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استفاده از پتانسیلهای اعتباری و فنی موسسات بین المللی و گسترش شیوه توسعه 

 جایکا -پویا

 کارشناس فنی دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مدیریت منابع آب ایران مریم موحدی نیا 

 رییس گروه تحقیقات کاربردی شرکت مدیریت منابع آب ایران مجتبی نوری

  maryammovahed@yahoo.comپست الکترونیکی:

 

 چکیده

رشد  کاهش فقر و افزایش در راستایاز جمله موسسات بین المللی که با هدف توسعه پویا و گسترش آن 

 ر این متنمی باشد. د آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن )جایکا( ،اقتصادی در جوامع دارای مشکل گام بر می دارند

ک یمساله اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب در به شرح  ،در باره این آژانسپس از ارایه اطالعات مختصری  سیاستی،

پرداخته شده است و در خاتمه راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده  ات خالصه در آن ارتباطو ارایه توضیح پروژه مشخص

 ست.

 JICA،جایکا موسسات بین المللی، ،آژانس همکاریهای بین المللی ژاپنکلید واژه ها: 

 

 مقدمه -0

سااازمانهای دولتاای و دیاار دولتاای باایه ال ههاای کااه بااا راادس توسااعه پویااا در راسااتای کااار  بحرانهااای 

اقتصااادی و ک اا  بااه رشااد اقتصاااد توسااعه پایاادار قاادی باار ماای دارنااد بساایارند کااه از   هااه آنهااا ماای تااوان آ انااس 

را نااای بااردن ایااه نهادرااا درتااا  رسااتند تااا بااا فاارارم سااازی بسااتر ارتبا ااات  1ر کاریهااای باایه ال ههاای  اپااه   ایکااا 

بااه خصااو  در کاااوررای در حاااگ توسااعه گااامی مااو ر در  توسااعه ای باایه ال ههاای و ارزیااابی اولویتهااای ر کاااری،

  هت کار  فقر و  افزای  رشد اقتصادی بردارند

 درباره جایکا -2

رااای فناای باارای بااا راادس ارایااه ک اا  1791اپااه در ساااگ رااای باایه ال ههاای   ایکااا یااا آ انااس ر کاااری

توسااعه "توسااعه اقتصااادی و ا ت اااری کاااوررای در حاااگ توسااعه تاساایس شاادن رویکاارد ایااه سااازمان در حاااگ حا اار 

کاار  فقار از  ریاش رشاد  اسات کاه از   هاه اراداس و و اای  آن، پارداخته باه دساتور کاار  هاانی، "فراگیر و پویاا
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ت و دسااتیابی بااه امنیاات انسااانی ماای باشاادن پااس از آن  ایکااا فعالیاات خااود را در ایااران از ساااگ رادالنااه، بهبااود ماادیری

راااای رااای گوناااگون باااه  اپااه باارای شاارکت در دورهبااا درااوت از کارمناادان دولاات و کارشناساااان رشااته 1799

رااای  کاااریر "خااود را بااا ایااران در  ااار وب  آموزشاای آداااز کااردن راام اکنااون راااوه باار آمااوز ،  ایکااا فعالیاات

رااا باا تو ااه بااه برناماه توسااعه مهاای ایااران و بناا بااه نواارات دوکااور  اپااه و ایااران باار درادن ایااه فعالیااتادامااه ماای "فنای

پیاااریری و مقابهااه بااا بایااای  بیعاای  ماادیریت بحااران ، کااار   محوررااای ملتهاا  شااامت حزا اات از محاای  زیساات،

 ریت منابع آب و گستر  صنایع داخهی مت رکز استنمدی اختاس سطح زندگی بیه  وامع شهری و روستایی،

گیاارد کااه شااامت ر کاریهااای  ایکااا بااه منوااور تااامیه ارااداس خااود اسااتراتایهای ملتهزاای را پاای  می   

ای ماای باشااد و بااا ت رکااز باار روی فعالیتهااا و فناای، وامهااای توسااعه و ک کهااای مااالی دولتاای و بهبااود ارتبا ااات توسااعه

