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 :چکيده

های عمومی و افزايش زيست نقش مهمی در خصوص رشد آگاهیو خبرنگاران آب و محيط ها رسانه

و متعهد،  ایخبرنگاران آموزش ديده، حرفهويژه در عرصه مديريت تقاضا و مصرف دارند. هب اجتماعیمشارکت 

-یانجام م تریرا به نحو مطلوب یدازش اطالعات و انتشار اخبار در حوزه تخصصپر ها،داده آوریجمع يندفرآ

ارتقا سطح عليرغم اقدامات مثبت صورت گرفته در سال های اخير، خأل يک ساختار هدفمند جهت  .دهند

های مناسب به منظور جذب و ه ظرفيتزيست و توسعو اصحاب رسانه در حوزه آب و محيطخبرنگاران  تخصصی

 و هدفمند  ارتباط منسجم يازمندنرفع اين خأل  افزايش ماندگاری خبرنگاران توانمند در اين حوزه  مشهود است.

 خبرنگاران و هارسانه یالمللينابتکار ب یاندازراهاين متن سياستی است که در های مرتبط خبرنگاران حوزه ينب

آن معرفی شده مناسب های پيشنهاد و ساختار و مأموريت محيط زيستخبرنگاران آب و  یکانون مل يجادا آب و

 است.

 

 تماعی، اطالع رسانی عمومیآب و رسانه، خبرنگاری تحقيقی آب، مشارکت اج ها:کليد واژه

 

 و ضرورت اقدام مقدمه

به  یابیاست که در دست یآب از جمله موارد یو جامع نگر منابع و تقاضا یکپارچه یریتدر مد یمشارکت اجتماع

به موقع و موثر، سطح و  یو عدم اطالع رسان یکاف العاتدارد. عدم وجود آمار و اط ییسزابه یتآب اهم یدارپا یحکمران

 هایو برنامه ینسرزم یرآمایشنظ گذاریرتأث یرهایاز متغ یاریبس یفرابخش یتماه یزو ن یو تخصص یعمق دانش عموم

ها گسترش رسانه ی،سبک زندگ ییرو تغ ینیو رشد شهرنش یتجمع یشافزا ی،و خارج یداخل یاسیمالحظات س ای،توسعه

و  فضای مجازی کنندگانغالب مخاطبان و استفاده یارسانه یو کم سواد ناآگاهیدرکنار  یمجاز یاز فضا استفادهو 

 یآب از منظر مشارکت ها یجامع نگر منابع و تقاضا یکپارچه یریتبه مد یابیدست یجد هایچالش یگر،موارد مشابه د

عدم و  یاز نبود آگاه یناش ینفعان،و ذ مبسیاری از مشکالت موجود در بخش آب و عدم مشارکت مرد هستند. یاجتماع

بخشی و جلب مشارکت  یاست. ضرورت آگاه یآب هایمختلف چالش هایینهو به موقع در زم یکاف رسانیاطالع

 [.1پیشنهادی وزیر محترم نیرو، مورد تأکید قرار گرفته است]وح مختلف تصمیم گیران و نیر برنامه اجتماعی در سط

ویژه در عرصه های عمومی و افزایش مشارکت مردمی بهو خبرنگاران نقش مهمی در خصوص رشد آگاهیها رسانه

ی آب و هارسانهخبرنگاران و  یدهاییو تهد موانعچه مدیریت تقاضا و مصرف دارند. اما سواالت اساسی این است که 

-میباز و بهبود شرایط موجود مدیریت منابع و تقاضای آب اصالح  یرخود در مس یدیرا از انجام نقش کل محیط زیست

، و خبرنگاری تحقیقی های آب و محیط زیستتوان با توانمندسازی خبرنگاران و فعاالن رسانههمچنین چگونه می ؟دارد

mailto:chavoshian@gmail.com
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ها باید اذعان های وزارت نیرو را فراهم کرد؟ در پاسخ به این پرسشت اجتماعی باالتر و تحقق برنامهزمینه جلب مشارک

موضوعات و  ییشناساهای اخیر، خأل یک ساختار هدفمند جهت گرفته در سالنمود که علیرغم اقدامات مثبت صورت 

و خبرنگاران  تخصصیارتقا سطح زیست، و خبرنگاران آب و محیطها رسانه یکنشگر یفضا یچارچوب مفهومتعریف 

های مناسب به منظور جذب و افزایش ماندگاری خبرنگاران زیست و توسعه ظرفیتاصحاب رسانه در حوزه آب و محیط

-های آب و محیطخبرنگاران حوزه ینب و هدفمند  ارتباط منسجم یازمندن رفع این خأل توانمند در این حوزه  مشهود است.

