراتر از نهادها و روابط دولتی را مشاهده 
و به رابطه های رسمی و غیررسمی موثر میان دولت و جامعه، 
توجه کرد؛ چون عرصه آب هیچگاه منحرص به دولت و روابط 
بر جداکردن  افزون  می توان  نیست. همچنین  و  نبوده  رسمی 
موضوعات اسرتاتژیک از عملیاتی، زمینه ها و محیط مسلط به 
فعالیت های مدیریتی را نیز مورد کنکاش قرار داد و باالخره از 
این طریق می توان الیه های مختلف موجود نظام حکمرانی را 
از یکدیگر تفکیک، تحلیل و نحوه  -به لحاظ سلسله مراتبی- 

ارتباط میان آن ها را به بررسی گذاشت.
ایجاد  برای  که  است  طریقی  به  آب  چالش های  و  موضوع ها 
در سطوح  همزمان  باید  تصمیم گیری ها،  در  تناسب  و  موازنه 
مختلف حکمرانی و در تعامل میان نهادها و کنشگران مختلف 
اقتصادی،  توسعه  و  همکاری  سازمان  شوند.  تحلیل  و  بررسی 
تسهیم  چگونگی  را  چندسطحی  حکمرانی  اصلی  موضوع 
ترصیحی و ضمنی اجازه سیاست گذاری، تصدی، توسعه و اجرا 
سازمان  این  می داند،  رسزمینی  و  اداری  مختلف  سطوح  در 

سطح های حکمرانی را این گونه تفکیک و تعریف کرده است:
- سطح باال و افقی میان وزارتخانه های مختلف یا اداره کل های 

یک وزارتخانه در سطح دولت مرکزی

- سطح عمودی بین الیه های مختلف دولت در سطح فراملی، 
منطقه ای، ایالتی یا استانی و محلی 

- در سطح پایین و بطور افقی میان کنشگران مختلف در پایین ترین 
سطح ملی.

در نظام تسهیم یا تقسیم قدرت/مسئولیت؛ کلیه فعالیت های 
به  هم  تصدی گری؛  و  حاکمیتی  امور  عملیاتی،  و  راهربدی 
لحاظ سلسله مراتب اداری و هم از نگاه مرزهای جغرافیایی، 
برای  سطحی  هر  تعریف  در  بگیرند.  قرار  توجه  مورد  باید 
است  ممکن  قدرت/مسئولیت  تسهیم  از  بخشی  هرکشوری، 
باشد،  مشابه  نباید،  بخشی  اما  باشد،  کشورها  دیگر  مشابه 
چون از اموری است که در هر نظام حکمرانی باید برحسب 
رشایط و ظرفیت ها و تصمیم گیری واقع بینانه -و نه تقلیدی- 
تعیّن پیدا کند. تصویر روی جلد این شامره نرشیه هم، چنین 
ایده ای را به منایش می گذارد. ارتباط افقی سطح ملی و محلی 
و به ویژه رسنوشت سطح عمودی حکمرانی آب در کشورباید 
سیاسی- مراتب  سلسله  و  ساختار  به  توجه  با  سو  یک  از 
اداری دولت و از سوی دیگر مقتضیات محدوده های طبیعی 
مدیریت آب، تعیین تکلیف شوند. برای همه سطح ها، اصالح 
صداها،  همه  شنیدن  سمت  به  »البی گری«  و  سیاست ورزی 
فراگیرندگی و تقویت تعامل و ارتباط میان نهادها و گروداران 
اهمیت  »انسجام«  و  »هامهنگی«  برای   )Stakeholders(
دارد، زیرا این دو عامل مهم؛ حکمرانی کارآمد را از حکمرانی 

غیر کارآمد، متامیز می کنند. 
آب اساساً مقوله ای محلی محسوب می شود، با رشایط طبیعی-
محلی  حکمرانی  متفاوت.  چالش های  و  گوناگون  اجتامعی 
از  حکمرانی،  مراتب  سلسله  در  سطح  پایین ترین  عنوان  به 
جنبه های متعدد کنرتلی، کنشی، واکنشی یا تعاملی، قابل بررسی 
و ارزیابی است. این سطح از حکمرانی، سازمان ها و نهادهایی 
و  سیاستی  در سطح  واقعی  نتایج  قادرند  که  برمی گیرد  در  را 
راهربدی را کنرتل کنند و نسبت به قواعد و مشوق های وضع 
شده در این سطح یا در سطح های باالتر اداری، واکنش نشان 
از  این سطح  زیرزمینی،  آب  محلی  مورد حکمرانی  در  دهند. 
اشخاص  متلک  تحت  قنات های  و  چاه ها  صاحبان  حکمرانی 
مثل  قنات ها  و  چاه ها  کنندۀ  اداره  نهادهای عمومی  حقیقی، 
محلی  نهادهای  و  آبفا-  و  آب  رشکت های  و  -شهرداری ها 
اداره کننده و مرصف کننده آب را دربرمی گیرد. حکمرانی محلی 
آب بران  و  میرابی  توزیع،  و  تقسیم  نظام  شامل  سطحی  آب 

حقیقی یا مستقر در نهادهای مختلف است.
حکمرانی محلی آب با وجود داشنت تجربیات متنوع و سابقه 
نقش  ایفای  و  بیشرت-  هم  شاید  و  سال  هزار  -پنج  طوالنی 
حیاتی در شکل گیری و استمرار متدن برشی و اهمیت آن در 
اجرای سیاست ها و قوانین آب، سایه نشینی است که به ندرت 

