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 چكيده

در بخش آب، جلب مشاركت، شفافيت و پاسخگويي نهادهای مسئول  كمرانيهای حترين اركان و مولفهاز جمله مهم

ها و اقدامات صددورت گرفته، وزارت نيرو اسددت كه علير م همه تال  واقعيت باشدددش شددواهد موجود نشددانگر اينمي

ا توجه به نداشته استش ب موفقيت چندانيهای كليدی عنوان متولي اصلي مديريت بخش آب كشور، در اين حوزهبه

اطالعات  و اخبار، گزارشاتهای اجتماعي و گرد  بسيار سريع ويژه شبكهبه حوزه ارتباطاتهای سريع فناوری رشدد

ر ويژه از منظدر بخش آب به بخشي همگانيرساني و آگاهياطالع هاینادرسدت، ضدرورت توجه به حوزه درسدت و

های گاني در راستای برون رفت از بحرانمنظور جلب مشاركت همايجاد سدرمايه اجتماعي برای بخش آب كشور، به

ا تمركز ي از جمله مديريت توأمان عرضه و تقاضای آبمچنين استقرار رويكردهای نوين و ه كنوني و آتي اين بخش

، بيش از پيش نمايان گرديده اسددتش در اين نوشددتار تال  گرديده اسددت، ضددمن تبيين مباني و بر توسددعه كم آب بر

 پيشنهاد گرددش عملي های كلي و راهكارهای ها، يك سری اهداف، سياستوزهمفاهيم مرتبط با اين ح

   شفافت، پاسخگوييآموز ، بخشي، جلب مشاركت، رساني، آگاهياطالع: ها كليد واژه
 

 مقدمه -1

شود كه دربرگيرنده فرآيند توليد، گردآوري، پردازش، انتقال، اشاعه، دريافت، هايي اطالق ميرساني: به مجموعه فعاليتاطالع

 باشد. توزيع و مديريت اخبار و اطالعات عمومي و اختصاصي بخش آب كشور در درون و بيرون وزارت نيرو مي

بخشي به معرفت و شناخت حقايق و درك و دريافت حقيقت بينجامد، آگاهي هرگونه فعاليت، پديده يا كاري كهبخشي: آگاهي 

ها اقعيتبخشي، اطالعات بايد با وبندي مطالب و اطالعات مورد نظر است. در آگاهيبخشي، تحليل، تبيين و دستهدر آگاهي .است

 .و شناخت و آگاهي مخاطبان منطبق باشد

http://www.waterhouse.ir/
mailto:Nourbakhsh@Sharif.edu
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 وضعيت كنوني  -2

اي طبيعي است كه در طول تاريخ، همواره بشر با آن روبرو بوده است اما زماني كه اين مسأله با مولفه خشکسالي پديدهاصوال 

توان نام ديگري بر آن نهاد. به عبارت ديگر زماني كه كم ميخورد كمهايي همچون جمعيت، سياست، اقتصاد و فرهنگ گره مي

رشد و توسعه، فقر، رقابت هاي قومي و قبيله اي، مسائل ديپلماتيک آمدهايي چون نزاع اجتماعي، مهاجرت، كاهش كمبود آب پي

ا و هرسد بتوان گفت وارد بحران آب شده ايم. خشک شدن تاالبآورد به نظر ميو منطقه اي، نارضايتي و .. به دنبال خود مي

بر سر  ايهاي پراكنده منطقهنزاع ها وها و كيفيت منابع آب زيرزميني، خشک شدن رودخانهها، افت شديد تراز آبخواندرياچه

ه از توان نشأت گرفتتوان نمود عيني بحران كم آبي در ايران دانست. بحران آب در ايران را ميمسائلي چون انتقال آب را مي

ي هاي جوي يکي از عوامل اصلعوامل مختلفي قلمداد نمود. به طور قطع عوامل اقليمي و فاكتور مشخصه آن يعني كاهش بارش

)از  را اههاي اخير است. افزايش دما و به تبع آن افزايش حجم تبخير از منابع سطحي و همچنين تغيير الگوي عمومي بارشآبيكم