 شود.سیاستی به آن پرداخته می این متن است که درزیست 

 محيط زيستخبرنگاران آب و  یکانون مل يجاداو  آب خبرنگاران و هارسانه یالمللينابتکار ب

و جلب  عمومی های، نیازمند ارتقا آگاهیمدیریت منابع و مصارف آب بهبود شرایط موجودهمانطور که اشاره شد 

 میان، این در. استها و برنامه های مورد نیاز مدیریت یکپارچه و جامع نگر رکت گسترده مردمی در اجرای سیاستمشا

و محیط  آب هایحوزهدر  ی،اجتماع یهسرما یشافزا درنتیجه و اعتماد جلب عمومی، دیدگاه تغییر در مهمی نقش هارسانه

 به صرف رسانیاطالع از آنها کارکردهای ها،د. امروزه باتوجه به تغییرات سریع حوزه ارتباطات و رسانهندارزیست 

 یافتن توانندمی موضوعات، بهتر درك در مردم به کمک با هارسانهبدیل شده است. به طور مشخصت هدفمند بخشیآگاهی

کنند. این امر  یقموضوعات تشو این به توجه به را گیراننموده و مدیران و تصمیم تسهیل را مشکالت با مقابله حلراه

است خبرنگاران  یهیاست. بد یستز یطدانش خبرنگاران در حوزه آب و مح روزرسانیو به یکاف تمستلزم اطالعا

را به نحو  تخصصی حوزه در اخبار انتشار و اطالعات پردازش ها،داده آوریجمع یندو متعهد، فرآ ایآموزش دیده، حرفه

 .دهندیانجام م تریمطلوب

 یکانون مل یجادا و آب خبرنگاران و هارسانه یالملل ینابتکار ب یانداز راه" یزیربرنامهحاضر در خصوص  یاستیس متن

آب به عنوان  المللییندهه ب ینبرنامه اقدام دوم نویسیشمهم در پ ینشده است. به ا تهیه "محیط زیستخبرنگاران آب و 

 یآبشناس المللینبرنامه ب"چهارم و ششم فاز هشتم  یمحورها ینهمچن[ و 2]اشاره شده  "یجمع هایابتکار رسانه" یجادا

 ایرو مرکز منطقه ین. از ا[3] پردازدمی ینهزم ینو نقش اصحاب رسانه در ا یعموم رسانیاطالع یتبه اهم یزن "نسکویو

با هدف ارتقا دانش و آگاهی  یمتعدد یآموزش هاییشترکارگاه( که پیونسکو پوشش تحت) تهران - شهری آب مدیریت

خود  یفشرح وظا یدر راستا[ 6،5،4]کرده  برگزار زیستیطخبرنگاران نسبت به موضوعات کلیدی حوزه آب و مح

 .را تهیه نموده است ی،متناظر آن در سطح مل هایکانون یجادو ا المللیینابتکار در سطح ب ینا اندازیراه پیشنهاد

محیط  ،آب هایدانش و آگاهی خبرنگاران نسبت به موضوعات کلیدی حوزه یارتقاتوان به می ،از جمله نتایج مورد انتظار

و  اخبارکمی و کیفی  یارتقا ها،یازآن با ن سازیو همسوآب  خبرنگاری هاییتظرفو توسعه ، شناخت زیست و انرژی

ب و ایجاد همکاری پویا و فعال و تقویت شبکه خبری آبا وزارت نیرو تهیه شده در خصوص موضوعات مرتبط گزارشات 

آب  یریتمد یهاخبرنگاران با چالش ییآشنا شده، تعیین اهداف تحقق پیگیری و عمومی هایآگاهی ارتقا برای هارسانه

مصرف تقاضا و  یریتمد درها رسانهتقای سطح مشارکت راآب و رسانه،  ینهدر زم یالمللینب یهاتجربه آشنایی باکشور، 

در مدیریت  نقش رسانه هانیز و و محیط زیست حوزه آب  یخبرنگار یننو یها یوهشو  خبرنگاری تحقیقیتوسعه آب، 

 شرایط اضطراری اشاره نمود. 