در  کنااد تااا توانااایی حاات ماکاتاااان افاازای  پیاادا کناادنحاااگ توسااعه بااه آنهااا ک اا  می نتااایآ آنهااا در کاااوررای در

کاااور ایااران نیااز  رفیتهااای بساایار خااوبی باارای بکااارگیری ایااه امکانااات و ر کاریهااا و ااود دارد کااه بایااد بیاااتر بااه 

 آنها پرداخته شودن

 ایکااا  خار ااه ایااران و  اپااه، باایه وزرای امااور 1811راااوه باار مااوارد فااوب، بااه دنباااگ توافقنامااه ساااگ    

رااای ایااه کاااور رااای ماااترکی را بااا ر کاااری دولاات ایااران در راسااتای بازسااازی افظانسااتان و توسااعه  رفیااتپاارو ه

رااای ماااترو آموزشاای در زمینااه رااای ملتهزاای از   هااه ماادیریت آمااوز  فناای و ا اارا ن ااوده اسااتن ایااه پاارو ه

 و درمان در حاگ پیریری و  انجای استن ای، امور گ رکی، کااورزی، برب و بهداشتحرفه

 

 و ساز و کارهای عملی سیاست جلب سرمایه خارجی مســـألـهشرح  -3

بساایار مهاام و قاباات  2در سااالهای اخیاار در ایااران رویکاارد مطالعااه و ا اارای ماادیریت یک ار ااه منااابع آب

شاارب و صاانعت، نیاااز بااه آب و مصاارس آن در بلاااهای کااااورزی، تو ااه گردیااده اسااتن لااجا بااا تو ااه بااه افاازای  

 مطالعااات ماادیریت یک ار ااه منااابع آب انجااایبهتاار اساات ررگونااه توسااعه در حو ااه رااای آبریااز کاااور پااس از 

د تاا بای  از ایاه تلریان و ناابودی حو اه راای آبریاز اتزااب نیزتادن در ر ایه ارتباام  ایکاا باا ر کااری صورت پجیر

کت مااادر تلصصاای ماادیریت منااابع آب ایااران در راسااتای فعالیتهااای  ماارتب  بااا آب و ماادیریت شاار  -وزارت نیاارو 

مطالعااه ماادیریت یک ار ااه منااابع آب درحو ااه آبریااز  "بایااای  بیعاای در آن سااازمان، پاارو ه  فاااز اوگ  بااا رنااوان 

ماادیریت مت رکااز باار ا اارای  را آداااز کاارد کااه راادس ر ااده آن 8"ساازیدرود درکاااور   هااوری اسااامی ایااران

در ایاه مطالعاات باودن ایرانای کارشناساان زمیناه باه  ایاهدر 9و انتقااگ تکنولاو ی1تهیاه  ارج  اامعیک ار ه مناابع آب و 

 ،آذربایجااان شاارقیشااامت رااات اسااتان  ه ،  رحهااای توسااعه آب و منااابع بااالقوه در راار منطقااه  اانیاااز آباای کنااونی حو

مطالعاه شادندن کیهاومتر مرباع    06باا کات مسااحت حادود  و ر ادان گایان، زنجاان، قازویه، کردساتان ،تهاران ،اردبیات
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باار اساااس ا ارااات حاصاات از مطالعااات ، نیاااز آباای آینااده پاای  بیناای و تااراز آباای شاابیه سااازی شاادن راااوه باار ایااه ، 

و  هسااات  ، کارگاااه رااای آموزشاای0حاات مناقاااات آببیاااتر در  رااونری ماادیریت تعااار  و  هاات ر ااارنری 

 ساارانجای، بااا تجزیااه و تحهیاات نتااایآ،  اارج  ااامعزار و ایااه مو ااور مااورد مطالعااه قاارار گرفااتن اسااتانی مساات ر برگاا

ارایااه گردیاادن امااا از آنجااا کااه راادس اصااهی ا اارای ه آبریااز رودخانااه ساازیدرود  ااماادیریت منااابع آب در حومقاادماتی 