خألهاي قانوني  توان نام برد.برف به باران( از ديگر تغييرات اقليمي موثر در كاهش حجم منابع آبي تجديدپذير در سالهاي اخير مي

ف توسعه هاي مختلگيري در خصوص طرحه در نظر گرفتن طرح آمايش سرزمين قبل از برنامه ريزي و تصميماز جمله عدم الزام ب

و همچين عدم اعمال صحيح مولفه هاي مديريت يکپارچه منابع آب در جهت نيل به توسعه پايدار و نيز عدم وجود مواد قانوني 

توان از عوامل تشديد بحران آب ارف در بخش آب نيز ميبازدارنده و گاها تشويقي در جهت كاهش و مديريت منطقي مص

برداري از آب كه بعضا به دليل عدم رعايت برخي اصول همچون آمايش هاي روز افزون بهرهقلمداد نمود. روند توسعه و نياز

دم اعمال اقدامات عهاي انتقال آب و سرزمين، استفاده نابجا از صنايع آب بر، الگوي كشت ناصحيح، ضعف در زيرساختهاي شبکه

ده هاي كم آبي در شرايط موجود شتي در بهره برداري صحيح از منابع آب سبب افزايش و آسيب پذيري بيشتر در دورهنظار

توان ضعف در اعمال مديريت يکپارچه و به هم پيوسته منابع آب و برقراري تر به موضوع، مياست. با بررسي دقيق و نگاه عميق

لي هاي كالن را به عنوان يکي از داليل اصگذاريهاي مشاركتي در سياستگيري از سياستي و همچنين بهرهارتباط بين سازمان

ناهنجاريهاي ذكر شده مرتبط با عوامل انساني  بروز يا تشديد بحران آب قلمداد نمود. در اين بين توجه به گسترش دانش عمومي، 

ب يکي از اركان اساسي تحقق مديريت به هم پيوسته منابع آب محسوب اطالع رساني شفاف و آگاهي در حوزه هاي مختلف آ

 از مراحل، كليه در آب از بهينه استفاده ضرورت درك واقع برداري از منابع آبي، درشود. آگاهي در زمينه حفاظت و بهرهمي

 گردد. ايجاد ها انسان رويه و رفتار در تغييري آب مصرف و مديريت به توجه با ترتيب بدين تا باشدمي آن مصرف تا آب تأمين
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 . تأثيرگذاري آگاهي بخشي و مشاركت عمومي بر حفظ و احصاي منابع آبي1شکل

 

 آب ت آب يا حكمرانييمدل مفهومي جايگاه اطالع رساني و آگاهي بخشي در ساختار يكپارچه مدير-3

 در موميع هايآگاهي ارتقاء و موتور محركه تغيير جوامع در مسير دستيابي به توسعه پايدار است.  امروزه گام نخستآموزش 

 در كه هايينشست كليه استثناء در بدون و دهد مي تشکيل را كشورها آب مديريت مهم و اصلي هايمؤلفه از يکي سطوح كليه

 از محورهاي يکي عنوان به مذكور مقوله شده، برگزار جهان كنار و گوشه در آن مديريت و آب درباره گذشته سالهاي طول

باشد. از فاكتورهاي كليدي در موفقيت مديريت يکپارچه منابع آبي مي ديگر مشاركت عمومي، يکي .است بوده مطرح كليدي

اي اهميت ويژه گذار است ازگيري ها، بخصوص در موضوعاتي كه به طور مستقيم بر رفاه مردم تاثيرمشاركت ذينفعان در تصميم

ر ملکردهاي آنها كه تاثيرات منفي بشوند، ايجاد تغيير در عكه مردم در مديريت منابع آبي درگير مي زمانيبرخوردار است. 

