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 :چکيده

موثر با ترتيبات  و هدفمندبرقراری ارتباط گيری از ديپلماسی آب، اين متن سياستی به منظور توسعه و بهره

 سازوکارهاینياز و توسعه و ايجاد  های موردای، انتقال دانش و فناوریهای منطقهو حضور در عرصهفراملی 

تحقق برنامه عملياتی جهت  90 مناسب جذب سرمايه خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی تهيه شده است.

يابی و جذب المللی، بازارای و بينهای منطقهشش راهبرد پيشنهادی در قالب سه محور اصلی الف( توسعه همکاری

المللی و ج( انتقال تکنولوژی و آموزش و توسعه ظرفيت سرمايه، ب( حضور موثر و محتوا محور در رويدادهای بين

ای و نطقهمتعامالت  هایپيشنهادی در بخشهای عملياتی يک از برنامههر ماهيت اصلی و فرعی  ارايه شده است.

سرمايه و  ی، جذبرساناطالعپژوهش و توليد محتوا،  سازی و انتقال تکنولوژی،المللی، آموزش و ظرفيتبين

ی هر برنامه کنندگان در اجراشده و مشارکت بندیبازاريابی و صدور خدمات و ساير موارد مشابه تقسيمفاينانس، 

 اند. عملياتی پيشنهاد شده

 

 لماسی آبديپجذب سرمايه خارجی، الملللی، بينای و منطقهتوسعه ارتباطات انتقال فناوری،  ها:کليد واژه

 

 مقدمه

سترش گحقوقی برای فنی و  یهاالملل و تعيين چارچوبها در عرصه بيندولتبا گسترش ارتباطات بين جوامع و 

ای و برای همكاری نهادهای منطقه ایيلهعنوان وسه بمختلف جانبه ، به تدريج ترتيبات فراملی و چندو تعامالت روابط

وزير محترم  برنامه پيشنهادیهای مختلف يكی از موضوعات مورد توجه در بخشاز سوی ديگر  .ه استالمللی شكل گرفتبين

ها و ديدگاهوجود  .[1]است ويژه در بخش آبهالمللی وزارت نيرو بهای بينگسترش کمی و ارتقاء کيفی فعاليت ،نيرو

موضوعاتی يرامون پ تر از حد انتظارپاييننيز و المللی در حوزه ارتباطات بين ایجزيرهبخشی و  با عملكرد متفاوت تشكيالت

در زمينه کارآمدی وضع موجود و  و ابهاماتی جب طرح سواالتمو ،المللیبين ای وديپلماسی آب و ارتباطات منطقهير نظ

 سازوکار هو ارائ مناسب يزیربرنامه ها،سياستتدوين  با ضروری استلذا  .شده استميزان انطباق آن با نيازهای وزارت نيرو 

 المللی امور آب و آبفای وزارت نيرو و تشكيالتهای بينهدفمندی فعاليتبخشی و ضمن انسجام، تالش کرد تا عملياتی

، مالی و حقوقی علمی، آموزشی یهاهمكاری ه و از ظرفيتحضور يافت المللیبين و رويدادهایفعاالنه در محافل تابعه، 

  .بهره بردمربوطه 

 پيشنهادی راهبردهایو ياست سمحورهای 

 امور المللیينب هایفعاليت يفیو ارتقاء ک یگسترش کم يزیرو برنامه اریياستگذس»حاضر تحت عنوان  متن سياستی

ای ای منطقههو حضور در عرصهو موثر با ترتيبات فراملی  هدفمندبرقراری ارتباط ، با هدف اصلی «يرووزارت ن یآب و آبفا

mailto:chavoshian@gmail.com
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کارهای های موردنياز و توسعه و ايجاد سازووریافنز ديپلماسی آب، انتقال دانش و گيری ابه منظور توسعه و بهرهالمللی و بين

 ایتهيه شده است. اين مجموعه که توسط مرکز منطقهمناسب جذب سرمايه خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی 

سه  های مورد نياز را در قالببرنامهها و سياستتهيه و تدوين گرديده،  )تحت پوشش يونسكو( تهران -ب شهریآ مديريت

