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اﺳﺎﻣﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻧﻈﺮی از ﺳﻮی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺷﻬﺮ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻮده و ﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﯾﺎ
ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎری دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻮده و اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

ب

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء
در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎره آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﯽ ﻫﺪف اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﺗﺪارک و اﺟﺮا ﻧﻤﻮده و ﺗﻼش دارد اﯾﻦ وﺟﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را روز ﺑﻪ روز ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻗﻄﻌﺎً ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺷﻬﺮی ) (RCUWM-Tehranﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ از دو ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و داﻧﺶ روز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮزﯾﻊ و ﻧﺸﺮ آن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺴﻬﯿﻞ و اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آن را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ارزﺷﻤﻨﺪی
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد .
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺘﯽ و
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی و
ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره  81از ﺳﺮی اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ )اﺳﮑﺎپ( ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »راﻫﻨﻤﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب« ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
ﺷﺪه ،ﭼﺎپ و ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺗﻼش و ﭘﺸﺘﮑﺎر
ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺷﻬﺮی و ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺛﺎﺑﺖرﻓﺘﺎر و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮐﻮرش ﺣﮑﯿﻢﭘﻮر از ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﺘﻦ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی روزﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﺎوﯾﺰ ﻏﺮوی از ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ رﻗﯿﻪ ﻓﺘﺢاﻟﻠﻬﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺗﻤﯽورزﻧﻪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ ،ﺗﺠﻠﯿﺪ و ﭼﺎپ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ از ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ آن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺤﺘﺮم درﺧﺼﻮص اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ،ﻋﺎری از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن اﺷﮑﺎﻻت و
اﺻﻼﺣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪه،
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح و اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﻟﺖ درﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ،ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﺑﺪ .
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﮑﺎپ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  17ﻟﻐﺎﯾﺖ  19اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  1382در
ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ آن اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
رﺿﺎ اردﮐﺎﻧﯿﺎن
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر آب
و
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺷﻬﺮی -ﺗﻬﺮان

پ

ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
» راﻫﻨﻤﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب « ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﮑﺎپ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﯾﻮری
اﺳﺘﮑﻠﻒ 1ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺻﻠﯽ آن آﻗﺎی ﭘﯿﺘﺮ ﻫﺮﺑﺮﺗﺴﻮن 2ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻗﺎی ﺟﺎن رﯾﭽﺎردﺳﻮن 3ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﺛﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،4از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب ،ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯽدرﯾﻎ آﻧﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.
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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
آب ﮔﻨﺠﯿـﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾـﺶ ﺑﯿـﺶ از ﺣﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﺷﯿـﺮﯾـﻦ در آﺳﯿـﺎ و اﻗﯿـﺎﻧﻮﺳﯿـﻪ و ﺣﺎﮐﯽ از ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ اﻣﺮ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻣﺪاوم ﻣﯿـﺰان آب
ﻣﺼﺮﻓﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه  ،ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾـﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾـﺪ ﻧﯿـﺰ ﺗﺄﺛﯿـﺮات ﻣﻨﻔﯽ زﯾـﺎدی ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿـﺮﯾـﻦ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭘﯿـﺎﻣﺪﻫﺎی وﺧﯿـﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾـﺴﺖ ﻣﺤﯿـﻄﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺤﺪودﯾـﺖ ﺷﺪﯾـﺪ آب
ﺗﻮأم ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺿﻌﯿـﻒ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻗﺤﻄﯽ ،ﺑﯿـﻤﺎری و ﺗﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه
ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻓﻘﯿـﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾـﻦ ﺷﺮاﯾـﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺟﺪیﺗﺮﯾـﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﻓﻮری ،درک اﯾـﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿـﻠﯿـﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿـﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻻزم ﻧﯿـﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺮدﯾـﺪی ﻧﯿـﺴﺖ ﮐﻪ آب ﯾـﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﺷﻮار و ﭘﯿـﭽﯿـﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ارزش آن را ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽ داﻧﯿـﻢ وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ آب ﻧﯿـﺎز
ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﯾﻊ از ﺳﻮی ﮐﻠﯿـﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾـﺮﯾـﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب دارد.
ﮐﻤﯿـﺎﺑﯽ آب ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل وﺧﯿـﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿـﻞ آن ﺑﺮداﺷﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾـﺶ آن ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای و در ﻧﺘﯿـﺠﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از اﯾـﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وزراء« 1ﮐﻪ در
2
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ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿـﻦ »ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ آب« در ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻪ در ﻣﺎرس ﺳﺎل  2000ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در راﺳﺘﺎی ﻧﯿـﻞ
ﺑﻪ اﻣﻨﯿـﺖ آﺑﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿـﺴﺖ و ﯾـﮑﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎً اﻣﻨﯿـﺖ آﺑﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾـﺴﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺎ
ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺛﺒﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﯾـﺎﺑﺪ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺴﯿـﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿـﺎ و اﻗﯿـﺎﻧﻮﺳﯿـﻪ آب ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎدر و ﮐﻤﯿـﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿـﮑﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ از آن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻃﻮل ﯾـﮏ دﻫﻪ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺳﺮاف ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻓﻌﻠﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد،
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ آب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب از ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و دﺳﺘﯿـﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺪاری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﻧﯿـﻞ ﺑﻪ آﯾـﻨﺪه آﺑﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾـﺪار ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺼﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮔﺮددﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿـﺮی ﻓﻦآورﯾـﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾـﯽ آب در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎﯾـﺴﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت آب ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ
از آب از ﺟﻤﻠﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾـﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﮔﺮدد .ﭼﻨﯿـﻦ آﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدﻣﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد ﮐﻪ از اﻣﺘﯿـﺎزات ﻻزم ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﺒﻮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺎﯾـﺪار ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﻧﺪارﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺟﺪﯾـﺪ و ﻫﺰﯾـﻨﻪ ﺑﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿـﻦ آب ﻣﯽﮔﺮدد را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿـﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﺑﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿـﻦ آب ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد ،ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
آﻣﻮزش ،ﯾـﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾـﺞ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿـﻨﻪ آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ارﺗﻘﺎء
درک ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾـﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿـﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻣﺪﯾـﺮﯾـﺖ آن از ﺟﻤﻠﻪ در
ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﯽ ﺧﺎص ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت
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اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿـﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ آﻣﯿـﺰ ﺑﻮده  ،ﻣﻌﻬﺬا درک ﮐﻠﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ آب ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿـﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ از ﺧﻄﺮ ﻣﻄﻠﻊ و آﮔﺎه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿـﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎ و اﻗﯿـﺎﻧﻮﺳﯿـﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب و
دﺳﺘﻮرﮐﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،ﺑﺮ وﺿﻌﯿـﺘﯽ درﺧﻮر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ،دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿـﺎر دﺷﻮاری را در ارﺗﻘﺎء وﺟﺪان
ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ آﻏﺎز ﻧﻤﻮدن و ﻫﺪاﯾـﺖ ﭼﻨﯿـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫﺎﯾـﯽ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﺼﻮص آب در ﺑﯿـﻦ ﮐﻠﯿـﻪ اﻗﺸﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﯿـﺎﺳﺘﮕﺰاران ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ) 1(ESCAPﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎﻟﯽ
دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿـﺸﺘﺮی در ﺑﯿـﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ،ﭘﺮوژهای را در زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ
راﻫﺒﺮدی 2ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آورده اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » راﻫﻨﻤﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب « ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﯿـﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾـﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  ESCAPﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿـﺪه اﺳﺖ .در اﯾـﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺠﺎرب ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺑﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾـﺪه و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدات ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾـﻂ اﻗﺘﺼﺎدی  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿـﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ را
دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد .اﻣﯿـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز و آﯾـﻨﺪهای ﭘﺎﯾﺪار ﺳﻬﻤﯽ را در آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ و درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزش آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎپ اﯾـﻦ ﻧﺸﺮﯾـﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ  ،ﻣﺸﮑﻼت  ESCAPرا در ﺳﺎل ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آب ﺷﯿـﺮﯾـﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺎل 2003
ﻣﯿـﻼدی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  ESCAPﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾـﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  55/196در ﺑﯿـﺴﺘﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2003ﻣﯿـﻼدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼن ﺳﺎل
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آب ﺷﯿـﺮﯾـﻦ ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎﯾـﺮ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾـﻨﺎن ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾـﻦ ﺳﺎل )ﺳﺎل  (2003ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾـﺶ آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿـﻨﻪ اﻫﻤﯿـﺖ آب ﺷﯿـﺮﯾـﻦ و ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺪاﻣﺎت در ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای،
ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾـﻨﺪ .ﺑﺪﯾـﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿـﻨﺎن از دﺳﺘﯿـﺎﺑﯽ ﯾـﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ آب ﺷﯿـﺮﯾـﻦ و ﭘﺎﯾـﺪار از ﻫﻤﯿـﻦ اﻣﺮوز
ﺑﺎﯾـﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

ﮐﯿـﻢﻫﺎک -ﺳﻮ
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دﺑﯿـﺮ اﺟﺮاﯾـﯽ
اﺳﮑﺎپ

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
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Strategic
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خ

واژﮔﺎن ﻣﺨﻔﻒ
ADB

Asia Development Bank

AWWA

American Water Works Association

EPA

IWA

United States Environmental Protection Agency
Economic and Social Commisson for Asia and
the Pacific
Internatinal Water Association

IWRM

Integrated Water Resources Management

NGO

Non-Govermental Organization

NRW
OFWAT

Non- revenue Water
Office of Water Services (regulator of private water
companies in England and Wales)

ESCAP

SWOT

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﯿﺎ
اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

UNICEF
WCA

Water Conservation Awareness

WHO

World Health Organization

WWF

World Wildlife Fund

اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آب
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
(آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه )ﻏﯿﺮ درآﻣﺪزا
اداره ﺧﺪﻣﺎت آب )ﻣﺴﺆول رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
(ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آب در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ
 ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
 ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﺻﻨﺪوق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ

mm

ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ

m3
km3
km3

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ

Strengths, weaknesses, opportunities and threats
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization
United Nations Childrens’ Fund

UNESCO

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
(ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺠﻢﻫﺎی زﯾﺎد آب ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود

د

ﺧﻼﺻﻪ
اﻟﻒ  -ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه اﻣﻨﯿـﺖ آب ﺷﯿـﺮﯾـﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﭘﺪﯾـﺪار ﺷﺪن اﺳﺖ و اﯾـﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده روز
اﻓﺰون از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿـﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ دﻧﯿـﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﯿـﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺪﯾـﺮﯾـﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﻨﮕﻞ زداﯾـﯽ و
اﻓﺰاﯾـﺶ آﻟﻮدﮔﯽ دوﭼﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿـﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﯾـﻨﺪه آﺑﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾـﺪار ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿـﻦ و ﻣﺼﺮف
آب ﺑﻬﺒﻮد ﯾـﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾـﮑﯽ دو ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ،آﻧﭽﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿـﺎ و اﻗﯿـﺎﻧﻮﺳﯿـﻪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺗﻼف آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾـﮑﻪ ﺣﺪود 50
درﺻﺪ آب ﺗﺼﻔﯿـﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﯾـﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ و ﯾـﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺮف ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮔﺮدد .در اﺛﺮ اﯾـﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺼﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ آب را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ،
ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮده و ﯾـﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾـﻖ اﻧﺪازﯾـﻢ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﮑﺎرﮔﯿـﺮی اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿـﻨﻪ از آب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ -ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  -ﻣﺪﯾـﺮﯾـﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ،ذﺧﯿـﺮه ،ﺗﺨﺼﯿـﺺ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺧﺎم؛ ﺳﭙﺲ -ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺗﺄﻣﯿـﻦ ﺷﺪه و ﺗﻮزﯾـﻊ آن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺼﺮف
آب ﺑﺪون اﯾـﻨﮑﻪ ﻫﺪر داده ﺷﻮد.
آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿـﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ) 1(WCAدر واﻗﻊ درک ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿـﻨﻪ از آب در ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ،از ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺗﺎ ﻣﺼﺮف آن،
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾـﺮﯾـﺖ و ﻣﺼﺮف آب ﺗﻐﯿـﯿـﺮی در رﻓﺘﺎر و روﯾﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾـﺠﺎد ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و
اﻗﯿـﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿـﺰی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﻄﺌﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﻄﻠﻊ و آﮔﺎه ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾـﻨﮑﻪ ﺑﺮ روی ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء  WCAﺑﯿـﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾـﯿـﻢ ﺑﺎﯾـﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ اﻫﻤﯿـﺖ  WCAرا در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ) 2 (IWRMﺗﺸﺮﯾـﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾـﻦ راﻫﻨﻤﺎ وارد ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﯾـﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻟﯿـﮑﻦ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿـﺰ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .راﻫﻨﻤﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺧﻮد را از ﯾـﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿـﻪ ﯾـﮏ راﻫﺒﺮد ﮐﻠﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫﺎی ارﺗﻘﺎء  ، WCAاﺟﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫﺎ و ﭘﺎﯾـﺶ و ارزﺷﯿـﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .از اﯾـﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾـﻦ ﻧﺸﺮﯾـﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾـﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﮔﯿـﺮﻧﺪ.
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه زﯾﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ :ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰان و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ آب و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را در ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ درک ﻧﻤﻮده و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻄﻮریﮐﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺗﻘﺎء  WCAدر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب – ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد WCA

دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﯾﮏ راﻫﺒﺮد )اﺳﺘﺮاﺗﮋی( ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻊ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ راﻫﺒﺮدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً
راﻫﺒﺮد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ارﺗﻘﺎء ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺻﻼح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻠﻔﺎت و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن اﺗﻼف آب ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ 3ﯾﺎزده ﮔﺎم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ
ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء  WCAﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :
Top-down approach

3

Integrated Water Resources Management

ذ

2

Water Conservation Awareness

1

ﮔﺎم  – 1ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ )ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه( .ﺗﺎ ارﺗﻘﺎء  WCAرا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آب ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺮادی
ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎم  – 2ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ .1اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ  WCAﺑﺎ ﻟﺤﺎط ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادیﮐﻪ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻬﯿﻪ
و اﺟﺮای راﻫﺒﺮد ،و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﮔﺎم  – 3ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﻟﺰام ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،دﻻﯾﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ آب از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد  WCAﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺎم  – 4ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﯽ .راﻫﺒﺮد  WCAﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎم  – 5ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ )ﻫﺪف( WCA .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺪو اﻣﺮ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺪف ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء  WCAدر ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻮر آب،
راﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ،آﻣﻮزﮔﺎران ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ) (NGOsاﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﮔﺎم  – 6ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺎء ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن .ﺷﺮﮐﺎء و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ  :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،NGOs ،ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ 2ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ 3و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآوردن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﮔﺎم  – 7ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻫﺪاف و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﺎص ،اﻫﺪاف و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی را ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء  WCAﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد :ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری.
ﮔﺎم  –8ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ارﺗﻘﺎء  .WCAﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ،ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﯿﺎمﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ.
ﮔﺎم  – 9ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻣﺎنﺑﻨﺪی .ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء  WCAﭘﻨﺞ ﺳﺎل وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺑﯽ از آﮔﺎﻫﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات
رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﺎم  – 10ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤﻮدن آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ـ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺮﺣﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ دوﻟﺖ ،ﺷﺮﮐﺎء و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺤﺚ و
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺣﺪود ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن آب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮔﺎم  -11ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﭘﺮوژه .ﭘﺲ از ﺗﻌﻬﺪ و اﻟﺰام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام درآورد و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص  WCAﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻄﻠﻮب
از ﭼﻬﺎر اﻟﯽ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

Stakeholder
Campaign
)ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ( Multilateral agencies

ر

1
2
3

ﺷﮑﻞ ) (1ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﮐﯿﻢ دا -ﺟﻮﻧﮓ 1رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر » ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ« در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ آب در ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی
پ – اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ WCA

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮوع اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ،WCAاﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺿﺮوری ﺟﻬﺖ اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻪ رده دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ،در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء  WCAﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺼﻮب

ﮔﺮدد.
•

دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  WCAاﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮوع
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻋﻤﺎل رﻫﺒﺮی ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ در ﻣﻮرد روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺿﻤﻨﺎً دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن آب ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن داده و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ادارات و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ،اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم داده و آب را ﺑﻄﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

•

در ﺣﺪی ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻗﺒﺎل آب دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺮوﯾﺞ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

•

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺆول ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را
از  WCAاﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

•

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﺰان آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ درآﻣﺪزا ) 2(NRWرا ﮐﺎﻫﺶ داده و آن را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آب
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد »ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ« 3ی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ را ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء  WCAدر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﭽﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻻزم را ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

Bottom up approach
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درﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺤﻠﯽ ،ارج ﻧﻬﺎدن و اﯾﺠﺎد اﻧﺘﻈﺎرات در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن،
ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء  WCAﻣﯽﮔﺮدد .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ درازﻣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺷﺪه و
ﻣﺆﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ازای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اداری ﻻزم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ارﺗﻘﺎء  WCAﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﮔﺮوه
از ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی )روش ﺷﻨﺎﺳﯽ( اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء  WCAﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

)(1

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺑﻪ اﻓﺮادی اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آب ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺪودی ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  WCAﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﻄﻮریﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ را ﻃﯽ دورهﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و دورهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ
دارای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ.