دارا تي هاي با اهميمحلي اطالعات، تجربيات و ايده جوامعگيرد. از طرفي تر و سريعتر صورت ميمديريت منابع آبي دارد راحت

توانند در حل مشکالت مديريت منابع آبي مفيد باشند. مشاركت عمومي همچنين باعث افزايش آگاهي مردم در هستند كه مي

 زيست محيطي به ويژه در زمينه مديريت اجتماعي و گردد. يکي از عوامل عمده بروز مشکالتديريت يکپارچه منابع آبي ميم

بر اين اساس حکمراني  .منابع آب، عدم مشاركت و فقدان احساس مسئوليت مردم، چه از نظر فردي و چه از لحاظ اجتماعي است

و  هاي بخش آب و محيط زيستسازي سياستها و پيادهكه در تدوين و تنظيم برنامهگردد پايدار در زمينه آب زماني محقق مي

ساير موضوعات مرتبط، آموزش سيستماتيک سياستگذاران و ذينفعان و همچنين مشاركت عمومي مردم در فرآيندهاي تصميم 

 سازي، لحاظ شده باشد.
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 . ساختار فرآيندي حکمراني آب 2شکل

 

 های مرتبطآوریفنمروری بر ابزارها و -4

هاي اصلي هدف كه شیود. شناسايي گروهآگاهي بخشیي و اطالع رسیاني در حوزه آب، طيف وسیيعي از مخاطبان را شیامل مي

نيازمند آگاهي يافتن و متعاقد شدن در زمينه مزاياي ارتقاي طرح هاي مديريتي منابع آب است، امري الزامي است. به عنوان مثال 

 واند شامل موارد زير باشد:تبندي مياين طبقه

هاي مردم نهاد، گروههاي آموزشي و سیياستگذاران، مديران، متخصصان و كارشناسان بخش آب، كاركنان بدنه دولت، سازمان

هاي تاثيرگذار )مثل ورزشییکاران و هنرمندان(، جامعه آموزان(، چهرهجامعه علمي )اسیاتيد دانشییگاه، معلمان، دانشییجويان، دانش

 سانه ها و خبرنگارانبانوان، ر

هركدام از اين گروهها داراي نيازها و شیرايط متفاوتي هستند. موقعيت اجتماعي و جايگاه اثرگذاري به همراه ساير ويژگي هاي 

گروه مخاطب بايد مورد بررسییي و كارشییناسییي  قرار بگيرد تا طراحي مناسییب در خصییوص سییياسییت گذاري و متودولو ي 

توان از ابزارهاي متعددي در زمينه اطالع طالع رسییاني مرتبط صییورت پذيرد. بر همين اسییاس ميهاي آگاهي بخشییي و ابرنامه

رسیاني استفاده نمود. از جمله اينترت و سايتهاي خبري، شبکه هاي اجتماعي)تلگرام، اينستاگرام و ..(، روزنامه و مجالت، رسانه 
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 برگزاري ي اجتماعي)كمپينها، سییمن ها، انجمن هاي علمي و ..(،هاي گروهي از جمله راديو و تلويزيون، اسییتفاده از ظرفيت ها

 ها، چاپ بروشور، كتاب و ..رويدادها و همايش

اند توهايي همچون روابط عمومي نميآنچه در اين مجال مورد اهميت است اينکه سپردن واگذاري صرف اطالع رساني به بخش

استفاده از تجارب موفق بين المللي در اين زمينه در گرفتن ايده هاي به تنهايي پيش برنده سیياسیت هاي آگاهي بخشیي باشید و 

مروزه فايده باشد. الزم به توضيح است ا دتواند مفيمطلوب به منظور برنامه ريزي و سیياست گذاري هر چه بهتر در اين زمينه مي

وثري كنند كه راهبرهاي مبخش فعاليت مي ايندهها موسسه بين المللي و منطقه اي، از جمله موسسات وابسته به سازمان ملل در 

 هاي آموزشي،هايي همچون دورهگيري از ظرفيترساني حوزه آب دارند. دخيل كردن بخش خصوصي با بهرهدر زمينه آگاهي

برگزاري فرآيندهاي مشیاركتي با ذينفعان، ايجاد ارتباط و اعتمادسیازي بخش حاكميتي و مردم، تبليغات و اسیپانسرينگ در اين 

 زمينه تجربه بسيار موفقي در مناطق  مختلف جهان بوده است. 