 :[2]کندير بيان میمحور ز

 (Networking & Financing/Marketing) ، بازاريابی و جذب سرمايهالمللیای و بينهای منطقهمحور الف( توسعه همكاری

  (Active Participation & Contributions) المللیمحور ب( حضور موثر و محتوا محور در رويدادهای بين

 (Technology Transfer & Training / Capacity Development) توسعه ظرفيتآموزش و انتقال تكنولوژی و محور ج( 

 گانه زير ارايه شده است:ششيک از محورهای ذکر شده، راهبردهای هر جهت دستيابی به وضعيت مطلوب در 

 های مربوطهالمللی و هدايت فعاليتشناسايی و ارتباط با مراکز و نهادهای بين: يک راهبرد

 گذاریهای سرمايهفرصت رسانیو اطالع فنی و مهندسی صدور خدمات :دو راهبرد

 المللیمشارکت موثر در اجالس و رويدادهای مهم بين: سه راهبرد

 های داخلیظرفيتها و ساير بهبود و توسعه عملكرد مراکز، کميته: چهار راهبرد

 مورد نيازها و آموزش و تربيت نيروی انسانی ماهر توسعه ظرفيت: پنج راهبرد

 هاآن سازیالمللی و بومیبينتجربيات  انجام مطالعات تطبيقی و آموزش: شش راهبرد

 ويیپاسخگ منظور عملياتی معرفی شده که نحوه تحقق راهبردها را به برنامه 11ی شش گانه فوق، از راهبردهايک  هردر ذيل 

ا بو انتقال دانش و تكنولوژی  از جمله توسعه و تقويت ديپلماسی آب، جذب سرمايه خارجی آب های صنعتچالش به

های پيشنهادی با توجه به برنامه ،. در ادامهنمايدمی تبيينرا ها سازی آنالمللی و بومیهای مختلف بيناستفاده از ظرفيت

 شود.لی و راهبردهای شش گانه ارايه میمحورهای اص

 های مربوطهالمللی و هدايت فعاليتشناسايی و ارتباط با مراکز و نهادهای بين: يک راهبرد

 موثر با نهادهای تحت پوشش سازمان ملل رتباط( شناسايی و ا1-1

 المللی نظيرهای بينريزی به منظور تقويت و توسعه ارتباط با نهادها و برنامهبرنامه UNDP ،UNEP ،FAO ،

WHO ،WMO، UNESCAP  ... و 

  ارتباط با موسسات آموزشی نظيرUNU  وIHE و غيره 

 المللی آب و ساير موارددهه بيندومين های پيشنهادی سازمان ملل نظير مشارکت فعال در برنامه 

 های يونسكو مرتبط با امور آب و آبفا از جمله برنامه بينها و برنامههمشارکت در پروژ( المللی آبشناسیIHP و )
 های آنارکان و برنامه 

 ساير موارد مشابه 

 ها وابسته به سازمان ملل، رويدادهای جهانی و کنوانسيونالمللی غيرموثر با نهادهای بين ( ارتباط2-1

 المللی نظيرهای بينمشارکت فعال در تشكلGWP IWA, ICSU, IAHR, IAHS, ICRC, و غيره 

 المللی آب نظير روز جهانی آب، هفته جهانی های مربوط به رويدادهای بيندر برنامه حضور موثر توليد محتوا و
 ... و هفته جهانی آب سنگاپور ،آب استكهلم

  اقيانوسيه –حضور موثر در ارکان گردهمايی ادواری اجالس آبی آسيا (APWF) ... و 

 ساير موارد مشابه 
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 ای و غيردولتی فراگير های منطقه( ارتباط موثر با سازمان1-1

 المللی نظيرهای بينها و انجمنانجام اقدامات الزم به منظور عضويت و يا استفاده از ظرفيت شوراها، برنامه OIC 

 ترجمه و انتشار نشريات مربوطه و ECO و

 ساير موارد مشابه 

 همكاری کشورهای توسعه يافته و ساير نهادهای ذيربط )دوجانبه(های توسعه ( ارتباط موثر با آژانس4-1