)(2

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در ﻣﺘﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻪ و آب را ﺑﺼﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ )اﺧﻄﺎر( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل ﮐﻪ در آن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﻗﺒﺾ آب ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ارﺳﺎل ﮔﺮدد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی آب در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺛﺮات ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد و ﺣﺎﻟﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
درﺧﺼﻮص ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی آب ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻤﯿﺰی آب را اﻧﺠﺎم داده و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ آب ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد زاﯾﺪ )اﻋﻢ از ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﺪ( ﻧﯿﺰ ﺗﺮوﯾﺞ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب و اداره ﺑﻬﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺳﺒﺐ ﺷﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﺠﺎری ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺠﺎم
ﻣﻤﯿﺰی در ﻣﻮرد آب اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اداری ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪای در راﻫﺒﺮد  WCAﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ دوﻟﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰی آب و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب ،اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
)(3

آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺳﻤﯽ وﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ،ﮐﺎﻟﺞﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده
و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب و آﻣﻮزش ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺧﻮدآﻣﻮز ﺟﻬﺖ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.

ژ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش و اﺷﺨﺎص ﺧﺒﺮه در زﻣﯿﻨﻪ آب
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدد و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزی ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ 1ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻗﻄﻌﺎت از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎزیﻫﺎی روی ﺗﺨﺘﻪ) 2ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﻮﺑﯽ( ،ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﺮﺳﺶ و آزﻣﻮن ﮐﻮﺗﺎه ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺎﺳﺖCD ،ﻫﺎ ،اﺳﻼﯾﺪ و داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﻤﺪی 3ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ
واﻗﻊ ﮔﺮدد.
آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺎﯾﺪ دورهﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت زﻣﯿﻨﻪای راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﮐﺎر
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داﻧﺶ آﻣﻮزان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﮐﻼﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار داده ﺷﻮد.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮزﮔﺎران و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری داﻧﺶ
آﻣﻮزی ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار داده و ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺶآﻣﻮزی و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎر را اﯾﺠﺎد و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب را
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﻮده و اﻓﺮادی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺪارس دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دورهﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزﮔﺎران را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼسﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در روزﻫﺎی
ﺗﻌﻄﯿﻞ ،ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء  WCAﻓﻨﻮن و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺸﺄ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ وﻟﯽ در آن ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﯿﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺰد ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺻﺤﯿﺢ دارد ﺗﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺮ ﻧﻮع زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﻣﻮردﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در آن روش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺎﻣﻞ :اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﻼم ﺟﺎری ، 5ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ آﻣﻮزش؛ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ،ارﺗﻘﺎء ﻓﺮوش ،ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺬاب و ﻋﺮﺿﻪ آن ،آﮔﻬﯽ ﻧﻤﻮدن؛ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ واﺣﺪ 6و اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرم. 7
در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﻘﺪان آن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت WCA

ﻣﯽﮔﺮدد .ادارات رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب و دواﯾﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ آب و ﺿﺮورت  ، WCAﺑﺮای
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺟﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WCAﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
آب در ﺑﺪو اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮑﺎرﮔﻤﺎردن ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  WCAﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا زﻧﺎن در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺼﺮف آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ارﺗﻘﺎی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮار و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  WCAاﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﭘﯿﺎمﻫﺎی  WCAرا در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪ.
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﯿﺴﻮاد ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻓﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و اﺳﺘﻔﺎده وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده از ﮔﺮاﻓﯿﮏ
در زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ  WCAﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺴﻮاد ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات اﺟﺒﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮر در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼم ﺳﺎده و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب
ﻣﻮرد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ آن را درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ،ﮐﺎﻣﻼً در دﺳﺘﺮس
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ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮارداده ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﻬﻪ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻃﯽ دوره ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب ﺑﻪ
ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ت – اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء  ،WCAﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺶ و
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺘﻮان روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﺸﺎن داد .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻠﺤﻮظ ﮔﺮدد.
در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ دو ﺟﻨﺒﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دارای ارﺗﺒﺎط داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده و ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و دﯾﮕﺮی ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در اﺛﺮ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻮرد دوم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮده ﻟﯿﮑﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ
دو ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮔﺮدﻧﺪ.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺮی ﻧﻘﺎط ﻣﺒﻨﺎ) 1ﻣﻌﯿﺎر( ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻤﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻣﺼﺮف آب ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻘﺎط را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ
ﺳﻄﻮح آﮔﺎﻫﯽ ،روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار

ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﮐﻤّﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺼﺮف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪای از واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺼﺮف و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدد.ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در
ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ آب ﺑﺤﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺣﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد 2ﻣﺘﺪاوﻟﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ث – ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
)(1

دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯿﮑﻪ ﺗﻨﺶ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ارﺗﻘﺎء داده و

اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﻨﺪ.
)(2

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﭘﺎﯾﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
)(3

دوﻟﺖ ،ﻣﺮدم و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ آب ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺖ و ارﺗﻘﺎء  WCAرا ﺑﻌﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

)(4

ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻮر آب ،ﺿﺮوری اﺳﺖ از اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺒﺤﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﻮزش و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻬﺖ

ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WCAاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
)(5

ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﺮی اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ  WCAﺑﺎﯾﺪ در راﻫﺒﺮد )اﺳﺘﺮاﺗﮋی( ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

)(6

ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

)(7

راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ در واﻗﻊ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ،اﺟﺮا ،ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء  WCAو ﯾﺎ

در ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺤﺘﻮا و روﯾﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
performance indicators

ش

2

Benchmarks

1

1

 .1ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻟﻒ .ﻫﺪف اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ
ﻫﺪف راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺰء اﺻﻠﯽ از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار آب در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬا راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد
ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  WCAﺑﮑﺎر ﻣﯽرود و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺟﺰﺋﯿﺎت آن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮔﺮدﻧﺪ.

در ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﺟﻬﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آب

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ دارای دو ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺳﺖ :ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ آن

ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺿﻤﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺠﺎرب در

واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺑﺮﺧﯽ

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب دارﻧﺪ.
ب .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺎرف زﯾﺎد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف آب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ آب ﻣﯽﮔﺮدد  .ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ :

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ

ﯾﮑﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب )ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ،ذﺧﯿﺮه،

رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد

ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺧﺎم از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺒﻊ( و دﯾﮕﺮی ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب

ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ آب آﻏﺎز

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه )ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺼﺮف ﺑﺪون اﺗﻼف

ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺳﻄﺢ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

آن( اﺳﺖ .

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ) (WCAدر واﻗﻊ درک

ﻧﻬﺎﯾﯽ آب ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد.

ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ از

ﻫﺪف اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ

درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و

آب ) (WCAﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ

ﻣﺼﺮف آب ،ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .

دﺳﺘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء درک و ﻓﻬﻢ و ﺗﻄﺎﺑﻖ

اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﺮ روی ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ
ﺟﻬﺖ  WCAدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدد ،اﻫﻤﯿﺖ WCA

 WCAدر ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ

 .1ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران وﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء  WCAدر ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ذﯾﻞ اراﺋﻪ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  WCAدر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد

ﻣﯽﮔﺮدد:

آب را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدیـ

ﻓﺼﻞ دوم .ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﺑﯿﻦ

آب؛

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﯽ و ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ
ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺎء ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮی ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ.

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ آورده ﺷﺪه و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻻزم

 .2ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻮر آب ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و

ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯽ دﺧﯿﻞ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ

ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  WCAﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا

ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ

در آورﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری اﯾﻦ

زﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺪف راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ

2
ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻨﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ

)آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ( ،ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا و ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺠﺎری و

ﮐﻪ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و

اداری ﮐﻪ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﻮن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺪه ﻗﻠﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ،ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ آب

ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ را درک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ

ﻣﻔﺼﻼً ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

آب ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن از آﺳﻤﺎن ﻧﺰول ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ

 .3ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎی

ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ اﻧﺪﮐﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺨﺶ

روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آب» ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ« ﺑﻮده

آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ،

اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ،

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و آﻣﻮزش دارای ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم

ﺗﻮﺳﻌﻪ آن و اﻧﺘﻘﺎل آب از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﺤﻮه

روﯾﮑﺮد ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺑﺨﺶ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد

آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ

آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ

در ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
در اﺛﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺟﺰو ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ در ﮐﺎدر  1 .1ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه ،اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
پ .ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آب
اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻔﻨﺪ ﮐﻪ آب ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ
ﺣﯿﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .وﺟﻮد آب ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﯽ

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آب ،ﻋﺪم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺠﺪد
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠــﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﺟﻬﺎن
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﻬﺖ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی
ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮأم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎ
اواﺳﻂ دﻫﻪ  80ﻣﯿﻼدی ،اروﭘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آب در دﺳﺘﺮس را دارا ﺑﻮد؛ ﻟﯿﮑﻦ ﻃﯽ  15ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ آﺳﯿﺎ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎرهﻫﺎ ،دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آب
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮐﺎدر  .1 .1ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر آب
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاران آب
ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
آﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ادارات
ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻣﻘﺎﻣﺎت وﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذﯾﻞ:
-

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ
اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ادارات رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪ
آﻣﻮزش

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ـ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎزار و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره
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ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﻬﺎر و ﮐﻨﺘﺮل

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ در آﺳﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ].[1

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﺪود  1/1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ

دوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آب ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ

ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺪود  2/4ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﻫﻢ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً دارای ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﻀﻞ واﻗﻌﯽ در راﺑﻄﻪ

ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ

ﺑﺎ آب ﺗﻨﻬﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪک آب ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﯾﻪ

آﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دو ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ

آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  %80اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﺷﮑﻞ  .2ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
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از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻞ وﻇﺎﯾﻒ

•

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
) (NGOsو ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب.

و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،در

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و

ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اﻣﺮی ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ،در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وزرا در

ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ آب ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل  2000در

ﻧﻘﺶ زﻧﺎن را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ .در اﻏﻠﺐ

زﻣﯿﻨﻪ »اﻣﯿﻨﺖ آﺑﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ« در ﺷﻬﺮ »ﻻﻫﻪ« ﺑﺮﮔﺰار

ﻣﻮارد ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ

ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ

ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻧﺎن ﻣﺪﯾﺮان آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ

ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ]:[2

و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آﻧﺎن اﺳﺖ.
اداره ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اﻣﻮر آب :اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ از اداره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻼﯾﻖ ﮐﻠﯿﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮔﺮدد.
•

ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ آب :اداره آب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ

اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در ﺧﺼﻮص
ﺿﺮورت ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب .ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺪرﺗﺎً

ارزشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻮزه

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎرف آب ﺑﺎﺷﺪ.

آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪای و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی

درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻣﺼﺮف )اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ رودﺧﺎﻧﻪ( در

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ آب آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻃﻼع دادن درﺑﺎره

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ،

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﺧﺎم و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روﯾﮑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ.

ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء

در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ

ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.

ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ،ذﺧﯿﺮه و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و اﺳﺘﻔﺎده

•

ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و

ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ از آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﯾﮏ ﺳﺮی از ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ .ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ آب و ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ آب[3]1

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎریﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آب

ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،در روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد و ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎزل در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ

اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد از اﺧﺬ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪاری،

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ:

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و اﺳﺘﻬﻼک ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ

•

ﺑﻬﺒﻮد اداره ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دوﻟﺖ در اﻣﻮر آب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ

ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،ﻣﻄﺮح

ﻋﺰم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮی در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ و

ﻧﻤﻮدن اﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﺣﺬف ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و

در درازﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ و

دوﺑﺎره ﮐﺎریﻫﺎ در ﺑﺨﺶ آب .اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺸﺎن

ارﺗﻘﺎء ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب ﻣﯽﮔﺮدد.

دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻋﺰﻣﯽ ﻗﻮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ

•

اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ) (IWRMﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره .ﻃﯽ

آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی آن ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا

ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ وامﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻃﺮحﻫﺎی

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ
وام ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ روش اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮردی ﺑﻪ
Global Water Partnership
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ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ارﺗﻘﺎء  WCAﺑﻪ ﻃﻮر اﮐﯿﺪ در

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد :ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﮐﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ) (IWRMو دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء

ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ

 .WCAاﮔﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎً در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء WCA

آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﺮ دو در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﺪت ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ت – ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺨﺶ آب
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎء
ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از اﻗﺪام و روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ »ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب«،
اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد .اﻗﺪام ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﺪاوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب،
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در دوردﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  %50ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻫﺪر رﻓﺘﻪ،
ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ،ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺨﺶ آب اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ از  25اﻟﯽ  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ آب،
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﻓﺰاﯾﻨﺪهای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮد در
ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب دور دﺳﺖﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای را در ﺑﺮ داﺷﺖ .در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺻﺪﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دورﺗﺮ
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ آب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ دور دﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮده و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺸﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ﺳﻄﺢ آن ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺗﺪرﯾﺠﺎً در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن
ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺧﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در
ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﺛﺮ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ،
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ،ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﺟﺐ
زوال ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺑﯽروﯾﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪای و ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف آن ﻣﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ،ارﺗﻘﺎء و ﺗﺮوﯾﺞ  WCAدر ﺑﺨﺶ
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺑﺨﺶ آﺑﯿﺎری ﻧﯿﺰ از اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف را از ﮐﻞ آﺑﻬﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ دارا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً  70اﻟﯽ  80درﺻﺪ آب در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد .در اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺎورزان ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺟﻬﺖ
آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻧﮕﯿﺰهای ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آب« 1ﺑﺮ روی  50ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ][4
ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼف در ﺑﻬﺮه وری آب
آﺑﯿﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ اﺧﺘﻼف

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آب در ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻓﺎﺣﺶ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان

ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ

 2اﻟﯽ  4ﺗﻦ در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب ،درﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل
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رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ آﺑﯿﺎری ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰء اﺻﻠﯽ

ﻗﺒﺎل آب و اﺟﺘﻨﺎب از اﺳﺮاف آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

راﻫﺒﺮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا در آن ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس.