 های ملی متناظرالمللی و کانونابتکار بين ماموريت و اهداف 

محیط که در ابتدا کانون ملی خبرنگاری آب و  ملی متناظر آنهای المللی و کانونماموریت اصلی این ابتکار بین: ماموريت 

 ها و خبرنگاران حوزه های مرتبط از طرق زیر است:افزایی رسانه، همشودایران ایجاد می زیست
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 های ذیربطارتباط مستمر و هدفمند خبرنگاران حوزه 

 در های عمومی و تخصصی ای با هدف ارتقای آگاهیآموزش و توسعه ظرفیت تخصصی فعاالن رسانه

 حوزه خبرنگاری آب

 هادر این حوزه حمایت تخصصی از خبرنگاران فعال 

 های مرتبطای در بخشهای کالن رسانهایجاد بستر مشترکی برای هماهنگی سیاست 

 اهداف این برنامه عبارتند از: اهداف:

  محیط زیستو آموزش و ظرفیت سازی در زمینه خبرنگاری آب 

 های مرتبطها و خبرنگاران فعال در حوزهانتقال تجربیات رسانه ایجاد شبکه، فضای گفتگوی تخصصی و 

  ارتقا جایگاه و ظرفیت رسانه و خبرنگاری تخصصی 

 المللی در انتشار اخبار مرتبط تولیدی مشارکت بین 

 المللای و بینهای آبی در سطح منطقهایجاد زمینه مقایسه چالش 

 هاآب و بیان هماهنگ نظرات و درخواستنگاری تخصصی ایجاد شخصیت حقوقی برای روزنامه 

 های اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار گری در راستای افزایش سرمایهایجاد فضای کنشگری و مدافعه

 وگوی حقیقی و مجازی(های گفت)اتاق

  های مرتبطحوزهایجاد امکان فضای گفتگوی تخصصی به منظور رشد و ارتقا خبرنگاران  

  های ملی متناظرالمللی و کانونابتکار بين ساختار

های های ملی متناظر آن شامل کلیه خبرنگاران، گزارشگران و اصحاب رسانه فعال در رسانهالمللی و کانوناین ابتکار بین

: آب المللی اقدامدهه دوم بین"دیداری و شنیداری، وسایل ارتباط جمعی مکتوب و فضای مجازی است که در قالب برنامه 

( و نیز شرح  4و  6الملل آبشناسی یونسکو )به ویژه محورهای هشتم برنامه بینو فاز  "(2122-2112(برای توسعه پایدار 

 [. 2،3شود]ای مدیریت آب شهری تشکیل میوظایف مرکز منطقه

 -در حوزه مسایل آموزشی، علمی و فرهنگی المللی شامل خبرگان فعالشورای مشورتی بین المللی:شورای مشورتی بين

 نفر(. 15حدود زیست است )اجتماعی و خبرنگاران برجسته حوزه آب و محیط

های راهبری ملی شامل حداقل پنج نفر از خبرنگاران شناخته شده در حوزه آب در سطح شورا های راهبری ملی:شورا

های راهبری ملی این برنامه به قرار وظایف شورا را به عهده دارند. های ملیاندازی و اداره کانونکشور است که وظیفه راه

 زیر خواهد بود:

 ها در کشور مربوطهی فعالیت کانونخطمشیهاو  تصویب سیاستها 

 های عمومی و معرفی و تبیین شرایط آب کشور متبوعریزی به منظور افزایش آگاهیبرنامه 

  و ارائه پیشنهادهای الزم جهت ارتقا ها و خبرنگاران آب عملکرد رسانهابی ـیارز 

  های پیشنهادی و پروژهها حتصویب طربررسی پیشنهادها واصله و 

 های یند جستجو، کسب و انتقال اطالعات و انتشار اخبار ازطریق ارتباط مستمر با روابط عمومیآاصالح فر

 صنعت آب در کشور متبوع

 های مرتبطمعنوی و انجام پروژههای مالی و ریزی به منظور جذب حمایتبرنامه 

-ذکر شده است زیر نظر شورای راهبری ملی فعالیت می ادامههای ملی که شرایط عضویت آن در کانون های ملی:کانون

ای های ملی و منطقهالملل آبشناسی یونسکو، دارای کانوناین برنامه قرار است در آینده در مناطق مختلف برنامه بین کنند.



