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اخالق آب ،بس ــتر مناســـب تحقق حکمرانی
اثربخش آب
آب مایـــه حیـــات و ســـامتی بـــوده و در همـــه ابعاد
فـــردی ،اجتماعـــی ،اقتصـــادی و فرهنگـــی رد پـــای آن
آشـــکار اســـت؛ بنابرایـــن زمانی کـــه دربـــاره جنبههای
هیدرولوژیکـــی ،علمـــی و مهندســـی آب صحبـــت
میکنیـــم ،نبایـــد ایـــن حقیقـــت را کـــه آب یـــک منبـــع
حیاتـــی بـــرای معناشناســـی و ارزشهـــای فرهنگـــی در
تغذیـــه باورهـــا و روح اســـت فرامـــوش کنیـــم .از ایـــن رو
بســـیار مهم اســـت که هر کســـی کـــه در مدیریت منابع
آب مشـــارکت دارد یا با آن مرتبط اســـت ،درک درستی
از ارزشهـــا و تعهـــدات اخالقـــی در حـــوزه آب داشـــته
با شند .
وقتـــی دربـــاره اخالقیـــات در آب حـــرف میزنیـــم
نمیتوانیـــم آن را تنهـــا محـــدود بـــه آب کنیـــم ،بلکـــه
ایـــن اخالقیـــات کل چرخـــه آب و نحـــوه ارتبـــاط ایـــن
چرخـــه بـــا زمیـــن و اتمســـفر را شـــامل میشـــود .مفهوم
حوضـــه آبریـــز ،داللـــت بر ایـــن پیونـــد بیـــن آب ،خاک
و جامعـــه زیســـتی دارد .اصـــول و باورهـــای اخالقـــی
بازتابـــی از شـــیوههای فهـــم آب و درک نحـــوه اســـتفاده
از آن توســـط بشـــر اســـت .فهمیـــدن آب به عنـــوان یک
کاالی اقتصـــادی کـــه بایـــد آن را خریـــد و فـــروش کـــرد
و بـــه عنـــوان یـــک دارایـــی توســـط افـــراد یـــا گروههـــای
خاصی کنتـــرل و مدیریت شـــود ،بازتابهای اخالقی
متفاوتی نســـبت بـــه زمانی که آب به عنـــوان یک مؤلفه
مهـــم و اساســـی اکوسیســـتمهای مشـــترک کـــه همـــه
انســـانها به راههـــای گوناگون به آن وابســـته هســـتند،

در جهـــت تحقـــق اصـــول اخالقـــی (مانند حقوق بشـــر
و عدالـــت اجتماعـــی و زیســـتمحیطی) دارد .در نظر
گرفتـــن توأمـــان ارزشهـــای اخالقی کارایـــی ،انصاف و
حفاظـــت و پایداری میتوانـــد پایه و اســـاس قوی برای
مجموعـــهای از اصـــول اخالقـــی فراهـــم آورد تـــا بتـــوان
بـــه صـــورت قاعدهمنـــد و نظاممنـــدی مدیریـــت آب را
هدایـــت و راهبـــری کـــرد .اصـــول اخالقـــی دیگـــری که
بـــر تعریـــف و رعایت ارزشهـــا در رویههـــا و فرایندهای
تصمیمگیـــری در حـــوزه آب ماننـــد حقـــوق ،حکمرانی
دموکراتیک ،مشـــارکت فعال ،شفافیت ،پاسخگویی،
همـــکاری و همراهـــی دولـــت و مـــردم تأ کیـــد دارد و
پایهگـــذاری میشـــود مطـــرح هســـتند .پیادهســـازی
همـــه ایـــن آرمانهـــا و تعهـــدات اخالقـــی در عمـــل
تحـــت تأثیـــر تعـــدادی از عوامـــل قـــرار میگیرنـــد :چـــه
کســـانی در فراینـــد تصمیمگیـــری مشـــارکت میکنند؟
آیـــا مشـــارکت به صـــورت فعال بـــوده و در شـــکلگیری
گزینههـــای تصمیمگیـــری هـــم مشـــارکت میکننـــد یـــا
مشـــارکت منفعالنـــه بـــوده و واکنـــش بـــه تصمیمـــات
پیشـــنهادی از قبل تعیینشـــده میباشـــد؟ دسترســـی
بـــه چه نـــوع اطالعاتی بـــرای عموم آزاد اســـت؟ چگونه
متخصصـــان بـــا افـــراد غیرحرفـــهای و عـــادی ارتبـــاط
برقـــرار میکننـــد؟ آیا بـــه تنوع فرهنگـــی و اعتقـــادات و
رفتارهـــای بومـــی و ســـنتی احترام گذاشـــته میشـــود؟
و در نهایـــت ،تعـــادل بیـــن نیازهـــای توســـعه و نیـــاز به
حفـــظ منابـــع طبیعـــی چگونـــه برقرار میشـــود؟