 توان به شکل زير دسته بندي نمود:منابع آب را مي حوزه مديريت پايدارفعاليتهاي آگاهي بخشي و اطالع رساني در 

ت و البته در روز اجالس، بصور پرهيز شیده است در اينجا )براي جلوگيري از طوالني شیدن مطلب از ارائه توضیيحات تکميلي

 (كامل ارائه خواهد شد

 دوره هاي آموزشيبرگزاري  دستگاه هاي دولتي با تبيين اهداف و باالبردن سطح كيفي و ادراكي كاركنان 

 اقدامات مرتبط با ارتقاء آگاهي تبليغات و 

  رسانه اي : تلويزيون، راديو، روزنام و مجالت، اينترنت هايابزاراستفاده از 

 .. آموزش: دانشگاه، مدارس و 

 هاجشنواره  و عمومي و همچنين سمينار تخصصي ها و برگزاري همايش 

 انتشار اطالعات صحيح و پاسخ به شايعات يا ابهامات 

 بين ذينفعان و حاكميت و نظام مند برقراري ارتباط موثر 

 هاي عمومي و تصميم ساز تقويت مشاركت 

  بت آفاظه حميني در زمومي عگاهء آرتقان در ازناآفريني  نقشارتقاء سطح 
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 نگاهي كوتاه بر تجارب موفق در سطح بين المللي-5

اسر هاي مديريتي آب دارد. در سرهمانگونه كه پيشتر عنوان گرديد آگاهي بخشي و اطالع رساني جايگاه ويژه اي در اجراي طرح

و ي توسط لولحاظ تجربيات ارزشمندي از بکار گيري اين متودجهان كشورهاي هاي زيادي با مسائل آبي روبرو هستند. از همين 

 ساير كشورها به جاي مانده است.

: ايالتهاي مختلفي در آمريکا از جمله كاليفرنيا، آريزونا و تگزاس جزو مناطقي هستند كه مدتهاست كه درگير بحران كم آمريكا

فدرال در اين ايالتها عملياتي شده است، طرح هاي آگاهي بخشي آبي شده است. بر اساس برنامه هاي مديريتي كه توسط دولتهاي 

اي هعمومي از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. اختيارات دولت در زمينه مديريت، توزيع و اطالع رساني در حوزه آب به بخش

ک مردم به آب به عنوان يخصوصي واگذار شده است. از همين رو اين بخشها تالشهاي قابل توجه و موثري را در تغيير نگرش 

ينگ و گيري از اسپانسررساني با بهرههاي مناسبي در زمينه هاي تبليغات و اطالعاند. سرمايه گذاريكاالي اقتصادي انجام داده

به عنوان مثال برندهاي تجاري فعال در زمينه آب موظف شده شركتهاي تجاري مختلف فعال در زمينه آب صورت پذيرفته است. 

ها و جلسات و دوره هايي اطالع رساني در خصوص روشهاي كنترل مصرف آب و ايحاد كمپينازاي تمهيدات و معافيت اند در

تحقيقات ميداني صورت گرفته در مناطق مختلف پس اجراي اين طرحها نشان از تاثير قابل هاي آموزشي و مشاوره بپردازند. 

گيرانه وضع شده پس از اقدامات مشاركتي بين بخش قوانين سخت مالحظه آگاهي مردم در كاهش مصرف آب و باور پذيري

 صوصي، دولتي و ساير ذينفعان دارد.خ

سياستمداران و كارشناسان استراليا  درگير خشکسالي بسيار شديدي شد. 2002تا  2002شور استراليا در سالهاي : كاستراليا

ه از جمله كتحت عنوان برنامه ملي آب در سراسر استراليا به اجرا درآمد  سياستي و تمهيدات خاصي را در اين رابطه اعمال كردند

توان به اصالح قيمت گذاري آب، بازار آب و اطالع رساني و آگاهي بخشي در خصوص مشکالت ناشي از استفاده غير اصولي مي