 «زيستبا متخصصان علوم آب و محيط یانديشهم» اولين اجالس

   0931اسفند  01وزارت نيرو 

المللی تهیه و پس از تصویب، ابالغ خواهد شد. در گام اول ها توسط شورای مشورتی بینباشد. اساسنامه این کانونفعال 

 شود.اندازی میهای ملی ایران راهکانون

از بین خبرنگاران فعال و  های ملی شورای راهبری ملی و کانون اندبیر :های ملی  شورای راهبری ملی و کانون اندبير

رییس دفتر یونسکو و یا با حکم در کشور متبوع و محیط زیست داقل سابقه پنج سال فعالیت در حوزه آب دارای ح

شود. انتخاب مجدد برای حداکثر دو دوره متوالی برای مدت سه سال منصوب میتشکیالت تحت پوشش یونسکوی مرتبط 

 بالمانع است.

 -ای مدیریت آب شهری در مرکز منطقه ها و خبرنگاران آب المللی رسانهابتکار بیندبیرخانه المللی: دبيرخانه ابتکار بين

ای مدیریت آب شهری دبیرخانه کانون ملی خبرنگاران همچنین مرکز منطقه .می شودستقرمتهران )تحت پوشش یونسکو( 

 نماید.ایران را نیز میزبانی می محیط زیستآب و 

 هامحدوده عمل و نمونه فعاليتمبانی و 

 :استمبانی این برنامه شامل موارد زیر  مبانی:

 .مستقل است و به هیچ نهاد دولتی یا خصوصی وابسته نیست 

 است. های مرتبطین منافع خبرنگاران فعال در حوزهغیرتجاری است و در راستای تام 

  طرفی و غیرسیاسی است و در ارایه اخبار و اطالعات، اصول و قوانین حاکم بر این حوزه را از بابت بی

 داری رعایت خواهد کرد. امانت

 ملی، تابع قوانین و مقررات کشور های  انین و مقررات عمومی یونسکو و کانونالمللی تابع قوبین ابتکار

 متبوع است.

المللی آبشناسی بندی برنامه بینمطابق با گروهالمللی بین های جغرافیایی فعالیت ابتکاربندی حوزهتقسیم محدوده عمل:

اقیانوسیه، کشورهای عرب، آفریقا، آمریکای مرکزی و التین، اروپای غربی و شمالی و -های آسیایونسکو شامل حوزه

 اروپای شرقی است. 

  های ملی ارایه شده است:المللی و کانوناقدامات ابتکار بینها و در زیر نمونه ای از فعالیت :هانمونه فعاليت

 های هنری های اجتماعی جهت مدیریت تقاضای آب و استفاده از ظرفیتها و گروهاندازی کمپینراه 

 رسانی بیشتر و موثرتر در موضوع مخاطرات آبی )سیل و خشکسالی( و راهکارهای کاهش خسارت آنهااطالع 

 های آبدر مورد موضوعات مرتبط با آب به عنوان مثال در خصوص تعرفه هاافزایش آگاهی 

  ها با آنان جهت انعکاس ای و متخصص و ارتباط بهتر روابط عمومیخبرنگاران حرفه آموزشتوسعه ظرفیت و

 خبرهای تخصصی در حوزه آب و آبفا

  ها با کمترین اشتباهات ممکنرسانهانتقال بهتر اطالعات و اخبار مرتبط با آب بین مسئولین بخش آب کشور و 

  توجه به جایگاه آب در فرهنگ ایران، نهادینه سازی شیوه ها و استفاده درست آب در جامعه و پرهیز از

 اظهارنظرهای شتابزده و غیرکارشناسی و حقوقی

 ايران یخبرنگاران آب و انرژ یکانون ملعضويت در 

سال متقاضیان این نوع عضویت باید دارای مدرك تحصیلی کارشناسی یا باالتر مرتبط و حداقل یک : عضويت پيوسته

ای باشند. متقاضیانی که قادر به ارائه مدرك یا فعال رسانه محیط زیستو سابقه فعالیت به عنوان خبرنگار حوزه آب 



 «زيستبا متخصصان علوم آب و محيط یانديشهم» اولين اجالس

   0931اسفند  01وزارت نيرو 

یا فعالیت  محیط زیستو ن خبرنگار حوزه آب عنواتحصیلی مرتبط نیستند، الزم است حداقل دو سال سابقه فعالیت به