ث – اﻫﺪاف ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

• ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در
ﮐﻠﯿﻪ ردهﻫﺎی ﺳﻨﯽ درﺧﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﺪف از

آب از ﺳﻮی ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد.

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب را
درک ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ

• آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ

آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﯿﺎمﻫﺎی  WCAﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺮدﻧﺪ .اﻫﺪاف وﯾﮋهای ﮐﻪ در
ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ را در
ارﺗﻘﺎء  WCAﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
-1

ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب.
•

اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ  WCAدر ﺑﯿﻦ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﻌﻪ.

ج – ﻣﺰاﯾﺎی آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران
•

آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺰم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار آب

 1992ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺮﯾﺤﯽ را ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ذﯾﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد ] [5ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.
•

»ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻨﺪه و ﺣﺼﻮل
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺻﻮل
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺼﺮف آب ﻣﯽﮔﺮدد.

•

اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ و ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب از ﺟﻤﻠﻪ
ﻟﺰوم آﺑﯿﺎری ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی.
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ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻮر آب
•

•

•
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اﻃﻤﻨﯿﺎن از ﺣﻔﺎﻇﺖ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،آﺑﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و دﻗﯿﻖ آب را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
»اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻬﺒﻮدﮐﯿﻔﯿﺖ آب ،ﻧﮕﻬﺪاری اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻓﺰاﯾﻨﺪه در

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﻣﻮرد اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آﻧﻬﺎ ،ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﯿﻦ

ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ روی ﻫﺮ

ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ آب ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از

ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ

آب راه ﻣﻬﻤﯽ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آب ﻣﺤﺴﻮب

آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ آب آﻣﻮزش

ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب،

ﻻزم را دﯾﺪه و آب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺼﺮف

ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﻤﻮده و از اﺗﻼف آن اﺟﺘﻨﺎب ورزﻧﺪ.

از اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد« .

ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺑﻪ

اﻣﺮوزه ﭘﯿﺎم ﻓﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و

ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب.

اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺻﺪق ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ

ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب )(IWRM

ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ  WCAﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد

• ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻫﻤﯿﺖ آب در زﻧﺪﮔﯽ و

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در
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ﻓﺼﻞ دوم .ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
اﻟﻒ .ﻣﻘﺪﻣﻪ

•

زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت

اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد ارﺗﻘﺎء

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب.

آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﺗﻘﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در

•

ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب.

آب ،راﻫﺒﺮد )اﺳﺘﺮاﺗﮋی( ﻣﻠﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ذﯾﻞ ﺗﺸﺮﯾﺢ

•

ﮔﺮدﯾﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ راﻫﺒﺮدی را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ )زﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ( ﻣﻮرد

ﺑﺴﯿﺞ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

در ﺳﺎل  1995ﻣﯿﻼدی ،ﮐﺸﻮر ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ ،ﭘﺎﯾﺶ

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه

ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮی ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻮد.

ﺑﻌﺪی ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻧﻤﻮد.

وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
•

ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر.

دوﻟﺖ اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در
ﻣﻮرد  134ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﺧﻮد ،راﻫﺒﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﮐﺸﻮر را ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در آن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ،ﻣﺼﺮف آب ،آب ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻫﯿﺪروﻟﻮژی( ،ﮐﺎرﺑﺮد
اراﺿﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر،
 41ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺣﻮزهﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ،ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ
و ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ  1ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ.
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب اﯾﺮان را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﺻﻠﯽ )ﺑﻨﯿﺎدی( در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد )ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2000اﻟﯽ 2004
ﻣﯿﻼدی( ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاریﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آب ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺼﺎﻋﺪی ﻣﺼﺮف آب،
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺠﺪد آﺑﻬﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ آب ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب.

ﺷﮑﻞ  .3ﺷﻌﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ آب در ﮐﺸﻮر ﻓﯿﺠﯽ در ﺳﺎل 2000

Jakarta, Bandung and Surabaya
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دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﻻﺋﻮس ،در ﺳﺎل ،1999
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
آب در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﯿﺘﻪای را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر،
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﺪف آن آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ
آب ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی روﺷﻦ و ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻤﺎم اﺟﺰای راﻫﺒﺮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﺬﮐﻮر ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه از روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ
از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،راﻫﺒﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدد و در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
روﯾﮑﺮد در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ

راﻫﺒﺮد ﮐﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﮐﻪ درﮐﺎدر 1 .2

ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮا ،ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً از 14

راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪای ﮔﺮدد .در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ،راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ

ﮔﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺎمﻫﺎی

وﺿﻮح ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ،در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ

ﻓﻮق ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ درﺧﺼﻮص
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از اراﺋﻪ

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود وﻟﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺟﺰای زﯾﺮﺑﺨﺸﯽ آن در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﮐﺎدر  .1 .2ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد WCA

ﮔﺎم : 1

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ـ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﻗﺒﺎل ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻔﺎف ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ راﻫﺒﺮد آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و در
راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ،دارای ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺎم : 2

ﺷﻨﺎﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ ـ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای راﻫﺒﺮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﺎم : 3

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﮔﺎم : 4

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﯽ ـ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﺎم : 5

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻔﺎف ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﮔﺎم : 6

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺎء و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ـ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای راﻫﺒﺮد و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮔﺎم : 7

ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻫﺪاف و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ ـ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺗﻬﯿﻪ آرم
و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﮔﺎم : 8

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ـ ﻣﻨﻈﻮر روشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء  WCAاز ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اراﺋﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺎم : 9

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻣﺎنﺑﻨﺪی ـ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،اﻫﺪاف و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﮔﺎم: 10

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ آن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﮔﺎم: 11

اﯾﺠﺎد ﺗﯿﻢﻫﺎی ﭘﺮوژه ـ راﻫﺒﺮد آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮔﺎم: 12

اﺟﺮای رﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮوژهﻫﺎ ـ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدد.

ﮔﺎم: 13

ﭘﺎﯾﺶ ـ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﮔﺎم: 14

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ـ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ،و )در ﺻﻮرت ﻟﺰوم( ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در اﺻﻼﺣﯿﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﯽ ،ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

11
در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی
ﺣﺎﺿﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻻزم ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.

ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮهﻫﺎ

)ب (

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮔﺮدد ،اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ،
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی

ب .ﮔﺎم  : 1ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ وﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ

 .1ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻠﺐ ﮔﺮدد .از آن دﺳﺘﻪ از

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم در ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺮوژه ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮوژه ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ

اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل اﺟﺰای ﻣﺸﺨﺼﯽ از راﻫﺒﺮد
آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
اﻋﻀﺎی آن ﺑﯿﻦ  6اﻟﯽ  10ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 .2اﻫﺪاف ،ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ

و ﺗﺠﺎرﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻣﻮر
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ در

درﺻﻮرت ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ

زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﺳﺎﻧﻪای دارای ﺗﺒﺤﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻮده و ﻃﻮری ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ

آﺑﯿﺎری ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ را

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮﯾﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ،

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﯾﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد.

)اﻟﻒ(

ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ
در ﻣﻮاردی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی

ﻣﺸﻮرﺗﯽ از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ را ﺟﻬﺖ
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم در ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﻤﻮدنﻫﺎ را ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﻠﯽ و
ﻓﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ در واﻗﻊ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی

ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﺪاﯾﺖ راﻫﺒﺮدی اﺟﺮای ﻣﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎ،
اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ راﻫﺒﺮد ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ روﯾﮑﺮد دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺗﯿﻤﻬﺎی ﭘﺮوژه را )ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺶ چ ،ﮔﺎم  (6ﺗﺸﮑﯿﻞ
داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اراﺋﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﭘﺮوژه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی راﻫﺒﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره

•

ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻋﻀﺎء ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ

•

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ و ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ

ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ

•

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم اداره ﺻﺤﯿﺢ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر
 12ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
•

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ آن

•

ﭘﺎﯾﺶ و ﮔﺰارش
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ﺗﯿﻢﻫﺎی ﭘﺮوژه

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،اﺟﺮا و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

•

اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﺎمﻫﺎی ﺳﻮم اﻟﯽ دﻫﻢ راﻫﺒﺮد

•

اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط در ﺳﻄﻮح ﮐﺎری

 WCAرا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد.

•

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ
اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ راﻫﺒﺮد
ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اداراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
•

ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

پ .ﮔﺎم  : 2ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ آﻏﺎز ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮادﯾﮑﻪ دارای
اﻫﺪاف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر
از ذﯾﻨﻔﻌﺎن ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮﮐﺎء ارﺗﻘﺎء WCA

)از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب رﻧﺞﻣﯽﺑﺮﻧﺪ( ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺎمﻫﺎی  WCAﻧﯿﺰ ﺟﺰو اﻓﺮاد
ﻓﻮق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ
راﻫﺒﺮد آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد
و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی  WCAاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و
اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬﺪ و اﻟﺰام ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دﻫﻠﯽ ﻧﻮ در ﺳﺎل  1990ﻣﯿﻼدی
] ، [1ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

ﺷﮑﻞ  .4ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮش ﯾﻤﻦ ﺑﻮدن ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ:

ت .ﮔﺎم  : 3ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ

»ﺗﻌﻬﺪ و اﻟﺰام ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﻮدن ارﺗﺒﺎط و ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﻫﺒﺮد ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ

در ﺑﺪو اﻣﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺑﺎزﻧﮕﺮی درﺧﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ذﯾﻨﻔﻊ ﺗﻠﻘﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ

ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺳﯿﺲ آن
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻮق ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
•

•

ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻘﺎط وارد
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺳﻄﺢ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺤﺮوم و ﻣﯿﺰان

اﻗﻠﯿﻤﯽ:

اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ؟

ﺗﻌﻬﺪ و اﻟﺰام ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ:

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﯿﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب را ﺑﻬﺒﻮد داد؟

ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﯽ آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ در

از ﺟﻤﻠﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت،

ﺧﺼﻮص ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ و ﺿﺮورت

ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آن؛

) (SWOTﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی آب ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ

ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد .ﮐﺎدر 2 .2

ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن از ﺳﻮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.

ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  swotﺑﺮای اﺟﺮای  WCAدر ﯾﮏ ﺷﻬﺮ

ث .ﮔﺎم  : 4ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﯽ
 . 1ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ
در ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻣﺮور و درک ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن راﻫﺒﺮد ارﺗﻘﺎء  ،WCAﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا
ﻣﯽﮔﺮدد .زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺳﯿﺎﺳﯽ:

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ:

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و

آﯾﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل

ﻫﻤﮕﺎن از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ؛
•

آﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؟

ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن؛

•

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ:

ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺸﻬﻮد ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ و ﯾﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪای آب؛

•

اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻣﻘﺘﺪری وﺟﻮد دارد؟

آﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻣﻬﻢ
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد؟ آﯾﺎ ﻋﺰم
ﺳﯿﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب وﺟﻮد دارد؟

ﻓﺮﺿﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 . 2ﮐﺎر ﺗﺤﺖ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﺪاول ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺧﺎﺻﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﺸﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه
ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد .در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،دارای ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ راﻫﺒﺮدی ،ارﺗﻘﺎء وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاریﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﻟﺰام ﺑﻪ

آﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ

رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد

ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ

در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ آب دارﻧﺪ؟

)اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ

آﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ( .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﻋﻤﻮﻣﯽ:

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﻘﺎء  WCAﮔﺮدد.

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:

اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ:

ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ

آﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻣﻬﻢ

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ) (EPAرا ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد؟

)ﮐﺎدر ﺷﻤﺎره  (3 .2ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در

ﺗﻮﺳﻌﻪ

آﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ

ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ

اﻗﺘﺼﺎدی:

ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

ﺟﻨﺴﯿﺖ:

ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ در ارﺗﻘﺎء  WCAﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان

ﮐﻤﮏﻫﺎی دوﻟﺖ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب را ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در
ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح
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ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
•

ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ  WCAﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

•

ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﺧﺼﻮص ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آبﺑﻬﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد وارد ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ

•

ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻧﺪارد.

•

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ای در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

•

ادارات رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ

•

ﺷﻬﺮدار ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  WCAﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

•

ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ و ﮔﺴﺘﺮش  WCAﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ

•

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

•

ﺷﺮوع زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرانﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ.

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ آب

اﺳﺖ .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ ﺑﺼﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر دارای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪای در زﻣﯿﻨﻪ اﺗﻼف و
ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮارد ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و

در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﭘﺎﯾﺶ و ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻘﺮرات ،ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﮐﺎدر  . 3 .2اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺗﻬﯿﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺻﻼﺣﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎل  1996ﻗﺎﻧﻮن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ارزشﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻨﺪوق
ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان اﯾﺎﻟﺘﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ) ،1 (SRFﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ  1455ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر :

رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﺳﺎل  ،1996ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﻓﻬﺮﺳﺖ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻓﺪرال ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﺘﺮ از  3300ﻧﻔﺮ ،ﺑﯿﻦ
 3300اﻟﯽ  10ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺶ از  10ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن آب و ﻫﻮا و ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.

وامﻫﺎ و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎل از اﻧﺘﺸﺎر رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ﻗﺒﻞ ،دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ را در ﺧﺼﻮص
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺶ  1452ﻗﺎﻧﻮن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و درﯾﺎﻓﺖ وام از
دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ را ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﻧﻤﻮد.
آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  1998رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  2ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.

State Revolving Fund
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ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﻣﺰاﯾﺎی آن اﻟﺰاﻣﯽ ﮔﺮدد

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب را ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻟﺰاﻣﯽ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ) (CP48ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ،

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎم ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
 . 1ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ

ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از راﻫﺒﺮد  WCAاز ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ﮐﺸﻮر

دارای ﻣﺨﺰن آب ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﯽ ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻔﻮن،

اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﻣﻞ وزﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و اﯾﺎﻟﺘﯽ،

ﻓﻘﻂ  3/5اﻟﯽ  4/5ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ،

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ دوﻟﺘﯽ ،رﻫﺒﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ و

ژاﭘﻦ و ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ دارای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻔﺎف و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ

اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﺨﺶ آب ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

ﻫﻤﻮاره از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ارﺗﻘﺎء

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

 WCAﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ اﺛﺮﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﺑﺮ

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ

روی ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﯾﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ .ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﮔﺮدد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﻮاﻓﻖ اﺟﺮای راﻫﺒﺮد

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد

ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻬﺖ آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم از وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﻮﺟﻮد در

ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

•

وﺳﯿﻠﻪای ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ اﻃﻼع

ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.

ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﻮردار

ج .ﮔﺎم  : 5ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺪف ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ و
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ارﺗﻘﺎء  WCAﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎمﻫﺎی  WCAﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ
ﮔﺮوه و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده
ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺪف ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•

ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران

•

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

•

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و دﻓﻊ

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
•

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ادارات ﻣﺴﺆول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی
و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب
•

ادارات دوﻟﺘﯽ و رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ

•

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ )(NGOs

•

آﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﺮﺑﯿﺎن

•

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

•

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ

•

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺑﺎزﯾﮕﺮان

•

رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﺷﮑﻞ  . 5ﮐﺎرﺗﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ
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•

ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ آب درﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء  WCAﻋﻨﺼﺮ
ﻣﻬﻤﯽ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﮔﺮدد.