 های بيننظير آژانس توسعه همكاری( المللی ژاپنJICAآژانس توسعه همكاری ،)های بين( المللی سوئدSIDA ،)
 و ...( BMBF, BMUB, GIZ ,GTZهای ذيربط )های فنی آلمان و وزارتخانهآژانس همكاری

 ها و موسسات مرتبط دانشگاه 

  ساير موارد مشابه 

ته ) نظير های آموزشی وابسکننده تسهيالت اعتباری و برنامهاده موثر از ظرفيت نهادهای تامينريزی برای استف( برنامه5-1

 بانک جهانی، بانک توسعه اسالمی، بانک توسعه و تجارت اکو و ...(

 المللی مرتبط با آبای و بينمراکز برجسته علمی منطقه ها وسازی با قطب( شناسايی و شبكه6-1

 های فنی بخشی انجام بازديدهای رسمی و مالقاتريزی و انسجام( برنامه7-1

 های دو و چندجانبه های مالقاتنامهها و تفاهمنويس اسناد، بيانيه( ايجاد بانک اطالعاتی و هماهنگی تهيه پيش8-1

 های موردی و ارائه مشاوره در موارد ارجاعی المللی و تهيه و تدوين گزارشروزمره بين( انجام تعامالت 9-1

 گذاریهای سرمايهرسانی فرصتصدور خدمات فنی و مهندسی و اطالعراهبرد دو: 

 گرا زا و برونالمللی در راستای اقتصاد درونای و بين( شناسايی بازارهای هدف منطقه1-2

 المللی بنيان و تحقيق و توسعه با هدف توليد محتوا و خدمات قابل عرضه در سطح منطقه و بيندانش ( توسعه مراکز2-2

 کاربردی در سطح کشورهای منطقه و همسايههای ر و اطالعات پايه و ساير گزارش( تهيه آما1-2

 های اينترنتی حوزه امور آب و آبفا المللی جهت درج در نشريات و پايگاه( تهيه محتوای مناسب برای مخاطب بين4-2

 های بخش آب کشورالمللی جهت معرفی اقدامات و فعاليتها و بروشورها با استانداردهای بين( تهيه گزارش5-2

 المللیهای بيناهريزی برای استفاده موثر از ظرفيت نمايشگ( برنامه6-2

  المللیراهبرد سه: مشارکت موثر در اجالس و رويدادهای مهم بين

ها و معرفی شده است. بديهی است اجالس 4-1الی  1-1المللی در بندهای ها و رويدادهای مهم بينتعدادی از اجالس

محور و دارای برنامه مدون در راستای تامين المللی محدود به موارد ذکر شده نبوده و حضور موثر )محتوا رويدادهای مهم بين

به صورت  4-1تا  2-1تر در بندهای منافع ملی( در ساير موارد مشابه نيز مد نظر است. در ضمن تعدادی از رويدادهای مهم

 خاص ذکر شده است.

 ير:المللی به تشخيص مراجع ذيربط نظهای مهم بينها، رويدادها و برنامه( حضور موثر در اجالس1-1

 2115نامه تغييراقليم پاريس موافقت 

 اجالس آب آسيا و اقيانوسيه 

 المللی و منطقههای بينها و کنفرانسکنگره( ای آبياری و زهكشیICIDو انجمن بين )( المللی آبIWA) 

 .... هفته جهانی آب استكهلم و سنگاپور و 

 2128-2118برای توسعه پايدار از سال المللی اقدام با شعار آب ( مشارکت موثر در دومين دهه بين2-3

 1411( در سال WWF10ريزی به منظور کسب ميزبانی )( و برنامهWWF( اجالس شورای جهانی آب )1-1
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  6ويژه هدف شماره ( به2111-2115های الزم مربوط به سند اهداف توسعه پايدار )( انجام پيگيری4-1

 المللی مرتبطهای بينکنوانسيونها و ( مشارکت موثر در تدوين بيانيه5-1

 هاروزرسانی اهداف، راهبردها و برنامهالمللی به منظور بههای بين( پايش فعاليت6-1

 صصی()تخ هاآنهای صورت گرفته در صنعت آب کشور و ترجمه و انتشار ( گردآوری تجربيات موفق و پيشرفت7-1