 داشته باشند.ها ای در این حوزهرسانه

این عضویت مخصوص دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد و باالتر در  عضويت وابسته:

 سال سابقه کار است.های مرتبط و خبرنگاران دارای کمتر از یک رشته
 :تيعضو طيشرا

 رخانهیبه دب ازیفرم مربوطه اقدام و آن را به همراه مدارك مورد ن لیالزم است نسبت به ثبت نام و تکم تیعضو انیمتقاض

به  کانون، وستهیپ تیکارت عضو دأییو در صورت ت یبررس یمل یراهبر یواصله توسط شورا هایفرم هی. کلندیارسال نما

 .مدت سه سال صادر خواهد شد

 ايران محيط زيستخبرنگاران آب و  ملی کانون مزايای عضويت در

 ه کلیه آمار و اطالعات مورد نیازدسترسی ویژه ب 

 آزماییهای تخصصی مورد نیاز و راستیپردازش 

 المللی های ارتقا و آموزش با ارایه مدرك یونسکو و سایر مراجع معتبر بینحضور در دوره 

 ای داخلی و خارجیجهت بازدیدهای حرفههای ساالنه حمایتی به خبرنگاران منتخب بورس 

 سازی با مدیران داخلیاندیشی و تصمیمحضور در جلسات هم 

 المللی و سایر رویدادهای بینو انرژی شورای جهانی آب  تسهیالت ویژه جهت حضور اعضا منتخب در اجالس

 نظیر هفته آب استکهلم، سنگاپور و ...

  المللی و ارایه کمک هزینه خرید منابع مورد ط در سطح داخلی و بینز مرتبدسترسی اعضا به نشریات و کتب رو

 نیاز

 و  های تحقیقاتیحمایت مالی جهت انجام پروژه 

 حمایت مالی برای چاپ کتب اعضا 

 المللیتخصصی بین هایخدمات ترجمه و دسترسی به گزارش 

 و انرژی برقراری ارتباط با خبرنگاران خارجی حوزه آب 

  المللی های بینبرگزیده اعضا در رسانهانتشار مطالب 

 

 کانون ملی خبرنگاران آب و انرژی نامه اجرايی و تامين منابعآيين
شود. محل تشکیل و سایر موارد توسط شورای راهبری ملی تهیه میملی  کانوننامه اجرایی شامل تشکیل جلسات آیین

 رخانهیدب هاینهیهز هیکلتهران) تحت پوشش یونسکو( خواهد بود.  -ای مدیریت آب شهریجلسات دبیرخانه مرکز منطقه

مربوطه از محل جلب  هاینهیهز ریخواهد شد. سا نیتام یآب شهر تیریمد یاتوسط مرکز منطقه ازیمورد ن راتیو تجه

خواهد  نیمرتبط تام هایآب( و انجام پروژه المللینیدهه ب هایو برنامه ونسکوی ری)نظ المللینیو ب یداخل یمال هایتیحما

  شد.

 بندیجمع

بخشی عمومی  و جلب مشارکت اجتماعی در برنامه پیشنهادی وزیر محترم نیرو، مورد تأکید قرار گرفته  یضرورت آگاه

و  آب هایحوزه در  ی،اجتماع یهسرما یشافزا درنتیجه و اعتماد جلب عمومی، دیدگاه تغییر در مهمی نقش هارسانه. ستا

 یجادا و آب خبرنگاران و هارسانه یالملل ینابتکار ب یراه انداز" یزیربرنامهمتن سیاستی در این  د.ندار محیط زیست 
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توان به از  جمله  اهداف و خروجی های مورد انتظار می شده است. تشریح "محیط زیستخبرنگاران آب و  یکانون مل

و انتقال  یتخصص یگفتگو یفضا یجاداسایر حوزه های مرتبط، آب و  یخبرنگار ینهدر زم یسازیتآموزش و ظرف

 یرسانه و خبرنگار یتو ظرف یگاهارتقا جاآب و محیط زیست،  هایحوزه در فعال خبرنگاران و هارسانه یاتتجرب

 یگفتگو یامکان فضا یجاداو  یاجتماع هاییهسرما یشافزا یدر راستا گریو مدافعه ینشگرک یفضایجادا، یتخصص

 اشاره نمود. مرتبط یبه منظور رشد و ارتقا خبرنگاران حوزه ها یتخصص
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