بخشي از تبعات كمبود آب در طي سرانه مصرف بر اثر اقداماتي نظير اصالح قيمت گذاري آب و اگاهي   .اشاره نموداز آب 

صرف مبه طوري كلي طي سالهاي منتهي به اجراي اين طرح روند كاهشي  يافت. چشمگيري سالهاي ابتدايي اجراي طرح كاهش

فعاليتهاي حفاظتي آب)شامل برنامه -1و تقاضاي آب عليرغم افزايش جمعيت مشهود است. داليل اين موضوع به چهار دسته كلي 

-2وري آب و بازيافت( ريزي و ارتقاي بهرهقاضا، كاهش نشت از شبکه، وضع مقررات و الزامات به برنامههاي مديريت ت

-تغييرات قيمت -4تغيير الگوهاي رفتاري مردم  -3محدوديت اعمالي براي استفاده آب براي مصارف غير شرب)مثل فضاي سبز( 

ا به فراخور هاين فعاليت باشد.هاي ذكر شده ميناپذير تمامي مولفههاي آگاهي بخشي جزو جدايي گذاري آب. در اين بين فعاليت

هاي عمومي از رسانهمدارس و   پذيرفت.هاي مردمي صورت ميهاي خصوصي يا سازمانمخاطبان توسط مقامات دولتي يا بخش

 تند.خاذ شده بر عهده داشهاي اتتلوزيون وبخصوص اينترنت نقش بسزايي در تحقق اهداف اطالع رساني سياست جمله راديو و

: در كشور دانمارك بر اساس سياست هاي بلندمدت دولت كه مبتي بر واقعي سازي قيمت آب طراحي شده بود بر دانمارک

هاي انهاي سازمافزايش آگاهي عمومي در مسايل مرتبط با آب تمركز ويژه اي صورت گرفته است. در همين راستا از ظرفيت

مردم نهاد و اطالع رساني براي تغيير ذهنيت قديمي مردم در مورد آب استفاده شده است. يکي از اركان اساسي در اين طرح 
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شفاف سازي اطالعاتي براي مردم عنوان شده است به شکلي كه انجمن آب و فاضالب اين كشور مکلف به ارائه گزارشات 

گذاري در اين يد. در ادامه همين سياستها و اقدامات آگاهي بخشي و قانونعمومي عملکرد در دوره هاي زماني مشخص گرد

هاي مختلف صورت درصد صرفه جويي در مصرف آب در بخش 40تا كنون رقمي معادل  1890كشور با وجود اينکه از سال 

 .درصد افزايش يافته است 57پذيرفته است اما با اين وجود توليد ناخالص ملي اين كشور به ميزان 

، اقداماتي را تحت عنوان مسئوليت پذيري مردم در قبال 1885: دولت فيليپين در اثر وقوع كمبودهاي شديد آب در سال فيليپين

آب، به منظور حفاظت و بهره بهره برداري بهينه از منابع آبي در اين كشور با هدف ارتقاي سطح آگاهي عمومي و اقدام سريع 

ديد آب آغاز نمودند. مديريت اين برنامه به عهده سازمان محيط زيست و منابع طبيعي آن جويي در مواقع كبود شجهت صرفه

  Corporate Image Dimensions Incكشور و با مشاركت يک شركت خصوصي فعال در زمينه اقدامات حفاظتي آب به نام 

ط زيست جزو گروههاي هدف اين پرو ه بود. موسسات دولتي، رسانه هاي جمعي، سازمانهاي غير دولتي و موسسات طرفدار محي

درصدي  30نتايج اين اقدامات در ابتدا براي كارشناسان غير منتظره بود اما امار نشان داد اين اقدام دولت فيليپين به كاهش بودند. 

 مصارف آب در كوتاه مدت منجر شده است. 