•

 . 3ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ارﺷﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺑﻌﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
آب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮوه ﻫﺪف دﯾﮕﺮی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮان و

 WCAﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﻓﺮاد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان آب ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی

در اﺛﺮ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎم ﺳﻮم ،ﮐﻤﯿﺘﻪ

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺪف

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺎمﻫﺎی  WCAاز ﻧﻈﺮ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺮدارﻧﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ

ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑﻪ

ﺣﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء  WCAدر

 WCAﺻﺮﯾﺤﺎً روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪی را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﮐﺎدر  4 .2اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ در

ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ

ﺳﺮیﻻﻧﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼم ﺧﻂﻣﺸﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ

ﻧﮕﻬﺪاری ازﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮارد ﻧﺸﺘﺎب ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ،

 . 2ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮی ژرف در روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد و اﻧﺠﺎم
داﺷﺘﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﻪ در ادارات ﯾﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎرﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ راﻫﺒﺮد ارﺗﻘﺎء WCA

اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ

ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و دورهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻓﻮق
 . 4ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ

روﯾﮑﺮد ﻣﺴﯿﺮ دوﺗﺎﯾﯽ 1را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
•

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از ﻃﺮﯾﻖ ذﺧﯿﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان
آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ
رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ
آب ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻧﻮﻋﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﮐﻪ از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای

ﺗﻌﺪادی از ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد ،اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ادارات و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ
ﻋﻬﺪهدار ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺮی ﻣﺘﺪاول و ﻣﺮﺳﻮم
اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺪف ﻫﺮ ﯾﮏ از ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،رﺳﺎﻧﺪن
ﭘﯿــﺎمﻫﺎی ﺣﻔـﺎﻇﺖ آب ﻣـﯽﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺑــﻪ ﻃــﻮری ﮐــﻪ ﻣــﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در

آن ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
•

اﮔﺮ وﻇﯿﻔﻪ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺑﯿﻦ

آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ اﻗﺸﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎء

ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺑﺨﺶ آب

آب ،و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ آب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.

ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﻀﺎی ﻣﺴﺆول در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰی
ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ واﻗﻊاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﻓﯽ ﺟﻬﺖ رﺳﺎﻧﺪن
ﭘﯿﺎم ﺣﻔﺎﻇﺖ آب دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

Twin track approach

آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻣﻮزش را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
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ﮐﺎدر  . 4 .2ﺳﺮی ﻻﻧﮑﺎ  :ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ﺑﺨﺶ آب در ﺳﺮی ﻻﻧﮑﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب و ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ آن در ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﭘﯽﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ﻣﺬﮐﻮر ،ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آن ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰای ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪای
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•

اﻋﺘﺒﺎرات آب ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل :ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮآن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

•

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب :ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻤﯿﺖ

آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻓﺮاد و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
•

ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎرﺗﯽ :اﻋﺘﺒﺎرات آب اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎنﺑﻨﺪی و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب ﻣﯽﮔﺮدد.

•

ﻓﻦ آوری ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب :اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آب از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات آب ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد راهﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ.
•

آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ :ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ارﺗﻘﺎء ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﻓﺮا

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
•

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری :ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آب ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

•

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ :در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ

ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﮔﺰارش ﮔﺮدد.
ﻣﻨﺒﻊ:

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و زﻫﮑﺸﯽ ،ﺳﺮی ﻻﻧﮑﺎ ،ﺳﺎل .2000

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺟﺎی داد.

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب آﮔﺎه ،ﻣﻄﻠﻊ و دارای اﻧﮕﯿﺰه ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ

ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮحﻫﺎی

اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی  WCAﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

آﺑﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺷﺎن را ﺑﺴﯿﺞ

ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ،

ﺧﺸﮏ و وﻗﻮع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﺳﺎل  1998ﻣﯿﻼدی ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت

ﻣﯽداﻧﻨﺪ .روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪی در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

آب در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء

ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی

دارﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد.

آب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ .واﺣﺪﻫﺎی
ﺳﯿﺎر آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ،ﺷﯿﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﮑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺮاب آب ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﺰواﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ از آب ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و رﻫﺒﺮان ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ.
 . 5ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ) ( NGOs

ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای را در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﻧﺠﺎم داده
و از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺗﺎ ﻧﻘﺶ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهای را در اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻔﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ) (NGOsﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ،

اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪی از اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ،ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﻌﻬﺪ را

ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻬﻤﯽ را

ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

در ﺑﺨﺶ آب دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن

ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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 . 6آﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﺮﺑﯿﺎن
ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،رادﯾﻮ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺠﻼت ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی

آب ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪای ورود

اﻋﻼﻧﺎت ﺑﺰرگ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ )اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه و آب ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ

ﻣﯽﺷﻮد( دارای ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش

ﺳﻄﻮح دﺑﺴﺘﺎن ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن و

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن درﺟﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ

آﻣﻮزﮔﺎران ،ﺷﺮﮐﺎء و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای

ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻓﻮق ،راﻫﺒﺮد آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

راﻫﺒﺮد آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

ﻣﻌﻤﻮﻻً آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزﺷﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد،
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪارس
در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای
آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ آب در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ و در درسﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﻮم ،ادﺑﯿﺎت ،ﻫﻨﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺟﺬاب و آﮔﺎه
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای آﻣﻮزﮔﺎران و داﻧﺶآﻣﻮزان ،از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ارﺗﻘﺎء  WCAﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آب و ﮔﺮوهﻫﺎی
رﺳﺎﻧﻪای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎرﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﻮزش ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آب را در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ رﺳﺎﻧﻪای و ﻧﯿﺰ
آﻣﻮزش ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آب در ﺑﺮﺧﻮرد و اﺳﺘﻔﺎده از
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎل و
ﭘﻮﯾﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎری ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ

 . 7ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻋﻢ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﻬﯿﺎران،
ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ و
ﻣﺪاوم در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺠﺎرب وﺳﯿﻊ و ﻣﺴﺘﻤﺮ

از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻨﯽ و ﺑﺨﺶ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب وﺟﻮد دارد ،دﻻﻟﺖ دارد.
 . 9ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺑﺎزﯾﮕﺮان

آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮﯾﮋه از

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺎﺳﺎً ﯾﮏ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ

ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب و در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر

اﺳﺘﻔﺎده از آب آﻟﻮده ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎرق

ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻃﺮﻓﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

اﻟﻌﺎده اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺤﺚ و

رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺗﯿﺐدادن ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺻﻨﺪوق ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ
) 1(UNICEFﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط در
زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ] ، [2ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺤﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﻧﯿﺰ ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺮوﺳﮑﯽ ،ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻻزم را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ
روی ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺟﻮانﺗﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،اﺳﺘﻔﺎده و

ﮔﺮوه ﻫﺪف در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ،

ذﺧﯿﺮه ﺻﺤﯿﺢ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ،و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻫﻨﺮی در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻠﯽ

ﻣﺘﻤﻢ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ در

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ درﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب آﮔﺎه

راﻫﺒﺮد آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 WCAدارای اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺪارک
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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،ﻃﺮحﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮی ،ﺷﻌﺮ و

19
رﻗﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮی در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب در ﺳﻄﺢ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻬﺮی ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻃﯿﻔﯽ از

ﻣﺪارس و ﺟﻮاﻣﻊ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ژاﭘﻦ،

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ

ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ،

ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻄﺤﯽ

 . 10رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ
آب در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﯿﺎت،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻠﯿﺪیﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻫﺒﺮان
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎمﻫﺎی  WCAدر ﺣﯿﻦ آﻣﻮزش ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺰ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎمﻫﺎ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ و ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺿﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺼﺮف آب ،ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی
ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  WCAدر ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﺑﻮداﯾﯽ
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ )ﮐﺎدر  .(5 .2زارﻋﯿﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎی ﺗﺮاسﺑﻨﺪی ﺷﺪه
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟﯽ واﻗﻊ در اﻧﺪوﻧﺰی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﺑﺎﮐﺲ» ،1ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ« ،2ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻮق

اﺳﺖ اﺛﺮات ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آب ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دورﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

چ .ﮔﺎم  : 6ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺎء و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ
 .1ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی راﻫﺒﺮدی

اﻟﻌﺎده ﮐﺎرآﻣﺪ آﺑﯿﺎری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﻌﺎﺑﺪ آب و ﺟﺸﻦﻫﺎی آب

در ﺳﻄﺢ راﻫﺒﺮدی ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺎء و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ

ﻫﻨﺪوﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻻﯾﻨﻔﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ

ﺑﻬﯿﻨﻪ آب در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺑﻨﮕﻼدش ،روﺣﺎﻧﯿﻮن

ﻧﻤﻮدن رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻧﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺠﻮز ﭘﺨﺶ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﯿﻦ 1/5

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﺪار دارای ﺣﻘﻮق و ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ

ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺤﻮه

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و

ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﺗﻼش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﻠﻊ و آﮔﺎه
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺎی راﻫﺒﺮدی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ارﺗﻘﺎء راﻫﺒﺮد
آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﺳﻄﺢ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ادارات دوﻟﺘﯽ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

 . 11ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺎم

ﺑﺨﺶ آب )ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ( ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ

آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را درک ﻧﻤﻮده و ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ،

ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،آﺑﯿﺎری ،ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺎی

درﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﻓﻦ آوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ

راﻫﺒﺮدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ) ،(NGOsاراﺋﻪ

آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و

دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺪﻣﺎت آب و ﺑﺮق ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر

روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺠﺎرب ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

زﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ

ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ روش و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ

ﻧﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎدر  5 .2ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﯾﻦ

در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ارﺗﺒﺎط در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
Subaks

1

Socio- religious cooperative user groups.

2
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ﺷﮑﻞ .6راﻫﺐﻫﺎی ﺑﻮداﯾﯽ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺣﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

ﮐﺎدر .5 .2ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی
•

وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

•

وزارت دﻓﺎع ﻣﻠﯽ

•

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ

ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی

ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
)ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ(
وزارت ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ

ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه
•

ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

•

ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی

•

ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
 -ﻣﺴﯿﺤﯽ

ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب

 -ﺑﻮداﯾﯽ

ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ
دوﻟﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای
• ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
•

ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای
وزارت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ

•

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ آب

•

ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب
 ﻫﺘﻠﻬﺎ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻣﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ -ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎ

دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ
• ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب
•

ﻣﺴﺆوﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

• ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و
ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺒﻊ:

وزارت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

 -ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای

ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
وزارت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﺷﻌﺐ ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ

و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب

21
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ وارد

ب(

دوﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ

ﻧﻤﻮدن ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

در ﻣـــﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺴــﺆوﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آب،

دوﻟﺖ ،و ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ردهﻫﺎی دوم و ﺳﻮم

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.

دوﻟﺖ ﺗﻔﻮﯾﺾ ،و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ

اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد

اﻣﻮر زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮی و

ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺛﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺒﺮد

اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺎء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺷﺮﮐﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه،

پ(

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

در واﻗﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ اراﺋﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺶ آﻧﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ
ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮد .در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎری ،در

در ﺳﻄﺢ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺆول ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺗﻠﻘﯽ

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن و ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﺮﮐﺎی

ﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ ژاﭘﻦ ،ﮐﻪ در

ﺗﺠﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻮدن راﻫﺒﺮد آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در

ﮐﺎدر  6 .2اراﺋﻪ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﮔﺮدﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ دﻗﺖ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ دارای ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ و ﻣﺠﻮزﻫﺎی

زﯾﺎد ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﺎدره ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

 .2ﺷﺮﮐﺎء و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺎء و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی را
ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری در اﺟﺮای آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ

آب ،ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻘﺎﺿﺎ واﮔﺬار ﮔﺮدد ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
•

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎ؛

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از  9ﮔﺮوه از ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اوﻟﯿﻪ
ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ( دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮﮐﺎء ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ذﯾﻞ دارای ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزی
و آﻣﻮزش.

ﺷﮑﻞ  .7ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮشﯾﻤﻦ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﻮر آب ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ژاﭘﻦ
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•

ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺘﺎب؛

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب

•

ارﺗﻘﺎء ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﯾﯽ اﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﺎﻟﯽ؛

اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WCAداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ

•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب؛

•

ﻣﻤﯿﺰی ﻣﺼﺮف آب؛

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

•

ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب در

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺧﺎﺻﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن؛

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ

•

ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روﯾﮑﺮدﻫﺎی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ
آب؛

•

ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ :ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ آب ،1اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ،2ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ،3ﻣﺸﺎرﮐﺖ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آب 4و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ آب. 5

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ؛

ت(

ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ )(NGOs

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺧﺘﻼف ﺟﺪی ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻼﺗــﯽ در زﻣـﯿﻨﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از

و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد دارد؟

ﮐﺎدر  .6 .2ژاﭘﻦ :راﻫﺒﺮد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب در ﺗﻮﮐﯿﻮ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ژاﭘﻦ از ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
 . 1اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ،از ﻃﺮﯾﻖ:
•

ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ،ﺟﺰوات و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس؛

•

اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮ؛

 . 2ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب ،ازﺟﻤﻠﻪ:
•

واﺷﺮﻫﺎی ﺷﯿﺮ آب ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب.

 . 3ﺗﻬﯿﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب ﻧﻈﯿﺮ:
•

ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی دارای ﺳﯿﻔﻮن ﮐﻢ ﻓﺸﺎر؛

•

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﮐﻪ آب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 . 4ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮارد ﻧﺸﺘﺎب ،از ﻃﺮﯾﻖ:
•

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﺸﺘﺎب در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن؛

•

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ آب ؛

•

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﻨﺲ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت زﻧﮓ ﻧﺰن؛

•

ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب.

 . 5ارﺗﻘﺎء ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ،ﻧﻈﯿﺮ:

ﻣﻨﺒﻊ:

•

ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ ﭘﺴﺎب در داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ؛

•

اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﺑﺎران از ﭘﺸﺖ ﺑﺎمﻫﺎ ،ﺳﻄﻮح ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪه و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف ﻏﯿﺮﺷﺮب

اداره اﻣﻮر آب ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ﺳﺎل .2000
World Wildlife Fund

3

International Union for the Conservation of Nature
Water Aid

5

2

Global Water Partnerships
Water Partners International

1
4
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ث(

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺻﻨﺎف ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ

ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  20ﻣﺆﺳﺴﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﺨﺶ آب
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
آﺳﯿﺎﯾﯽ ) 1(ADBﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از راﻫﺒﺮد ﻣﻠﯽ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

•

آﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء  WCAداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی  WCAو ﯾﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ
آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در آن آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

)) 2(IWAﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻪ آن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﻃﻼق

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف

ﻣﯽﺷﺪ( و اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ) ، (AWWAﻣﺴﺄﻟﻪ

ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزد؛

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت

ﺗﺪارک ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪای و آﻣﻮزﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از

آﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ دارای ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ

3

ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ درﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺧﯿﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ؛
ﻓــﺮاﻫﻢ ﻧﻤــﻮدن ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻃــﻼﻋﺎت ﭘــﺎﯾــﻪ و ﺷﺒﮑــﻪ

 2002ﻣﯿﻼدی ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آب ) (IWAﻫﻢ دارای اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ از ﻃــﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎرات.
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ
وام ﺟﻬﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ
آن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮازی ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب اﺳﺖ .ﻣﺜﺎﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در
ﮐﺎدر  7 .2اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ در
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ)(ADB

)ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ( و ﻫﻢ اﻋﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻣﻨﻔﺮد از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  IWAﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﻨﮕﻼدش ،ﭼﯿﻦ،
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ژاﭘﻦ ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و
وﯾﺘﻨﺎم اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ج(

اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آب

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و اﻧﺘﺸﺎر رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و
•

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻌﻤﻞ

چ(

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ،در ﭘﯽ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاریﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ

ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی

اﺻﻨﺎف ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب

ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺻﻨﺎف اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه

ح(

ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  WCAﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و

اﺻﻨﺎف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ارﺗﻘﺎء ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب در

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﻣﯽﺗﻮان در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺪارک

داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از

دﯾﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد،

اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣـﻨﻈـﻮر

ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ

ارﺗﻘﺎء اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ زﯾـﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺻﻨﻒ ﺧﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺨﺎذ

در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب ﻧﯿﺰ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻫﻢ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ارﺗﻘﺎء WCA

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﺧﻮد ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺿﻤﻨﺎً ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء

Asian Development Bank

1

International Water Association

2

American Water Works Association

3
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ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﯾﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪلﻫﺎ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