حکمرانی محلی آب 
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بر  کاستی  این  اگرچه  قرار می گیرد.  اهل فن  توجه  تیررس  در 
حسب درجاتی، پدیده جهانی است، اما به هر اندازه که باشد، 
قطعاً درباره آن باید چاره اندیشی شود. هرچند که هر از گاهی 
به دلیل اهمیت سیاست های اصلی امنیت آبی و پایداری باید به 
حکمرانی محلی نیز بطور ضمنی یا ترصیحی پرداخت، یعنی در 
اتخاذ و اجرای سیاست هایی چون »مترکززدایی، حفظ و توسعه 
ظرفیت های محلی و دانش ضمنی و بومی«، »حکمرانی منابع 
مشرتک و نظام بهره برداری از آب« و »مشارکت جامعه محلی، 
حکمرانی  قطعاً  حکمرانی«  در  گروداران  و  خصوصی  بخش 

محلی، اهمیت حضورش را به گونه ای اعالم می کند. 
کم توجهی به حکمرانی محلی آب در کشور ما در این حد، از 
روندهای نوظهور دهه های اخیر است و قبل از ابتال به »شبه 
»دیوان  در  محلی  حکمرانی  جایگاه  مترکزگرا«،  مدرنیزاسیون 
آب« به گونه ای دیگر بود. به عنوان منونه شاید یکی از فرازها 
را بتوان با بررسی محتوای حکم رسپرست رودخانه زرینه رود 
مندرج در کتاب »رسایل الصاحب عباد« مربوط به دوره وزیر 
دریافت.  نیکی  به  آل بویه،  حکومت  مردم دار  و  نام  صاحب 
اصول و معیارهای ابتدای این فرمان مانند »پیشه ساخنت تقوا 
دست  »کوتاه کردن  دیه ها«،  و  روستاها  مردم  بین  عدالت،  و 
زورمندان از حق آن ها« و »بازداشنت طمع های کاذب از ستم 
بر آنان«، تا »متام مردم در حقوقشان همسان باشند و کسی را 
بر کسی برتری نباشد« همچنان کم نظیر است. در این حکم به 
بیان موازین نظام میرابی و آب بری توجه شده و در انتها دلیل 
این دقت و نظارت بر »میراب ها، کارگران، برزگران، حامیان و 
متولیان« را چنین بیان منوده است: »و بدان که این کار که بر 
عهده تو گذاشته شده از اموری است که قوام ملک و عایدات 

آن و ارزش امالک و زندگی مردم بدان بسته است«.
رهیافت اصلی برای جربان کوتاهی پرداخنت به نقش حکمرانی 
محلی آب در اجرای سیاست ها و برنامه های ملی و زیر سطح 
هرچه  که  است،   )Case Studies( موردپژوهی  نوعی  ملی، 
راه  بهرتین  زیرا  بهرتاست.  باشد،  و هدفمندتر  بیشرت  تعدادش 
شناخت موانع اجرایی مصوبات و سیاست های ملی، حوضه های 
یا  معنایی  درک  بررسی  اول  درجه  در  محلی،  سطح  و  آبریز 
است.  گروداران محلی  و  نزد مسئولین  آن ها  ترجامن  ارزیابی 
حال آیا جای خالی انجام این نوع موردپژوهی برای انواع اصول 
و خط مشی های آب کشور ما -که معموالً به طور متمرکز تهیه 
از دیدگاه نهادها و گروه های مختلف  و به تصویب می رسد- 
با  ارتباط  در  اصالً  آیا  مثالً  احساس منی شود؟  محلی  گروداران 
پروژه های 15 گانه تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی –که بعضی 

از آن ها سالخورده شده اند- یا در ارتباط با تصمیامت »کارگروه 
بازمنایی  و  تلقی  طرز  به  ششم«،  برنامه  کم آبی  با  سازگاری 

دیدگاه گروداران محلی توجه شده یا می شود؟
در تأیید صحت این رهیافت، مترینی را که از این نظر نسبت 
به »اصول وضع شده حکمرانی آب مصوب 2015« کشورهای 
عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( در سطح 
حکمرانی محلی آب در کشور هلند انجام گرفت را به رسعت از 
نظر می گذرانیم. در این آزمون، طراحی پرسشنامه های گروداران 

در سطح محلی بر اساس سه موضوع اصلی بوده است: 
- چالش های مدیریت در سطح محلی

- تأثیر اصول دوازده گانه بر حکمرانی محلی
- نحوه کنار آمدن با تناسب یا عدم تناسب اصول دوازده گانه با 

حکمرانی در سطح محلی.
بررسی فوق نشان می دهد در کشوری که -در میان 34 کشور 
عضو بطورکلی به عالی ترین شکل در تطابق با اصول 12گانه 
عمل می کند- این اصول در سطح محلی به دلیل تازگی و کامل 
نیافنت فرایندها، به گونه ای بهم پیوسته و همسان درک و اجرا 
مقامات  برای  آب  اولویت  وجود  با  آنکه  به ویژه  منی شوند. 
برای مسئولین شهرها و  آبی  محلی آب، موضوعات و مسایل 
نیستند.  برخوردار  اولویتی  چنین  از  کوچک،  جمعیتی  مراکز 
این در رشایطی است که در هلند، آب اکنون کامالً در تداخل 
برنامه ریزی های فضایی )Spatial Planning( قرار گرفته و  با 
سیاست های آب بیش از پیش امر اجتامعی تلقی می شود و نه 

موضوعی فقط تخصصی و فنی. 
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