 های داخلیظرفيت ها و سايرراهبرد چهار: بهبود و توسعه عملکرد مراکز، کميته

 تهران )تحت پوشش يونسكو( -ای مديريت آب شهریمرکز منطقه عملكرد ( ارتقاء1-4

 های تاريخی آب )تحت پوشش يونسكو(المللی قنات و سازهمرکز بين عملكرد ( ارتقاء2-4

 (IDI)المللی خشكسالی ( ارتقاء عملكرد برنامه ابتكار بين1-4

 کميته ملی سدهای بزرگ ايران عملكرد ( ارتقاء4-4

 کميته ملی آبياری و زهكشی ايران عملكرد ( ارتقاء5-4

 های موجود های علم و فناوری در سطح منطقه با استفاده از ظرفيت( ايجاد قطب6-4

انجام امور  المللی حوزه امور آب و آبفا ونامه مراکز و نهادهای بين( تمديد عضويت، ارزيابی، و تنظيم و مبادله تفاهم7-4

 ... پرداخت حق عضويت، هزينه ارزيابی و مالی و اداری مرتبط نظير

 ها و آموزش و تربيت نيروی انسانی ماهر مورد نياز: توسعه ظرفيتپنج راهبرد

 ريزی الزم به منظور شناخت و تربيت نيروی انسانی مورد نياز ( برنامه1-5

 تخصصی و فنی های رسمی و انجام بازديدهایموثر مالقات های الزم به منظور انجام( ارايه راهنمايی2-5

 المللی امور آب و آبفاهای بينبه منظور توسعه فعاليت توسعه ظرفيت( آموزش مديران و کارشناسان و 1-5

 های داخلی المللی بنا به درخواست نهادها و سازمانهای تخصصی بينها و کارگاه( برگزاری سمينارها، کنفرانس4-5

 هاآن سازیو بومیالمللی : انجام مطالعات تطبيقی و آموزش تجربيات بينششراهبرد 

 های زير: ها در زمينهمنظور آموزش و توسعه ظرفيت( انجام مطالعات تطبيقی به1-6

 آمايش سرزمين آب محور 

 مديريت تقاضا و اصالح الگوی مصرف 

  زيست )کمی و کيفی(يطمحرويكردهای نوين پايداری و زنجيره آب، غذا، انرژی و 

 احياء و تعادل بخشی منابع آب زيرزمينی 

 ها، تصفيه فاضالب، بازچرخانی و استفاده مجدد های نوين در زمينه آب شيرين کنوریافن 

 های اجتماعیهای فرهنگی و ايجاد سرمايهمشارکت اجتماعی، جنبه 

 های هوشمند و انتقال بر خط آمار و اطالعاتسامانه 

 آبینوين مديريت مخاطرات آبی و شرايط اضطراری و کم فناوری کاربرد 

  کاهش تبخير و تلفات آب 

 محيطی های زيستتخصيص حقابه 

 اقتصاد آب، بازارهای محلی آب و آب مجازی 

 ساير مواردو  اثرات تغيير اقليم 

 هاداخلی آنها، کاال و تجهيزات و توليد ناوریهای آموزشی در زمينه آخرين ف( برگزاری دوره2-6
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 های پيشنهادیو برنامه کردن سياستهای اجرايی و توصيهملزومات 

ای و همنطقتعامالت  هایپيشنهادی در بخشهای عملياتی يک از برنامههر اصلی و فرعی ماهيت شود پيشنهاد می

 ،سجذب سرمايه و فاينان، یرساناطالع ،پژوهش و توليد محتوا، سازی و انتقال تكنولوژیآموزش و ظرفيت المللی،بين

کنندگان در اجرای هر مشارکت شده و بندیتقسيم 1جدول شماره مطابق مشابه ساير موارد و  بازاريابی و صدور خدمات

 تعيين شوند.  2برنامه عملياتی با استفاده ار جدول شماره 

 د:شودر چهار مرحله زير پيشنهاد میهای پيشنهادی اقدامات الزم به منظور اجرای سياست و برنامهها و همچنين توصيه