خ(

ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

و ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در
ﺣﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮان زﻣﯿﻦ

زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  WCAﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺎء
ﮐﺎری ،در ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺨﺶ

در ﺳﺎل  1992ﻣﯿﻼدی در ﺷﻬﺮ رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو ﺑﺮزﯾﻞ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه،
روﯾﮑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻧﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻀﻼت زﯾﺴﺖ

ﮐﺎدر  .7 .2ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ :آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﭘﺮوژه آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ
اﺧﯿﺮاً ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻮر آب ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻄﺎی وام ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻧﺪ .اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
رﻓﺘﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﻮد:
•

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ـ ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺖﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج؛

•

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ـ ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺖﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻏﺬا ،ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ؛

•

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ـ از ﻃﺮﯾﻖ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎزل و دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ زﺑﺎﻟﻪ؛

•

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ـ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ از آب در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل.
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ آب در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎدر و ﮐﻤﯿﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﻮزهﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ و آﻟﻮدﮔﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
راﻫﺒﺮد ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:
•

ﺟﺎﻧﺒﺪاری ـ ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ و رﻫﺒﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺟﻠﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﮔﺮدد.
•

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ـ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺮدم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
•

ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ داوﻃﻠﺒﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ،

آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.
•

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،آﻣﻮزش و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ـ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ داوﻃﻠﺒﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
1

ﻓﯿﻠﯿﭗ ﭼﺎرتﻫﺎ  ،ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﻤﺪی ،ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
•

اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ـ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم

ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای اﻓﺰاﯾﺶ داد.
•

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺬرﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ

رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و رﺷﺪ و اﻋﺘﻼ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :اداره ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﻣﺤﻠﯽ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی
ﻓﯿﻠﯿﭗ ﭼﺎرتﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ وﺳﯿﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ flip charts:
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ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﺛﺮات اﺣﺪاث

ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ،ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﻫﺪاف و ﭘﯿﺎمﻫﺎی

ﺳﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮی در

ﻣﻬﻢ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف آب و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن ﻣﻄﻠﻊ و
آﮔﺎه ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎری از روﯾﮑﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ اﻫﺪاف و ﭘﯿﺎمﻫﺎی آن ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﻧﻤﻮدار ذﯾﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه

ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴ ﯿﺎر زﯾ ﺎد ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿ ﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ

اﺳﺖ ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻧﻈ ﯿﺮ ﺟﻨﮕﻞ زدا ﯾ ﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾ ﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ،ﻣﺼﺮف
ﺑﯽ روﯾﻪ آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿ ﺮﻧﺪ  .در ﻣﻮارد ﯾ ﮑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺎدث ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
آﻟﻮدﮔﯽ اراﺿﯽ و آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣ ﯿ ﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮ د ،ﺑﺮﺧﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿ ﺮد  .از
ﻃﺮﯾ ﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿ ﺮی ﻧﻈﯿ ﺮ ﻣﺪ ﯾﺮﯾ ﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ﻓﻦ آوری ﭘﺎک در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ) ازﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺮاﯾ ﻨﺪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺄﻣﯿ ﻦ آب و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط در
ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت( ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﯿ ﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آن
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ
ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار دﻫﺪ.

ح .ﮔﺎم  : 7ﺗﻮاﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻫﺪاف وﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ و ﺷﺮﮐﺎء و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﮔﺎم ﺑﻌﺪی آﻏﺎز ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻫﺪاف و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ،ﺟﻬﺖ
ارﺗﻘﺎء  WCAاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﺮاد

ﺷﮑﻞ  – 8ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در
ﻣﺼﺮف آب در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

ذﯾﻨﻔﻊ و ﺷﺮﮐﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺮی و

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
آﻏﺎز ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺗﻤﺎﯾﻞ

ﻣﻨﺎﻓﻊ

آﮔﺎﻫﯽ

ﺟﻬﻞ و ﺑﯿﺨﺒﺮی

ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت

اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در

اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ

اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ در

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان

ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد

ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ

ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼت

ﺑﯽاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎری

اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
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در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﻬﯿﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ،اﺛﺮات ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه
ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت :داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس را در زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آب ﭘﺎک ،دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب،

ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﯽ

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.

ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل

ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب درﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﭘﺎﯾﺪاری

اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.

ﮐﻤﯽ درآورده ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ارﺗﻘﺎء
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم،

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت :آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﮑﻮﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺤﺴﻮب

ﺻﻨﻌﺘﯽ آب در ﻣﻮرد ﺿﺮورت اﺟﺮای ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری

ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺮاﺳﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮده )ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﺳﺎل( و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺟﻬﺖ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر

اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف
آب ﻃﯽ دوره ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ.

اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﯿﻨﯽ روﺷﻦ و

خ .ﮔﺎم  : 8ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

ﺷﻔﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ

 .1ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )ﻣﺜﺎﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ در ﮐﺎدر  8 .2اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ در ﻣﻮرد »اﻧﺠﺎم ﮐﺎری در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب« ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎص و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن
آﺳﺎن و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺰوهای در ﻣﻮرد
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ،ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮاﺣﻞ اول و دوم ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﮐﺎدر  .8 .2ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  :راﻫﺒﺮد دوﮔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب
ﺷﺮﮐﺖ آب ﻧﻮرت آﻣﺒﺮﯾﻦ 1ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ آب در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﺪود  2/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  1/7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ،ﮐﻪ
ﺧﺸﮏﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر راﻫﺒﺮدی دوﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ،ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺼﺮف آب اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ.
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف
آب اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮ روی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب،
اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻣﻤﯿﺰی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل و ﺗﻮزﯾﻊ راﯾﮕﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﻔﻮنﻫﺎی ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮی دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ
 2ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ:

ﺷﺮﮐﺖ آب ﻧﻮرﺗﻦ آﻣﺒﺮﯾﻦ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ2000 ،
Suva-flash

2

North Umbrian Water

1

27
ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﺗﻼف ﭘﻮل و وﻗﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد.

ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ.
در ﻣﯿﺎن راﻫﺒﺮد ﺷﺶ ﻧﮑﺘﻪای ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد

ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﻄﺢ

ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺷﻔﺎف ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ ارﺗﻘﺎء  WCAﺑﺎﯾﺪ

ﻋﻤﻮم ﺗﺤﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد:

ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:

.1

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ـ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی رﻫﺒﺮی ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاریﻫﺎ،

•

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

•

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ

•

ﺷﺮﮐﺎء

ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﺎﻧﻪای ـ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،رادﯾﻮ،

•

اﻫﺪاف و ﭘﯿﺎمﻫﺎ

روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺠﻼت و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ.

•

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

آﻏﺎز ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری.
.2

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء
آﮔﺎﻫﯽ.

.3

.4

آﻣﻮزش ـ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ،ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ.

.5

ﺑﺮای دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ـ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ.

.6

ﮐﺎدر  .9 .2ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی راﻫﺒﺮدی

اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ـ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوات ،ﻧﺸﺮﯾﺎت و

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح
ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ:

ﮐﺎدر  .9 .2ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی راﻫﺒﺮدی
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن

ﺷﺮﮐﺎء

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

ﭘﯿﺎمﻫﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻬﻢ و درک

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس؛

وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ:

آب ﺟﻬﺖ ﺣﯿﺎت و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ آب ﺑﺮای

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس

واﻟﺪﯾﻦ؛

آب )ﻧﯿﺮو(؛

زﯾﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؛

آﻣﻮزﮔﺎران؛

در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﺑﺴﺘﮕﺎن؛

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش؛

آب ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ؛

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب

آﻣﻮزﮔﺎران؛

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛

از آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان؛

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب و
ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ؛

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ؛

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ؛

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ؛
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮی و
ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ؛
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ

ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی

وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم

ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه؛

آب )ﻧﯿﺮو(؛

ﺷﺪه آب درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد؛

در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ؛

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ

واﻗﻌﯽ آب؛

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻮرد

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ و

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؛

رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ؛

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺿﺮورت

اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ درج در

ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ آب از

ﻗﺒﻮض آب ﻣﺼﺮﻓﯽ؛

ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه رﻫﺒﺮان و ﻣﺴﺆوﻻن
ﺧﺪﻣﺎت آب
ﺟﺎﻣﻌﻪ؛

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب؛
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ؛

ﺳﻮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
درازﻣﺪت؛
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ﮐﺎدر  .10 .2ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﻫﺪاف ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻫﺪف ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ

ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
• اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد در زﻣﯿﻨﻪ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ

• اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻮزﯾﻊ  3000ﺟﺰوه ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮرد

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات واﺻﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی  WCAﺑﺎ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ
• ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ  30ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎ اداری

 3000ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن  15ارﮔﺎن دوﻟﺘﯽ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

• ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺰوه

• اﻓﺰاﯾﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ  WCAدر ﺳﻄﺢ 10

• ﺗﺸﮑﯿﻞ  50ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ

ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ
• ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از  10ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺮﮐﺎء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﺎﻧﻪای

• ﺗﻬﯿﻪ  30ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ در ﻣﺪت

• ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ  5ﻫﻤﺎﯾﺶ رﻫﻨﻤﻮدی و ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻬﺖ

ﺷﺶﻣﺎه

ﻣﺪﯾﺮان رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ

• ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن  15ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ
• ﭘﺨﺶ ﭘﯿﺎمﻫﺎی  WCAﺟﻬﺖ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻃﯽ  10ﺑﺎر ﭘﺨﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
• دﻋﻮت از ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و

آﻣﻮزش

• ﺗﻮزﯾﻊ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ده
ﻫﺰار ﻣﺪرﺳﻪ

ﺑﻪ روز در آوردن ﺟﺎﯾﮕﺎه آب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ

• ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ و

• ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن رﻫﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ WCA

اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت

ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
• ﺗﻮزﯾﻊ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺰوه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﻧﮑﺎﺗﯽ

• اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ آب ﺟﻬﺖ ﭘﻨﺞ

ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن 10

ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب
• ﺗﺪارک اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت

ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  WCAدر ﺳﻄﺢ  10ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ
در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﺪرال
•

ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و

•

ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب؛
•

•

•

•

•

•

در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ اﯾﺎﻟﺘﯽ
•

ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ارﺗﻘﺎء
آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛

ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ آب؛

ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس؛
ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب؛

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﻮزش آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب ،در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺪارس؛

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ WCA؛
ﺟﻠﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب و

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
WCA؛

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎ و رﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺗﺪارک آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ درﺧﺼﻮص

در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
•

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و اﻋﻄﺎء ﺟﻮاﯾﺰ؛

•

روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛

•

اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم؛

•

ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ؛
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د .ﮔﺎم  :9ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 .1اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ )راﻫﺒﺮدی( و اﻫﺪاف ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ

اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی )ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ :ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﯽﺧﺒﺮی و ﺟﻬﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ،اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ  WCAدﺷﻮار اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮازﻧﻪ و ﺳﻨﺠﺶ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و
اﻫﺪاف ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﮐﺎدر 10 .2
ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﻣﺘﺪاول و اﻫﺪاف ﺟﺰﯾﯽﺗﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﺳﺮی ارﻗﺎم ﻓﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﺠﺰاﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ دوره اﺟﺮا ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺪارس و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮاد زاﯾﺪ و ﻓﺎﺿﻼب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ
 ،WCAﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب در ﻓﺼﻞ
ﺧﺸﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﮐﺸﻮر
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﮐﺎدر  11 .2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ

 .٢ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت :ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺠﺎرب

اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ راﻫﺒﺮد آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ

ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد.

ﺻــﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ،ﺣﯿـﻦ ﻓﺼـﻮل ﺧﺸـﮏ و ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﻣـﻮاﻗـﻌــﯽ

ﮐﺎدر  .11 .2ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ  :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب
دوﻟﺖ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ در اﺛﺮ وﻗﻮع ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ آب در ﺳﺎل  ،1997اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪای را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﻣﺼﺮف آب
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﮐﺸﻮر و
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ آب ﺑﻪ ﻧﺎم  Corporate Image Dimensions Inc.ﺑﻮد.
ﻫﺪف:

•

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻗﺪام ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻬﺖ ﺻﺮف ﺟﻮﯾﯽ آب در ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ آب؛

اﺟﺰا:

•

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ؛

•

ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛

•

اﻋﻄﺎء ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ در ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ؛

•

اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق در  21ﻣﺎرس ﺳﺎل  1997ﯾﻌﻨﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ آب آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  12ﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺖ؛

اﺟﺮا:
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ:

•

در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﯿﻞ ،ﺳﯿﺒﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ؛

•

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ آب ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛

•

ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ؛

•

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ؛

•

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛

•

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان؛

1

 -1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ آب آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ؛
 -2ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﻃﻼﻋﺎت رﺳﺎﻧﻪای :آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،آﮔﻬﯽﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ،آﮔﻬﯽﻫﺎی دورهای ،ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ،
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ و ﺗﺪارک ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ )از ﻣﺎه اول ﺗﺎ دوازدﻫﻢ(؛
 -3اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ )ﻣﺎه دوم ﺗﺎ ﻣﺎه دوازدﻫﻢ(؛
 -4ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭼﻬﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد) .ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﻮم
ﺗﺎ دوازدﻫﻢ(؛
2

 -5اﻋﻼم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ  ،اﻋﻄﺎء ﺟﻮاﯾﺰ )ﻣﺎهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ دوازدﻫﻢ(؛
ﻣﻨﺒﻊ:

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﺳﺎل 2000
Screening entries

2

Cebu

1

30

ﺷﮑﻞ  .9ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮش ﯾﻤﻦ ﺑﻮدن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ

31
ﮐﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺪر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺪه ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﻣﺴﻠﻢ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﻓﺼﻮل ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻧﻤﻮد .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و ﺳﻄﻮح

ﻓﺼﻮل ﺧﺸﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راﻫﺒﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  ،WCAﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ را

ذ .ﮔﺎم  : 10ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ

درﺧﺼﻮص آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ـ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 .2ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ

 .1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء  WCAرا ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﻮاد و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺨﺎرج ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  WCAرا ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺟﻮد ذﯾﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد:
•

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت؛

ﺳﭙﺲ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺷﻔﺎف ،روﺷﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﺮاﺗﮋی

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه آن ،ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ و
ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ

ﺗﺨﺼﯿﺺ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ

از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ از
ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی؛

•

از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب؛

اﻋﻢ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎری و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ

•

ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺠﺎری؛

ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ

•

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ؛

وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوﻟﺘﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﻃﺮح ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ

•

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ1؛

•

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ2؛

ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﯾﺎ از ﺳﻮی اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ و ﺷﺮﮐﺎء،

ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب دﺷﻮار اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﺣﺪ و ﺳﻄﻮح
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ژاﭘﻦ ،اداره اﻣﻮر آب ،ﺗﻮﮐﯿﻮ 7 ،درﺻﺪ ﮐﻞ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎدل  238ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( را
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب ،ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮارد ﻧﺸﺘﺎب و ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ آب اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺳﺎل

در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﭘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
 WCAاز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان
اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻫﺪاف دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ
ارﺗﻘﺎء  WCAﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮوژه ﺑﻮده و ﻧﺎﻗﺾ آن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

اﻟﻒ ( دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی

 1999ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب در ﺳﻄﺢ 70

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ

درﺻﺪ ﮐﻞ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﻣﻮﺟﻮد آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در

ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﻮﺿﻮع  WCAدر

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﺎ ﺳﺎل

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﮑﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ

 2004ﻣﯿﻼدی ،در ﺣﺪود  675ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ

از ﺑﻮدﺟﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺤﻞ

ﻧﺼﺐ اﺟﺒﺎری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ

ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﺑﻨﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ و ﯾﺎ
ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازد.

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ژاﭘﻦ،
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺒﻮد آب ،ﻣﯿﺰان ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آﺑﯽ ﮐﻪ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮان

Multilateral funneling agencies

1

Bilateral donors

2
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 WCAﺗﻤﺎﻣﺎً از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻫﺮ

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه آب ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﮑﺎری و

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺮدد.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﮐﻪ دارای

)ب ( دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ

روح ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم در ذﻫﻦ ﺧﻮد از اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ

ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ
ﻣﺤﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد .ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  WCAاﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.

ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺠﺎری ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی
ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاریﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری دوﻟﺖ در ﻣﻮرد WCA

و ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

)پ ( ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب

ﻗﺒﻞ از اﻣﻀﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺠﺎری

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهای را در

ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ درﺧﺼﻮص ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و آب ﻣﻮرد

اﻗﺪاﻣﺎت  WCAﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺶ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ را،

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﺣﺎﻣﯿﺎن

ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود و ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎم و آرم 1اﯾﻦ

در واﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت آب ،ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﺼﺮف ﻧﺎﮐﺎر آﻣﺪ آب

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرداﻧﯽ دوﻟﺖ از ﻣﺴﺎﻋﺪت آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺮﺟﻊ واﻗﻌﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ آﺗﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮏ

ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب را

ﻋﻤﻮم ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب در ﺳﻄﺢ

)ث ( ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ )(NGOs

ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ،

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮارض ،ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن آب و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺆول ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،آﻣﻮزش و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮهای ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ ﺑﺰرگ دارای ﻗﺪرت اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آب را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ
ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ

در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در
ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدره ،ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  WCAو ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و
اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در راﻫﺒﺮد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.

دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ آب ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آب و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ آب،
ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ
اﺟﺮا ﺷﺪه ،دارﻧﺪ .ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آن
ﺣﻔﻆ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﯾﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آب
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﺎل  1995ﻣﯿﻼدی ﺣﺪود  252ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ را

)ت ( ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎری
ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی

ﺻﺮف اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺑﯿﻦ  96ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
ﻧﻤﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺎری وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
Logo
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ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،در داﺧﻞ
5

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻮد ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﭘﺮوژه
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺎﺿﻼب را در آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮاردادهاﻧﺪ .در

ﻫﺮ ﮔﺮوهﮐﺎری ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻣﺸﺨﺺ و

ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ

روﺷﻦ و اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ از راﻫﺒﺮد ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ،ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوهﮐﺎری

ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار آب ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺮوح را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻬﯿﻪ

ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  WCAﻣﯽﮔﺮدد،

ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﺮوهﮐﺎری

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻧﻤﻮده ،ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از وﻇﺎﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﺟﺰﯾﯽ از ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ.

را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﺰارش ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﻪ

)چ(

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﯾﺎ وامﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﻬﺮهای را ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﯽ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب ﻧﯿﺰ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﻄﺎء ﮐﻨﻨﺪه دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه

ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻮق ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در
ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺿﺮوری اﺳﺖ ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﯾﻞ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ژاﭘﻦ )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ،(1 JICA

در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰی

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ،(2 CIDAﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ

•

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ) 3در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪ )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
.(4 SIDA

ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎﻻت و ﻣﻠﺰوﻣﺎت آن؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛

ر .ﮔﺎم  : 11ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ﭘﺮوژه

•

ﺗﻌﯿﯿﻦ روزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

•

ﺗﺪارک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﺟﻬﺖ ﻣﺪارس؛

•

ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﻣﺪارس؛

•

اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و

اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎیﮐﺎری ﭘﺮوژه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ آﻣﺎده ﭼﺎپ و ﭘﺨﺶ
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ؛

ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮔﺮوهﮐﺎری ﭘﺮوژه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ

•

زﯾﺴﺖ ،آﻣﻮزش ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد
ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪادی از ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه و در
ﻣﻮاردیﮐﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،از ﻣﺸﺎوره ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺖ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻈﺮات آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻣﯽ را

آب.

در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ
•

Japan International Cooperation Agency
Canadian International Development Agency

2

Department for International Development

3

Swedish International Development Agency

4

اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻫﺒﺮان اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.

داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی
1

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ

•

ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات.

•

اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

Project teams

5
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•

اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای
و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ
•

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن )ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﺎن( در ﻣﺪارس؛

•

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺪﻋﻮ ﻣﻬﻤﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس و
داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ؛

•

ﻃﺮح و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
در ﻣﺼﺮف آب؛

•

اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛

•

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛

ز .ﮔﺎمﻫﺎی  12ﺗﺎ  : 14اﺟﺮا ،ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﻣﻮرد ﮔﺎم دوازدﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ »اﺟﺮا« ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮔﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
The New Delhi Statement: Report of the
Global Consultation on Safe Water and
Sanitation the 1990s, New Delhi, 10-14
September 1990.
Towards Better Programming: A Sanitation
Handbook, UNICEF, 1997

1.

2.
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻬﻢ ذﯾﻞ اﺳﺖ:

اﻟﻒ .ﻣﻘﺪﻣﻪ

•

دوﻟﺖ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ؛

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در واﻗﻊ در

•

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب؛

ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی

•

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ؛

اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﮔﺎم دوازدﻫﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی  ،WCAﯾﻌﻨﯽ

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ،WCAدر ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی آورده ﺷﺪه

دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
در ﺑﺨﺶ ب ،اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﻘﺶ و ﻧﻮآوریﻫﺎی دوﻟﺖ،

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
 .1دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ

ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  WCAدر
ﺑﺨﺶ »پ« ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﺑﺪون
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﻋﺰم و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ارﺷﺪ و وزراء ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ

ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻮر آب ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب و ﻣﺪارس در
ﺑﺨﺶ »ت« ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻓﻨﻮن و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ارﺗﻘﺎء  WCAدر ﺑﺨﺶ »ث« ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺎﻣﻞ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی
زﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻋﺎﻣﯽ و ﺑﯿﺴﻮاد اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در ﺑﺨﺶ »ج« اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺟﺎﻣﻌﯽ از
ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺻﻮرت رﯾﺰ ﻣﻔﯿﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎص و
در ﺣﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ب .ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء
آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه

ﺷﮑﻞ  .11ﺷﻌﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه درﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺟﻬﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ آب
در ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی
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ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻼً در اﺛﺮ

•

در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،وزﯾﺮ آب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ رﺋﯿﺲ ﺣﺎﻣﯿﺎن

اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ دارای ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺒﺎل

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺗﻠﻘﯽ

آب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ آﻧﺎن ،ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ زده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:

ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ

•

در ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺨﺼﺎً اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ،ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ

•

ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
•

ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،در ﺳﺎل 1997

روز ﺟﻬﺎﻧﯽ آب ،ﯾﻌﻨﯽ  22ﻣﺎرس ﺳﺎل  ،2000ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ

ﻣﯿﻼدی ،ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻠﺴﻪای در زﻣﯿﻨﻪ آب ﺑﻪ

ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن
اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهوری آب آﻏﺎز

در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪای را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﮐﺸﻮر

دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوژه

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ رأﺳﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی

ﭘﺎﮐﺴﺎزی رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﯿﻞ )ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ( ﺑﻮد.

ﮐﺎدر .1 .3ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن  :روز ﻣﻠﯽ آب )ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻬﻨﺎور ،ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ در ﺣﺪود  500ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﺪود  4/2ﻣﯿﻠﯿﻮنﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﻧﻮار
ﺑﺎرﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب ﻫﻢﻣﺮز ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻮده و در ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ ﺣﺪود  80درﺻﺪ
آن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﺮای ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ،ﺑﯿﻦ  90ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ  300ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،و
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ازﺑﮑﺴﺘﺎن اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  22ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آﺑﯿﺎری را از رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮدرﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ داده و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ آب ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻓﻮق ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﯿﺎز ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺳﺎل  1995رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب،
اوﻟﯿﻦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ آورﯾﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل ،روز ﻣﻠﯽ آب و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﮔﺮدد .ﺷﻌﺎر اﯾﻦ روز ﻫﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮ ﻗﻄﺮه آب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق در ﺳﺮ در »وزارت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب« در ﻋﺸﻖآﺑﺎد )ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن(
ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻼل اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
آب ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ »آب ﮐﺎﻻی ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد« .در اﯾﻦ روز رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﮋهای را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ و آوازﺧﻮاﻧﯽ در
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻮ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت،
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﺸﻤﺎری را در ﺧﺼﻮص آب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ:

وزارت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﺳﺎل .2000
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)اﻟﻒ( ارﺗﻘﺎء اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﯾﮕﺎه

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺟﺰای ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب؛

ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ ،ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از اﻗﺪاﻣﺎت

آﻣﻮزش ـ در ﺳﻄﺢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪارس و ﻣﺼﺮف

•

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﻤﯿﺰی و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ـ

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺑﺮاز ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ

دارد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛

در ﺳﺎل  1995ﻣﯿﻼدی ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻃﯽ

•

ﺣﮑﻤﯽ ،روز ﻣﻠﯽ آب را در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش آب در آن ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.

ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ؛
•

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﮐﺎدر  1. 3اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  1995ﻣﯿﻼدی وزﯾﺮ آب آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت

ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدد .وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در راﺳﺘﺎی اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﻓﻮق،
اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم در ﻣﻮرد  50ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻠﯽ »ﻣﺼﺮف و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﺆﺛﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ« ﺑﻮد و ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻫﺪاف از ﺷﻌﺎر
ﻣﺨﺘﺺ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ«

اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ـ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﺆﺛﺮ و
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ؛

•

ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر آب و ﺟﻨﮕﻠﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ـ ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ و

ﻋﺪم اﻧﮕﯿﺰه ـ ﻋﺪم ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﻗﺺ درﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف آب در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ؛

•

ﻣﻘﺮرات ـ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﺮف ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ آب و
آﻟﻮدﮔﯽ آن؛

در ﮐﺎدر  .2. 3ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎدر  . 2. 3آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻨﺪﯾﻞ 1در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ارزش اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪهای در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮدن آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﮔﺎه ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺧﺼﻮص
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮف آب و ﺑﺮق ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﭘﺮوژه را ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ واﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  50درﺻﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮارد ﻧﺸﺖ آب از
ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب  70درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﺪف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،آﻣﻮزش ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل و ﻣﺤﯿﻂﮐﺎر ﺧﻮد ،اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺟﺎﯾﺰه اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺒﺰ ـ  2 WWFرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل  1995ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﭘﺮوژه »ﻧﮕﺮش ﻣﺪارس در ﺳﺎل  «2020ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان آﻣﻮزش داد ﺗﺎ اﻣﻮر ﻣﻤﯿﺰی آب را در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس و ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻤﯿﺰی ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  1500ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﻤﯿﺰی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺆﯾﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺑﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ
ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰﯾﮑﺎریﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آب ﻧﺎم ﭘﺮوژهای در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻬﺎﺟﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮاع ﭼﭙﺮ
)ﺟﮕﻦ( 3و ﮐﺎج ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ واﻧﻬﺪام ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﺎدر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ را ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺪود  9ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ 52
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦ داﺷﺖ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام در آﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ،ﺟﺎﯾﺰه اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺒﺰ ـ  WWFرا ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﺎل  1996ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﻣﻨﺒﻊ:

وزارت آب ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ

Wattles

3

World Wildlife Fund

2

Tendele

1

40
)ب(

وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه

ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
دوﻟﺖﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء،

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ـ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آب،
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﺛﺮ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮدد و
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﺧﺼﻮص ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آب،
اﺗﻼف آب و ﻣﺼﺮف اﺿﺎﻓﯽ و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آب ،ﺟﺮاﯾﻢ ﻻزم را در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻃﺮح ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•

ﻣﺜﺎﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ﭼﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از ﺳﺎل  1988ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ » 80ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺒﺰ« در
ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ آن ﺑﮑﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﺪهاﻧﺪ .وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺬﮐﻮر» ،ﺳﺒﺰ« ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و
ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب ،در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎل  1998ﻣﯿﻼدی
ﺗﻌﺪاد  350ﮐﺎرﻣﻨﺪ )اﻓﺴﺮ( دوﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻤﯿﺰی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ،

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ـ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺸﮑﯿﻞ

آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را دﯾﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﻘﺘﺪر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﻔﻆ و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

•

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ـ ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮدن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﺑﻪ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻨﯿﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﻣﺼﺮف
آن ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﮑﺮهای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف
اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮔﺮدد ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ﻧﺸﺖ آب از
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺴﺄﻟﻪ رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ،ﻣﻠﺰوﻣﺎت و اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آب ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ رو اﻟﺰاﻣﺎً دارای ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ
و از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آب در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺪارک ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎس و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺨﺶ آب و
ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب اﺳﺖ.

)پ(

 .2دوﻟﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻘﺎء ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ آب ،ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آب ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
وزارت اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ آن ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر
دارای ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص آن ،ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآوردن
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻦآوریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺑﻌﻬﺪه دوﻟﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ
در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ آب در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آورده ﺷﻮد .ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ وﺿﻊ ﮐﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آب ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد در
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ وﺿﻊ و ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮق

اداره اﻣﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را

ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در

ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮد

زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

ﮐﻪ در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ
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رودﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده آن از ﺣﺪود ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
در ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در اﻣﻮر آب از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻫﯿﺄتﻫﺎی آب ،ﻣﻘﺎﻣﺎت آب ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی از
اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﯾﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﻫﻠﯽ و ﻫﻢ ﻫﯿﺄت
آب ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ  Chennaiﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روش
ﺳﺎده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪای ﺟﻤﻊآوری
آب ﺑﺎران را ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد آب در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم رواج

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در درﺟﻪ اول از آب ﺧﺎم آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ارﺗﻘﺎء  WCAاﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرای  -دارﻟﯿﻨﮓ 1واﻗﻊ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻔﺎده از آب ،دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء
آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺧﺼﻮص ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﮑﻮﻧﮓ ،2ﻣﺴﺆول ﺣﻔﺎﻇﺖ رودﺧﺎﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد و ﯾﺎ از ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﺎدﻻﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ آن ﺑﺮ روی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ را آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.

ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی
را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻣﺤﻞﻫﺎ و ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ آب ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ارﺗﻘﺎء  WCAدر ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎی آرال ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر
ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه وارد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ
)ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎدر  3. 3ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد( .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮورت
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺗﻬﯿﻪ راﻫﮑﺎر
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار

ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﻪ رده دوﻟﺖ در آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب در ارﺗﻘﺎء  WCAاﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﻋﻢ
از ﻣﺤﻠﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ درک
ﮔﺮدد .ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ راﻫﺒﺮد آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در
ﺳﻄﻮح ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .3ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

اﻟﻒ ( ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪ

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ
ﻓﻮق زﯾﺮ ﻧﻈﺮ »ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺠﺎت درﯾﺎی آرال« در دﺳﺖ اﺟﺮا
اﺳﺖ .ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب
درﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﺒﺎل آب اﺳﺖ.
در ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺧﺎرج از آن
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ آب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1999
ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺸﺘﺮک،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر و ﺗﺮوﯾﺞ
ﭘﯿﺎم ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻓﻌﻠﯽ آب ،در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪای در ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﻬﺮهوری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ

درک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ آب ﻣﺮزﺑﻨﺪی اداری ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺎﻋﺚ

آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺎﻣﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪن

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﻮزه

ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﺮﻋﯽ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﻣﺮزﻫﺎی ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ از
ﺣﺪود ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺰرگ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

The Murray Darling River Basin Commission

1

The Mekong River Commission

2
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ﮐﺎدر  .3 .3ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻮزه درﯾﺎی آرال
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺤﺮان اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﺣﻮزه درﯾﺎی آرال ،ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻓﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن،
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺠﺎت درﯾﺎی آرال ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ
از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
اﻗﺪام ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﺪوق ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺧﺼﻮص ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و
ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ آب و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ 1GEFاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮ آن در ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﺰء )ب( »آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻮزه درﯾﺎی آرال را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآورد.
در ﺳﺎل  1999ﻣﯿﻼدی در ﺑﺪو اﻣﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ ﻓﻮق اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ،ﻣﺆﺳﺴﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار
دادﻧﺪ .ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد .در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی ،ﻃﺮح
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ
ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ،ﺑﻮﯾﮋه در آﺑﯿﺎری و ﮐﺸﺎورزی ،آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ،در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ دردﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺳﻤﯿﻨﺎر ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2001و  ،2002اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ وﺳﯿﻊ و ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ  5درﺻﺪی ﻣﺼﺮف آب در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد .دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر ،اﺳﮑﺎپ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ  GEFﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺠﺎت درﯾﺎی آرال ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ
ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب درﺷﻬﺮ ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ در آورﯾﻞ ﺳﺎل  2001ﻧﻤﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ:

)ب(

ﻣﺆﺳﺴﻪ  GEFﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺠﺎت درﯾﺎی آرال

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
) (1ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب اﮐﯿﺪاً ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
آب اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ و

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺑﺮ روی ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه
) (NRWﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﻨﻈﻮر آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
آب وارد ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻟﯿﮑﻦ درآﻣﺪی را ﻋﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰای آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه
)ﻏﯿﺮ درآﻣﺪزا( را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
•

ردﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮارد ﻧﺸﺖ آب ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺴﻤﺖ

ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﯿﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب از ﺳﻮی

اﻋﻈﻢ آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه ) (NRWرا ﺷﺎﻣﻞ

ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻣﯽﮔﺮدد؛

Global Environmental Fund

1

43
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•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاوم ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺮاب آب
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز؛

•

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮔﺮدﯾﺪه و آﺑﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺒﻮض ﺻﺎدره ،ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺪور ﻗﺒﺾ ﺻﺤﯿﺢ و
ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد؛

•

ﺿﻤﻨﺎً ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ

ردﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﺬف اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز
ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺆﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز آب از ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛

ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺷﺎﻣﻞ
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻤﭙﺎژ و ﻣﺨﺎزن ،ﻃﻮری ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.