ا هم ههاي خصوصي محول شده است و اين شركتبرداري آب به شركتلستان امور مربوط به بهرهگدر كشور ان انگلستان:

ي بسياري از اين شركتها همکارباشند. وري آب و تهيه گزارش ساالنه در خصوص فعاليتهاي مربوطه ميموظف به ارتقا بهره

و  هاي مختلف مرتبط با آبهاي محلي در خصوص آگاهي بخشي و اطالع رساني در زمينهتنگاتنگي با مدارس، مشاغل و دولت

-وادهآموزان و آموزگاران و خانهاي اينترنتي در نظر گرفته شده است كه براي آموزش دانشمحيط زيست دارند. همچنين پايگاه

اردوهاي آموزشي از مراكز مرتبط با آب مثل تصفيه خانه، سد و .. به منظور آگاهي از مراحل تهيه  كند.هاي آنها توليد محتوا مي

 ود.شميشود. دوره هاي آموزشي رايگان در طول سال براي مراكز علمي و آموزشي در نظر گرفته و انتقال آب تدارك ديده مي

   گردد.آموزان و دانشجويان تعريف ميهاي كارآموزي مرتبط براي دانشهمچنين طرح

 

 

 ببخشي در حوزه آب از منظر اسناد باالدستي و راهبردی بخش آرساني و آگاهياهميت و جايگاه اطالع-6

 وزارت نيرو

 

در اين بخش از ارائه، فرازهايي از برنامه پيشنهادي وزير محترم نيرو كه اشاره مستقيم يا غيرمستقيم به مقوله اطالع رساني و آگاهي 

 شي داشته است، عينا ذكر خواهد شد كه نشان دهنده اهميت توجه ويژه به اين حوزه است.بخ

 نيز حاوي بخش هايي مرتبط با حوزه اطالع رساني و آگاهي بخشي مي باشد. 1404برنامه راهبردي وزارت نيرو همچنين 

در اينجا پرهيز شیده اسیت و البته در روز اجالس، بصورت كامل  از آوردن اين مطالب)براي جلوگيري از طوالني شیدن مطلب 

 ارائه خواهد شد(
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 های پيشنهادی و سياست اهداف -7

 

 محور بخش آب ايش سطح سرمايه اجتماعي در راستای ارتقاء سطح مديريت مشاركت: افز1هدف 

 ها:سياست

 ع هاي ذينفها و ابهامات گروههنگام و جامع و پاسخگويي به نيازهاي اطالعاتي و پرسشارائه اطالعات دقيق، به 

  هاي ويژه در حوضیییهبهاي و ملي هاي ذينفع محلي ، منطقهبين كليه گروه افزاييو هم ايجاد همگراييتالش براي

 آبريز مشترك

 اري و عدم استفاده ابزاري از آبكپرهيز از سياسي 

  اي منطقه و محلي قومي و فرهنگي هايظرفيت از استفادهشناسايي و  

  هاي آبريز مشترك ويژه در حوضهمديريت آب بهپرهيز از نگاه امنيتي به موضوع 

  ريزي، مديريت و تخصيص آبذينفعان كليدي در برنامهالزم جهت كنشگري و مشاركت فعال ايجاد بستر 

 واگذاري رسمي و واقعي بخشي از امورات مديريتي به نهادهاي مردمي مورد اعتماد جوامع محلي 

 
 

های های اجرايي در راستای تحقق برنامهنهادها و سدازمان اد هم افزايي و هماهنگي بين كليهايج:  2هدف 

 اطالع رساني و آگاهي بخشي 

 :هاسياست

 بخشيرساني و آگاهيهماهنگي و همگرايي بين نهادهاي مسئول مديريت عرضه و تقاضاي آب در روند اطالع 

 اني، رسهاي آموزشي، اطالعريزي، مديريت و اجراي مجموعه فعاليتمند در برنامهتگي نظامهماهنگي و بهم پيوس

 هايويژه بين زيرمجموعههاي واحد مديريت عرضه و تقاضاي آب بهمشاركت در محدودهبخشي و جلب آگاهي

 وزارت نيرو و جهاد كشاورزي

 كاري موازي از پرهيز و اقدامات كليه در همگرايي 

 ها و دستورالعمل هاي مورد نيازنامهها از طريق تدوين آيينكليه فعاليت نظام مند نمودن 

 يت سازي گروه هاي هدفآموزش،توانمند سازي و ظرف 

 