 به منظور تبيين محورها، وزارت نيروهای آموزشی در سطح مديران و کارشناسان برگزاری جلسات توجيهی و کارگاه -

 1و تقسيم بندی نوع و ماهيت برنامه ها با استفاده از جدول شماره  های عملياتی معرفی شدهراهبردها و برنامه

  2مطابق جدول شماره  مشارکت کنندگانها و اقدامات اجرايی ليتبرنامه ريزی فعا -

با ذکر ها اجرای برنامهميزان موفقيت  و بررسی 2مطابق جدول شماره  کنندگانمشارکتارايه گزارش عملكرد ساالنه  -

 ها و کمبودها چالش

 هاريزی جهت برطرف نمودن موانع و بازنگری راهبردها و برنامهبرنامه -

 های عملياتی برنامههريک از ماهيت نوع و بندی پيشنهادی تقسيم :0جدول 

 نوع فعاليت )جنبی( نوع فعاليت )اصلی(

 المللیای و بينمنطقهتعامالت 

و انتقال تكنولوژی سازیآموزش و ظرفيت 

پژوهش و توليد محتوا 

یرساناطالع 

 فاينانسجذب سرمايه و 

بازاريابی و صدور خدمات 

ساير 

المللیتعامالت منطقه ای و بين 

سازی و انتقال تكنولوژیآموزش و ظرفيت 

پژوهش و توليد محتوا 

یرساناطالع 

جذب سرمايه و فاينانس 

بازاريابی و صدور خدمات 

ساير 

 

 المللیينب هایيتفعال يفیو ارتقاء ک یگسترش کمکنندگان در اجرای برنامه های عملياتی فهرست مشارکت : 2جدول 
 يرووزارت ن یامور آب و آبفا

نيرو وزارت ستادی حوزه دفاتر 

عههای تابو شرکتآب  منابع مديريت شرکت مادر تخصصی 

های تابعهکشور و شرکت فاضالب وآب  شرکت 

آب تحقيقات موسسه 

 مراکز گروه دوم وابسته به يونسكو 

زهكشی و آبياری ملیهای کميته  

ايران بزرگ کميته ملی سدهای 

 هادانشگاه 

شوراها و کميته های منطقه ای و ملی 

های مهندسين مشاور و پيمانكارانشرکت 

های علمی مرتبط با آبانجمن 

 المللی مستقر در کشورهای بينسازماننهادها و 

های مردم نهاد )سمن(سازمان 

ساير 

 

 



 «زيستبا متخصصان علوم آب و محيط یانديشهم» اولين اجالس

   0931اسفند  01وزارت نيرو 

 بندیجمع

توسعه  گسترش وتواند سرلوحه کار وزارت نيرو به منظور یمهای عملياتی ارايه شده در ذيل شش راهبرد پيشنهادی برنامه

و توليد  پژوهش، سازی و انتقال تكنولوژیآموزش و ظرفيتالمللی، ای و بينمنطقهتعامالت  هایدر بخشهای خود يتفعال

 به منظور تحقق موارد مندرجساير موارد مشابه و  بازاريابی و صدور خدمات، جذب سرمايه و فاينانس، یرساناطالع ،محتوا

و رتيبات فراملی و موثر با ت هدفمندبرقراری ارتباط ديپلماسی آب، در برنامه پيشنهادی وزير محترم نيرو و دستيابی به اهداف 

 يرد. قرار گ ايجاد سازوکارهای مناسب جذب سرمايه خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی
 

 مراجع: 

  1196 ، مهرماهصفحه 26، برنامه پيشنهادی دکتر رضا اردکانيان برای تصدی وزارت نيرو در دولت دوازدهم -1

ی مديريت ا، تهيه شده توسط مرکز منطقهالمللی امور آب و آبفاهای بينسند گسترش کمی و ارتقاء کيفی فعاليت -2

 1196ماه صفحه، دی 25آب شهری، 

 

  