) (2ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﻌﺎل
ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﯿﺰان ﻓﻌﻠﯽ آب ﻏﯿﺮ درآﻣﺪزا )ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  40درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻼش ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺎﻫﺶ آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ دارد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﯿﺰان آب ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺪ  25درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد .در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻣﺤﺪود و ﻧﺎدری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از آب ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﺰی وارد ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻓﻌﻠﯽ آب ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه در آن ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود  6درﺻﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺰای ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺟﺰای
ﻣﺬﮐﻮر اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ﺗﻌﺮﻓﻪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪای را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در
آن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻞ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ ،از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آب ﺗﻘﺒﻞ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻄﻮح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺮﻓﻪای ،ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻃﻤﻨﯿﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن در اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﺑﻮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮخ آب
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﮐﺎدر  .4. 3ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر :اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺒﻮض
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،آب ،ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ،ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻤﻊآوری و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺟﺰو ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد در ﻣﻮارد ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻻی آب ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ
ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﺧﺬ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺘﻮر ،ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻗﺒﻮض ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺘﯽ در راﺳﺘﺎی آﻣﻮزش و ﯾﺎدآوری ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم درﺧﺼﻮص ﺿﺮورت ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب ،ﺟﺰواﺗﯽ ﺣﺎوی
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺮﻓﻪای ،ﭘﺎداشﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب و ﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺒﻮض ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﻮی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺟﺰوات ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺟﻬﺖ
آﻧﺎن ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻞ و ﻣﺎﻻﯾﯽ 1ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪک ﭼﺎپ ﺟﺰوات ﻣﺬﮐﻮر )در ﺻﻮرت ﭼﺎپ اﻧﺒﻮه  %3ﺳﻨﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺰوه( از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  1999درﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺰوات اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  30درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺰوات ،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺒﻮض آب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آب ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰوات ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن را درﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ:

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺳﺎل .2000
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ﻃﺮح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی آب .اﺑﺰار ﻣﻬﻤﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء WCA

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن

ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮی زﻣﯿﻦ و آﺑﯿﺎری ﺑﺎﻏﭽﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی

ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد.

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن

ژاﭘﻦ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﺮوﯾﺞ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آب اﺧﺬ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب را در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ واﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب وﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی

دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮحﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻤﻊآوری آب از ﭘﺸﺖ ﺑﺎمﻫﺎ،

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﮐﺎدر  4. 3ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.

ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی،

آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺷﻔﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
واﻗﻌﯽ آب ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺮﻓﻪای و ﻧﺤﻮه ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮرﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪهای از

ﺳﺒﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ،
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان آب ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه واﻗﻊ در
ﭘﺸﺖ ﺑﺎمﻫﺎ ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﻤﻮده و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﯿﻔﻮن
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽﻫﺎ ،ﻣﺠﺪداً اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﮋه داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎزدﯾﺪ

روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺟﻤﻊآوری آب ﺑﺎران ﻧﻤﻮده و

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در رﺳﺎﻧﺪن آب ﺑﻪ

دوﻟﺖ ﻫﻢ وام ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺨﺎزن آب ﺧﺎﻧﮕﯽ را در

ﺷﯿﺮﻫﺎی آب ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود

ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی ﻣﺼﺮف آب .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی
راﯾﮕﺎﻧﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آب در ﺳﻄﺢ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ،

ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﺨﺰن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎزﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺠﺎری ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و اداری ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف

اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ

آب در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻮق

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد در

را در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ را در ﻣﻮرد آب ﺑﮑﺎر

ﻣﻮرد روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺬف ﻣﺼﺎرف ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺗﻼف آب و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮارد ﻧﺸﺘﯽ

ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،

در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺸﻌﺎب آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن

ارﺗﻘﺎء ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی آب ،ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب و

ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺳﯿﻔﻮنﻫﺎی ﮐﻢ ﻓﺸﺎر دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ،
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد.

) (3اﻧﺘﺨﺎب اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب را در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮدارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ .ارﺗﻘﺎء
ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی

ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ و

ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻔﻮنﻫﺎی ﮐﻢ

ﺗﻘﺎﺿﺎی آب وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای

ﻓﺸﺎر در ﺗﻮاﻟﺖ ،ﺳﺮدوشﻫﺎی دارای ﺟﺮﯾﺎن آب ﮐﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ـ

ﺷﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺟﺒﺎری ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ

ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﯾﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ژاﭘﻦ ،ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر،

اﻗﺘﺼﺎدی آب در ﮐﺸﻮر ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ(

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻤﮑﻦ

ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻀﺎً آن را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻗﺒﻞ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ

ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب و ﺟﻤﻊآوری و اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﺑﺎران .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ از اﺟﺰای

آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ آب ﺑﻪ ﻧﺪرت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ را در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ

ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎری را ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻧﻈﯿﺮ

ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آورد.
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) (4ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
اﻣﻮر آب ﺳﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب

اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب
•

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻮد ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ] [1در ﺳﺎل  1995ﻣﯿﻼدی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﻫﺪف آن
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  1980ﻣﯿﻼدی

ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب؛
•

ﺗﺪاوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮوش آﺑﻬﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ؛

•

اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آﺑﻬﺎی
ﺷﺮب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻻزم

ﺗﺎ آن زﻣﺎن در ﺣﺪ  30درﺻﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦ

در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛

ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ازای  1/5اﻟﯽ 2
درﺻﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮدﺟﻪای در

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:

ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ
•

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب از
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آﺑﻬﺎی ﺷﺮب ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ؛

ﺣﺪود  3/5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب در ﺳﺎل  1995-1996ﺗﺨﺼﯿﺺ داد و ﭼﻬﺎر ﺟﺰء

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎی ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮای ﯾﮏ ﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﺗﺪاوم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه از ﻃﺮﯾﻖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻫﺮ ﻗﻄﺮه آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

ردﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﻮارد ﻧﺸﺖ آب و ﺗﻌﻤﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ و

ﻣﯽآﯾﺪ«؛

ﺻﺤﺖ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی آب؛

•

ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ؛

•

اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ارﺗﻘﺎء دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری؛

•

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی

•

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؛

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯽدرﭘﯽ درﺧﺼﻮص
ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف آب؛

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﻬﻢ وﮐﻠﯿﺪی
•

آﻏﺎز ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی آب در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن؛

•

ﺗﺪاوم ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب در
ﺣﻤﺎم و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ؛

•

•

ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
•

ﺗﺪاوم ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ؛

•

اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ آب در ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﺪف
و اﻣﻼک ﺗﺠﺎری؛

ارﺗﻘﺎء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﻬﺎ؛

•

•

اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ

ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪای
•

ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺼﺎرف آب ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ،ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﻮر

ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻔﻆ ﻫﻤﮑﺎری

اﻧﺮژی و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻏﺪاری؛

ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ؛

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده

•

آب و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﻨﻄﻘﯽ از آب؛
•

ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس؛

•

ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن،
ﻣﻌﻤﺎران و ﺣﺘﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب؛

ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺳﺎل؛

•

اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای؛

•

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت )ﻣﻨﻈﻮر آﺑﻮﻧﻤﺎن(؛
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•

•

اﻧﺘﺸﺎر ﻃﺮحﻫﺎی درازﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ آﻣﻮزش )ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺰرگ

در راﺳﺘﺎی اﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی آب؛

ﺑﻮدن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ،واﺣﺪ آﻣﻮزش( ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ

اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼح ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ آنﻫﺎ؛

) (5ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺘﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﮑﺎر ﮔﻤﺎرد ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزﮔﺎران
ﺣﺮﻓﻪای ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،آﻣﺎده اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ در

ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ

ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﺟﺪی آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را در ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻠﯽ ذﯾﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:

روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ،

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ آب،

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ در

رﯾﺰﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ

زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮﯾﮑﯽ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  WCAرا ﺑﻌﻬﺪه دارد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ

ﻣﻮازی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و در

ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﮑﺎری

اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻣﺮی

ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺠﺎرب اوﻟﯿﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ

ﺻﻤﯿﻤﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای را ﻧﺰد ﺣﻀﺎر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ

ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را از ﺳﻮی اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ

روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف

ﺑﻌﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﯽ

ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن .اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ WCA .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ

ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺒﻮض از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮزﯾﻊ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص

ﺟﺰوات ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﯾﺎ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ

ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮده و

ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه

روشﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای و ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب در ﺟﺰوات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮرد ،ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت درﺧﺼﻮص

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺮی

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﻣﻮرد

ﺿﺮوری ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ

اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ و رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ

ﺟﻬﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺪف ،اﻗﺪاﻣﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﺎورﯾﻦ

وﺟﻮد ﯾﮏ واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻮی و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،در داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻃﺮاح اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﺿﺮوری

اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ذاﺗﺎً ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ

ﺿﻤﻨﺎً ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪارس ،ﮐﺎﻟﺞﻫﺎ )ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ،از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس

ﻋﺎﻟﯽ( و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
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ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﺘﻮر ﯾﺎ

ﮔﺴﺘﺮدهای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ( ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آب

ﮐﻨﺘﻮرﺧﻮانﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻤﻊآوری وﺟﻮه را از ﺧﺎﻧﻪای

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن درﺧﺼﻮص ﻣﻮارد

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻧﺸﺖ آب و ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب و ﻏﯿﺮﻣﺆﺛﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  .13ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺘﺤﺮک ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﻄﺢ ﯾـﮏ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﺎﯾـﻠﻨﺪ
ﮐﺎدر  . 5. 3اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ  :ﺻﻮرت رﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎن آب
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ
ﻗﺒﻮض آب ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ در ﺧﺼﻮص آبﺑﻬﺎ و ﻣﺼﺮف آب؛
درج ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺰوه ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل؛
ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺰوه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ؛
ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺰوه درﺧﺼﻮص آﺑﯿﺎری ﭼﻤﻦﻫﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﺧﺸﮏ؛
ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ )اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻌﻼوه اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ(
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺒﻮض آب
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف آب در ﮔﺬﺷﺘﻪ )اﻋﻢ ازﻣﺎه ﻗﺒﻞ و دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ(؛
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف؛
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن؛
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻗﺒﻮض آب
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ؛
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛
اﻃﻼﻋﺎت درﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ؛
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﻠﯽ؛

49
اداﻣﻪ ﮐﺎدر . 5. 3
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻼسﻫﺎی درس؛
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺘﺐ رﻧﮕﯽ و ﺟﺪاول ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼﯾﺪ؛
اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب؛
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ،اﯾﺪه آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﭘﺨﺶ آﮔﻬﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ )از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ(؛
اﯾﺠﺎد »ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ« ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛
اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ و ﮐﯿﻮﺳﮏﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼﯾﺪ ،ﻓﯿﻠﻢ و اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ؛
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ؛
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻓﻌﺎل ) (NGOsدر زﻣﯿﻨﻪ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛
رﺧﺪادﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛
اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل ،ﺑﺎﻏﺎت ،ﭘﺎرکﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻬﺮی؛
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﮐﺶﻫﺎی ﺧﺮدهﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﺎﻓﻆ آب از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎی ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ؛
ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻌﻼوه اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ(
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪﮐﺶﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ.؛
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯿﺎری و اﯾﺠﺎد ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ؛
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠﯽ دوﻟﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آب؛
ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ؛
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺸﺎوره ،اﺟﺮا و ﭘﺎﯾﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ؛
ﻣﻨﺒﻊ:

آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب.1998 ،

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻣﺜﺎل ذﯾﻞ
اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎدر  5. 3ﺻﻮرت رﯾﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ EPA

ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ] [2ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﺎدر 6. 3
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آب در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  1998اﻟﯽ  ،1999ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

) (6ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب ،در داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آب ،و ﯾﺎ در واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎر

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺒﺎدل
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء  ،WCAاﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن در دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
آب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺨﺶ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺪهآﻟﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.
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ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ واﻏﻠﺐ ﺑﻄﻮر

ﻫﺮﭼﻨﺪ راﻫﺒﺮد ارﺗﻘﺎء  WCAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ

ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻣﻊ

ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺑﻨﮕﻼدش در

ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس آن را ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ

درﮔﯿﺮ ﺷﺪن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﺑﺘﺪا در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ
روﯾﻪ و رﻓﺘﺎرﺷﺎن در ﻗﺒﺎل آب ﻣﯽﺷﻮد .اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺑﺎزﺧﻮردی ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺟﺘﻤﺎع ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺸﺨﺺ

و در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ذﺧﯿﺮه و ﺟﻤﻊآوری آب ﺑﺎران ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی را در ارﺗﻘﺎء  WCAاﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزان در ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺎی آﺑﯿﺎری ﺷﺒﺎﻧﻪ و
اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آب در ﻣﺰارع اﺳﺖ.
 .5ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره

ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ درﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺗﺠﺎرﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب در ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ دارﻧﺪ،

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و

ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ .در ﺑﺨﺶ »پ« اﺻﻮل و ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت

ﺗﺠﺎرب ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را درﺧﺼﻮص

ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪای

 WCAﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ

ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻣﺮدم اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در اﻏﻠﺐ

ﺟﻬﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

ﻣﻮارد ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ،اﻋﻄﺎی وام ﺟﻬﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب

•

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺎﯾﻞ آﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ؛

•

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ در دﺳﺖ

ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﻼشﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﻧﺠﺎم در زﻣﯿﻨﻪ آب ،دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب ،ﺳﻼﻣﺖ و
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ؛

•

•

ﻣﺎرس  1993ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ روز ﺟﺪﯾﺪ

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺠﺎور ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛

ﺑﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﻣﺸﮑﻼت آب اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻣﺸﺎرﮐﺖ و

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺟﺰای
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛

ﻣﻮﺿﻮع روز ﺟﻬﺎﻧﯽ آب در ﺳﺎل  1999ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ آن را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
»ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ )ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ( زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ «.ﻋﺒﺎرت
ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ

اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﻮح
ﻣﺤﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ؛