 رسیدن آبریز می باشد تعری  فاز دوی پرو ه امری  روری به نور می مدیریت یک ار ه در حو ه

بااا تو ااه بااه مااو ر بااودن نتااایآ مطالعااات مرحهااه اوگ پاارو ه و بااازخورد مرباات آن در مج ورااه وزارت نیاارو    

و سااازمان  ایکااا، پیریااری رااای الزی از سااوی شاارکت ماادیریت منااابع آب ایااران باارای تصااوین فاااز دوی پاارو ه  بااا 

رت گرفاات و حتاای در لیساات پاارو ه رااای صااو 9 "پاارو ه توسااعه  رفیاات ا اارای ماادیریت یک ار ااه منااابع آب "رنااوان 

مورد تصاوین  ایکاا و ایاران قارار گرفاتن اماا باا تظییار مادیریت رامات محتاری شارکت مادیریت مناابع آب و در نتیجاه 

 ااارت سااازمانی در برخاای دفاااتر شاارکت، تصاا یم گیریهااا باارای راادایت پاارو ه رااای باایه ال ههاای تظییاار کاارده و 

 کنون با استزاده ماندن  متاسزانه پتانسیت ایجاد شده قبهی تا

 

 سیاستی  هایراه حلو  اتارایه پیشنهاد -4

در شاارای  حا اار ایااران  خاکسااالی و ک بااود منااابع مااالی  و مطااابش بااا ارااداس کااان وزارت نیاارو آورده 

آب و  شااده در برنامااه وزیاار محتااری نیاارو آقااای دکتاار اردکانیااان و تاکیااد ایاااان باار اسااتقرار ماادیریت بهاام پیوسااته منااابع

 ااجب ساارمایه، فناااوری و داناا  تجربیااات باایه ال ههاای در زمینااه توسااعه صاانعت آب و باارب، مااوارد بااه شاارج زیاار 

 پیانهاد می گردد؛

  اسااتقرار دفتاار مسااتقت ر کاریهااای فناای و ارتباااری باایه ال ههاای در شاارکت مادرتلصصاای ماادیریت منااابع آب بااا راادس

 شناسایی فرصتها و  رفیتهای سرمایه گجارین 

  پاااتیبانی رااای فناای تاایم  ایکااا بااا تو ااه بااه حنااور کارشناسااان بهنااد ماادت در ایااران  دو نزاار مسااتقر در اسااتزاده از

شاارکت ماادیریت منااابع آب ایااران و سااازمان محاای  زیساات  و برگاازاری دوره رااا و یااا کارگارهااای آموزشاای ماارتب  

 با ماکات مو ود به منوور رفع آنهان

 یکااا در کاااوررای در حاااگ توسااعه و برگاازاری ناسااتهای تلصصاای بااه اسااتزاده از تجربااه رااای ماااابه باایه ال ههاای  ا

 منوور استزاده از  رفیتهای ماابهن

  ایجااد  رفیات ر کااری مااترو باا تاایم فنای  ایکاا باا تو اه بااه تلصصاها و  رفیتهاای مو اود در بلا  آب و سااایر

 بلاهای مرتب ،  برای انجای اقدامات الزی در  هت توسعه کاور  الثن  

  بااه فعالیاات داشااته  ایکااا در ایااران و ادامااه ر کاااری ایاااان بااا وزارت نیاارو از  ریااش حنااور کارشااناس بهنااد بااا رنایاات

پاارو ه مصااوب فاااز دوی ا اارای ماادیریت یک ار ااه منااابع آب در  ماادت  ایکااا در شاارکت ماادیریت منااابع آب ایااران،

                                                           
6 Conflict Management 
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یااری قاارار گرفتااه و ر هیاااتی ساازیدرود باارای ا رایاای شاادن رر ااه سااریعتر آن، مااورد پیر -حو ااه آبریااز قاازگ اوزن 

 گرددن بستر سازی و فرارم ن ودن امکانات الزی برای ر هیاتی ن ودن  نیه پرو ه ای الزی و  روری می باشدن

 

  مراجع -5
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