 «زيستبا متخصصان علوم آب و محيط یانديشهم» اولين اجالس

   0931اسفند  01وزارت نيرو 

 اختصارات :0ضميمه 
 عبارت اختصاری نام کامل انگليسی نام کامل فارسی

 Asia-Pacific Water Forum APWF اجالس آبی آسيا اقيانوسيه

 Economic Cooperation Organization  ECO های اقتصادیسازمان توسعه همكاری

 Food and Agriculture Organization of the United سازمان خواروبار جهانی ملل متحد

Nations 
FAO 

المللی آلمانهای بينانجمن همكاری  
Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit 

German Society for International Cooperation 

GIZ 

ارزيابی منابع آبهای زيرزمينی تحت فشارهای حاصل از 
 تغيير اقليم و عوامل انسانی

Groundwater Resources Assessment under the 

Pressures of Humanity and Climate Change 
GRAPHIC 

 German Technical Cooperation GTZ های فنی آلمانآژانس همكاری

 Global Water Partnership GWP مشارکت جهانی آب 

 Hydrology for the Environment, Life and Policy HELP زيست، زندگی و سياستگذاریآبشناسی برای محيط

 International Atomic Energy Agency IAEA المللی انرژی اتمیآژانس بين
 International Association of Hydrological Sciences IAHS المللی علوم آبیانجمن بين

 International Commission on Irrigation and Drainage ICID المللی آبياری و زهكشیکميسيون بين

 International Commission on Large Dams ICOLD المللی سدهای بزرگکميسيون بين

 International Centre on Qanats and Historical های تاريخی آبالمللی قنات و سازهمرکز بين

Hydraulic Structures 
ICQHS 

 Islamic Development Bank IDB بانک توسعه اسالمی

 International Drought Initiative IDI المللی خشكسالیبرنامه ابتكار بين

 International Flood Initiative IFI المللی سيالببرنامه ابتكار بين

 International Hyrgological Programme IHP (UNESCO) يونسكو المللی آبشناسیبرنامه بين

 Integrated Research on Disaster Risk IRDR تحقيقات در زمينه کاهش باليابرنامه جامع 

 Internationally Shared Aquifer Resources Management ISARM المللیهای مشترک بينمديريت منابع آبخوان

 International Water Association IWA المللی آبانجمن بين

 International Water Management Institute IWMI المللی مديريت آبموسسه بين

 Integrated Water Resources Management IWRM پيوسته منابع آبهممديريت به

 Japanese International Cooperation Agency JICA المللی ژاپنهای بينآژانس همكاری

 Memorandum of Understanding MoU نامهتفاهم

 Non-Governmental Organizations NGO's غيردولتیهای سازمان

)تحت   تهران –ای مديريت آب شهری مرکز منطقه
 پوشش يونسكو(

Regional Centre on Urban Water Management – 

Tehran (under the auspices of UNESCO) 
RCUWM-Tehran 

 Sustainable Development Goals SDG's اهدف توسعه پايدار

 Swedish International Development Cooperation SIDA المللی سوئدهای بينآژانس توسعه همكاری

 United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD زايی سازمان مللکنوانسيون مقابله با بيابان

 United Nations Department of Economic and Social بخش اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

Affairs 
UNDESA 

 United Nations Development Programme UNDP برنامه پيشرفت و توسعه ملل متحد
 United Nations Environment Programme UNEP زيست ملل متحدبرنامه محيط

کميسيون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسيا و 
 اقيانوسيه

United Nations Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific UNESCAP 
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 عبارت اختصاری نام کامل انگليسی نام کامل فارسی

 Institute for Water Education IHE دلفتموسسه آموزشی آب 

 United Nations Framework Convention on Climate کنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد

Change 
UNFCCC 

 United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد

کميته مشورتی دبيرکل سازمان ملل در زمينه آب و 
 فاضالب

United Nations Secretary General's Advisory Board on 

Water and Sanitation 
UNSGAB 

 United Nations University UNU دانشگاه سازمان ملل

 World Bank WB بانک جهانی

 World Health Organization WHO سازمان بهداشت جهانی
 World Meteorological Organization WMO سازمان هواشناسی جهانی
 World Water Assessment Programme WWAP برنامه ارزيابی آب جهان

 World Water Council WWC شورای جهانی آب

 World Water Development Report WWDR گزارش توسعه منابع آب در جهان

 World Water Forum WWF اجالس جهانی آب
 