 وزارت نيرواطالع رساني و آگاهي بخشي بازطراحي فرايندهای  :3هدف 

 :هاسياست

 تشکيل شورايي براي سياستگذاري در حوزه اطالع رساني و آگاهي بخشي در معاونت آب وزارت نيرو 

  عمومي وزارتخانه و تشیییکيل دبيرخانه اي براي برقراري ارتباط بين شیییوراي سیییياسیییتگذاري و مجموعه روابط

 زيرمجموعه ها
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 تشکيل تيم تخصصي توليد محتوا بر اساس سياست هاي مصوب شوراي سياستگذاري 

 تبديل محتواهاي تخصصي به گزارش ها و مدياهاي متناسب با انواع ذينفعان و انتشار آنها 

 تعريف نقش جدي براي بخش خصوصي، سمن ها و دانشگاه ها در هر يک از بخش هاي فوق 

 

ای هدف برای اجرای هر راسددتای همراه نمودن كليه گروه جريان سددازی هدفمند و نظام مند د: 4دف ه

موفقيت آميز طرح احيا و تعادل بخشدي سفره های آب زيرزميني به عنوان يكي از جدی ترين بحران های 

 موجود در حوزه مديريت منابع آب

 ها:سياست

  بستن چاه هاي غيرمجاز(توجه جدي به بحث معيشت جايگزين )در موضوع 

  شفافيت و پرهيز از ارايه هرگونه اطالعات نادرست و مبهم در خصوص  طرح 

  فرهنگ سازي در خصوص اثرات و پيامدهاي ادامه وضع موجودجامع و اطالع رساني 

  استفاده حداكثري از ظرفيت هاي محلي، منطقه اي  و ملي 

  استفاده از شخصيتهاي  بانفوذ و معتمد محلي 

 

جريان سددازی هدفمند و نظام مند حمايت و همكاری همه جانبه با سددتاد احيای درياچه اروميه در : 5هدف 

 یای هدف برای احيای درياچه اروميه )و ساير درياچه ها و تاالب هاهر راستای همراه نمودن كليه گروه د

 در معرض خطر خشك شدن(

 ها:سياست

 و سییاير  نادرسییت و مبهم در خصییوص  طرح احياي درياچه اروميه شییفافيت و پرهيز از ارايه هرگونه اطالعات(

 درياچه ها و تاالب ها(

  جامع و بهنگام اطالع رساني 

  استفاده از شخصيتهاي  بانفوذ و معتمد محلي 

 صد فضاي رسانه اي و اطالع رسانير 

 جراي طرحتمركز بر جوامع محلي در فرايند ا بستر سازي براي مشاركت نهادمند گروه هاي هدف با 

  در )و سییاير درياچه ها( فرهنگي حوضییه آبريز درياچه اروميه  –شییناخت دقيق از مولفه هاي و سییيماي اجتماعي

 هاي احيا و مديريت پيامدهاي اجتماعي ناشي از اجراي طرح استاي افزايش اثربخشي برنامه هار

 و رساني اطالع هاي ستاي اجراي برنامهمنطقه اي و محلي در راهاي ايي و استفاده از تمامي ظرفيت هاي نهادشناس 

  )و همچنين طرح هاي احياي ساير درياچه ها( اروميه درياچه نجات طرح مشاركت جلب و بخشي آگاهي

 

 



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

 منابع-8

 
مجله  ،ائه مدل مفهومی حکمرانی پایدار در مدیریت به هم پیوسته منابع آب کشور با تاکید بر آموزش و ظرفیت سازیار. 5931و همکاران،.  قائمی، آ

 4آب و فاضالب، شماره 
http://www.geus.dk 

http://www.gwp.org 

http://www.un.org/waterforlifedecade/ 

UN-Water., 2009, Water in a changing world, World Water Assessment Programme., The United 

Nations World Water Development. Report 3. 

Water Efficiency Awards 2000, Water UK and Environment Agency, the United Kingdom. 

 

http://www.gwp.org/