•

ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ آب ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی

ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
•

ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﻤﺎﯾﺖ

و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه آن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎری؛
•

را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ

روی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺗﺎن ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ آب در  15ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  20ﻧﺎﺣﯿﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ و ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎء؛

ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ

اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

] [3و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار

ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء  WCAاﺑﺮاز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﺑﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر از ﺳﻮی

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﻮد:
•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب
ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻣﻮر داﻣﯽ و آﺑﯿﺎری؛
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•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی درﺧﺼﻮص آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﺮب از آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از

ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺗﺎن ﯾﮏ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد

ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ؛
•

ﻣﺴﺎﯾﻞ آﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦﻫﺎ روش
ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک و

ﻣﻔﯿﺪی ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و دوﻟﺖ

ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب؛

ﺑﻮﺗﺎن ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

•

ﺣﻔﻆ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ؛

•

ذﺧﯿﺮه و اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺤﯿﺢ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ؛

•

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب از ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﻮﺿﻮع روز ﺟﻬﺎﻧﯽ آب در ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری آن از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻤﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ( ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ »آب ﺑﺮای ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ« ﺑﻮد .ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ،

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و ذﺧﯿﺮه ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ؛
•

اﺳﮑﺎپ ﺑﻮد و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻘﺶ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ

ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮد:

از ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ؛
ﮐﺎدر  . 6 . 3اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ  :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  26ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی

1998/99

1998/99

ﺟﺰوات و ﯾﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

26

ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت

23

ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر

13

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ

8

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ

15

ﺗﺪارک ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ

23

ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪای
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

4

رادﯾﻮ

10

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

17

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری آﻣﻮزﺷﯽ

21

ﻣﺠﻼت

11

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

10

ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

18

ﺟﻠﺴﺎت ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد

18

ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ

6

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ

5

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  1 DIYو ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺎﻏﺪاری

11

آﻣﻮزش اوﻟﯿﺎء اﻣﻮر و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوران

6

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

12

ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ

4

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی

16

ﺗﻮر ﻣﺪارس و ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ

5

ﮐﺸﺎورزی در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

3

ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ

6

ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺤﺚ وﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ

6

ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﮐﺎری و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻮرﻫﺎ

3

ﻣﻨﺒﻊ :ادره ﺧﺪﻣﺎت آب ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ .1999
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پ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ

•

ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﯿﻨﻪ )ﺳﺎﺑﻘﻪ( ﻣﻨﻄﻘﻪای؛

•

اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ؛

•

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﺧﺼﻮص آب و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن؛

•

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

ﻣﺴﺎﻋﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی دوﻟﺖ را دارﻧﺪ .در ﺑﺤﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب،

در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت

ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ

ﻣﺨﺘﺼﺮ 1در زﻣﯿﻨﻪ آب؛

از ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﮐﺸﻤﮑﺶ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﻢ .ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ

•

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ؛

ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺗﻘﺎء  WCAاﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ

•

ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای درﺧﺼﻮص

 .1ﻧﻘﺶ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺑﯽ؛
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮرد
آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺐ راﻫﻨﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺳﮑﺎپ

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش و دﺳﺘﺮﺳﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﺮﯾﮏ

ﺗﺪارک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺟﺮا
ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ را در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻣﺮدم
ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺟﻠﺐ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء
آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﺮﮐﺎء
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء
ﺳﻄﺢ ﮐﺎرآﯾﯽ آب و ﺣﻔﺎﻇﺖ آن در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻌﻬﺪه دارد .در ﺳﺎل  1997ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﮑﺎپ و دوﻟﺖ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر،
ﺳﻤﻨﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺳﻪ روزهای درﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در آن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از  16ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﺐ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب
راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ،ﺳﻬﻢ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ارﺗﻘﺎء  WCAﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در
ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم از
ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
quiz
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ﻣﺸﺘﺮک ،اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  WCAو ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ آب و

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

ﮔﺎم 1

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺧﺼﻮص

اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ؛
ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و

ﮔﺎم 2

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ
دروس ﻣﺪارس و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر

اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﻬﺎ؛
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن درﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،

ﮔﺎم 3

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮم

اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ﻣﻬﻢ و

ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﺮورت اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ارﺗﻘﺎء WCA

ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد را در اﺟﺮای

ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدد.
ﻣﯿﺰان ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ دارد:
)اﻟﻒ(

آﮔﺎﻫﯽ ـ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب،

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛
ﮔﺎم 4

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﻫﺪاف ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ؛

ﮔﺎم 5

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﺗﺸﺮﯾﮏ
ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ؛

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وراﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ آﮔﺎه ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺪارک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی

ﮔﺎم 6
)ب(

ﻣﺸﺎوره ـ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﭘﯽ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ

ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰا ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در

دادن آﻧﻬﺎ .ﻫﻤﻮاره از ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد
ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداده و ﻧﻘﻄﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ؛
ﮔﺎم 7

اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و

ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
)پ(

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻠﯽ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ و ﺳﭙﺲ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ـ ﻫﻤﻮاره از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ؛

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی WCA

ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻬﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
)ت(

اﻗﺪام ـ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،را ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺸـﺮﯾـﮏ ﻣﺴﺎﻋــﯽ اﻗﺸـﺎر ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ ﻣـــﯽﺗـﻮاﻧـﺪ در ﻓـﺮاﯾـﻨـﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را از
ﻃﺮﯾﻖ ادﻏﺎم دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و داﻧﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،اﯾﻦ

ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺎمﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ
وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺟﻨﺒﻪ ﺗﮑﺮاری دارد و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺎمﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .3ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ WCA

ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:
)(1

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ

اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﻣﺪﻧﻈﺮ

ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم

ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻌﻬﺪ دراز ﻣﺪت

ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮر ﮐﻪ

اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻓﺮدی ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ،اﻟﺰاﻣﺎً ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮدی ﻓﻌﺎل ﯾﺎ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ آن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮔﺮدد.

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدی ﺑﯿﻄﺮف و
ﻣﺤﺘﺮم در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ

 .2دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ( در ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ارﺗﻘﺎء  ،WCAﻫﻔﺖ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ:

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WCAﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)(2

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی
ﭘﻮﯾﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ دارای اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
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ت .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش

ﺑﻮده ﯾﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
)(3

)(4

آﻣﻮزش و ﺗﺪارک اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی

آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ از ﻣﺮدم

اداری را در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ ازآﻧﺠﻤﻠﻪ

ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ

آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﻘﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺮﻓﻪای آب

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﺧﺼﻮص ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ

ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

زﯾﺴﺖ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺼﺮف

 WCAدارای اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب دوﻣﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن

ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درک ﺟﻬﺖ و اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻞ ﭘﺮوژه را

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﺠﺎری ،اداری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب ،ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ

ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮔﺮوه از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ از آب ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ آﺑﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده
 .4اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ را

ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی

ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ وارد ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب در ﺣﯿﻦ دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ آﻧﻬﺎ

ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ در

در آﯾﻨﺪه درﺧﺼﻮص ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﯽﮔﺮدد.

ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﺑﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 .1اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ آب

در ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت
اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .دوﻟﺖ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ
1

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﻌﻠﯽ آب در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ اوﻻن ﺑﺎﺗﻮر

دارد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آب در آن  400ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ آب ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻫﺪر

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ
آب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی  ،WCAﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دوم ،ﺑﺨﺶ ج ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد( و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
دارای ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،اﺟﺮا و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر آب
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻣﯽرود .دوﻟﺖ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ودر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش آب

)اﻟﻒ(

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ
اﻣﻮر آب ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻼن و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛
ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺼﺮف
3

)ب(

اراﯾﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ آب؛

اﻧﺪوﻧﺰی اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ،ﻃﯽ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

)پ(

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ )(NGOs؛

ﮐﻨﻨﺪه آب در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺑﺎک 2در ﺑﺎﻟﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در

ﺗﺮاسﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮرﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی

ﻣﻮرد ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﺳﺖ زﯾﺮا آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻣﻨﺒﻊ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده و اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در

ﻣﺤﺪودی ﺑﻮده و ﯾﮏ ﮐﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل

ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ،ﻫﻤﻮاره

ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺎﻋﺚ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
آب و درﺧﺼﻮص راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
Bali

3

Subak

2

Ulaan Bataar

1

)اﻟﻒ( دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ
آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ وﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  WCAﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه و
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اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

•

ﺗﻌﺎدل آﺑﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪ؛

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب را دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ

•

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ در ﻣﯿﺰان آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﺄﻣﯿﻦ آن
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

) ب(

اراﯾﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی آب ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و

و اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ؛
•

ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آب؛

•

ﻧﯿﺎز ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛

•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ
و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان آب ﺑﺤﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه؛

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻣﻮزش را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ از ﻗﺒﻞ دارای ﻓﻬﻢ و درک ﻓﻨﯽ ﻻزم

•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺰای ﻣﺼﺮف آب؛

در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت؛

•

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن؛

•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ؛

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و دوﻟﺘﻤﺮدان در ﻗﺒﺎل
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی دارای ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ رو
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ ﯾﺎ

ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد .ﻣﺜﺎﻟﯽ از

ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺗﯽ و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ

دورهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در دﺳﺘﺮس ،دورهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً در داﻧﺸﮕﺎه

ﺿﺮوری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ دارای

ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺮﮔﺰار

درک ﮐﺎﻓﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﺸﺎورهای

ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽ آزاد ﺑﻮده و ﺑﻪ

ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﻞ ﺑﻮد:

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮف آب ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ درسﻫﺎﯾﯽ را

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ـ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ،ﻣﻘﺮرات و

درﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن و ﻣﺼﺮف

ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاریﻫﺎ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎ ﻻزم

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب؛

اﺳﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺰ
درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﮐﺎری روزاﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران
ﻓﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارﻧﺪ .آﻣﻮزش ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺎﻏﻞ در

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ـ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی )روش ﺷﻨﺎﺳﯽ( ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎ؛ ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ؛ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ.

ﺑﺨﺶ آب ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻗﺮار

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﺖ آب ـ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻮارد

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب،

ﻧﺸﺖ آب و ﺣﻔﺎﻇﺖ؛ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺖ آب؛ ﻣﯿﺰان

اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺖ آب؛

آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺪارک ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ،

ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردن 1ﻣﻮارد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ـ ﻣﻘﺮرات آب و

ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی اﻧﺠﺎم

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
2

ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ

آب ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب و ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﻣﺸﺎوراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ؛

 WCAﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ؛

gray-water

2

Bringing Home

1
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ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ـ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ و اﯾﺠﺎد

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از

ارﺗﺒﺎط ،آﻣﻮزش آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در

ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮوﺟﯿﻦ آب ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮف

ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻢآﺑﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ آب از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ؛

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و روﯾﮑﺮد ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺟﻬﺖ

1

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ دورهﻫﺎی

ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﺨﺶ ﻧﻮادا ـ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ دورهای
را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن دوره و

آﻣﻮزش ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارای ﮐﻨﺘﻮر و
ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻨﺘﻮر ،ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺮﻓﻪ و ﻓﻘﯿﺮ ،آﻣﻮزش دﯾﺪه و
آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه ،ﺑﺎ ﺳﻮاد و ﮐﻢ ﺳﻮاد )ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ

ﭘﺲ از اﺧﺬ اﻣﺘﺤﺎن ،ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره اﻋﻄﺎء ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ( .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ زﯾﺮ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ را درﺧﺼﻮص

)پ (

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺎء و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺟﻬﺖ

)اﻟﻒ( ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ

راﻫﺒﺮد ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب )ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دوم ،ﺑﺨﺶ چ،
ﮔﺎم ﺷﺸﻢ ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﻋﻮت
ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮق
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ،
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺮﮔﺰاری
اﯾﻦ دورهﻫﺎ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﺮدد.

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﯾﺪه و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ )ﺧﺼﻮﺻﯽ( ﺗﻬﯿﻪ
و ﯾﺎ آن را از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دورهﮔﺮد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮف آب ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮاردی از
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،ارﺗﻘﺎء  WCAﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ

 .2ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب

ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ
اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺑﻮده ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮای ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﯿﻦ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺑﺎﺷﺪ:
•

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ارﺗﻘﺎء ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دارﻧﺪ
از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﮔﺮدد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ] [4ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در

درک اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ

اﺛﺮ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ،ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ

آب؛

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ  WCAﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ

•

درک ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﮐﻢ آﺑﯽ؛

آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺷﺪه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

•

درک ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ آب؛

•

ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻮل ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﻮد ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب

درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ آب؛

ﺟﻬﺖ ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب ،ﻧﺤﻮه اﺟﺘﻨﺎب از اﺗﻼف آب )ﺑﺪون

•

آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب؛

ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﮑﻨﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ( و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺳﺎده )ﻧﻈﯿﺮ

•

اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ و اﺗﻼف آب؛

ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻧﺪادهاﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﻄﻠﻮب در
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و

اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی دارای ﺳﯿﻔﻮن ﮐﻢ
ﻓﺸﺎر( ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
AWWA
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ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﺪﻣﺎت
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ رو ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﺬﮐﻮر ،اﻧﮕﯿﺰه
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ آب ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻗﺒﻮض آب ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ارﺳﺎل
ﮔﺮدد .اﯾﻦ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﺒﻠﻎ
وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ آب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﻮر آب دارﻧﺪ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮐﻢﻣﺼﺮف ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺑﻪ ﮐﺎدر  7. 3ﮐﻪ
ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ژاﭘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻌﻤﻮﻻً از
ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻈﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

)پ(

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺣﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺬ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻮد را از
ﺷﮑﻞ  .15ﺳﻤﺒﻞ ﺧﻮش ﯾﻤﻦ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط

ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در

ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ

اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ

در ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ رﻧﮕﯽ ﺳﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی آﻣﻮزش و ﺗﺪارک اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﺮوه
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ،اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس
و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎزار ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

)ب(

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮﻓﻪ

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ درﺧﺼﻮص ﻣﻤﯿﺰی آب و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد زاﯾﺪ )اﻋﻢ از ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﯾﻊ( در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎﻫﺶ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻣﻮزش  WCAﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺪو اﻣﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ و

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮﻓﻪ ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت

اﯾﺠﺎد ﺣﺲ رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص،

آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺷﺪه وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮکﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺪاری ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب

ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب
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ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدد .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺬﮐﻮر از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی

ﻧﻤﺎدﯾﻦ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در

ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮد.

ﺻﻮرت ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪن ،ﻻزم اﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺧﺬ ﮔﺮدد.

ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد.

ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ارﺗﺒﺎﻃﯽ  WCAو ﺿﺮورت اﻗﺪام در اﯾﻦ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد زاﯾﺪ و ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻮﻋﯽ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ

زﻣﯿﻨﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد زاﯾﺪ )اﻋﻢ از ﻣﺎﯾﻊ و ﺟﺎﻣﺪ(

ﻣﺘﺪوﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺟﻬﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان در زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎی

ﺧـﻮد را ﺑـﻬﺒـﻮد ﺑـﺨـﺸـﻨـﺪ .ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،ﻧــﻮﻋــﯽ

ﮐﺎدر .7 .3ژاﭘﻦ  :ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺸﺖ آب را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
)اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺰوه ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻗﺒﻮض آب ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن(
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﺳﺮوﯾﺲ )ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﺒﮑﻪ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺆول ﻧﮕﻬﺪاری از اﯾﻦ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﻠﻒ ﺷﺪن و ﻧﺸﺖ آب از ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ آب ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺖ آب از
ﺳﯿﺴﺘﻢ روز ﺑﻪ روز اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻮارد ﻧﺸﺖ آب را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻓﻮری آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻨﺘﻮر آب ﺷﻤﺎ ،ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آب ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺖ آب وﺟﻮد دارد .ﻟﻄﻔﺎً ﺟﻬﺖ
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻧﻘﺎط و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻓﻮری آن ،ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت آب ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻧﻘﺎط ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﯿﺮﻫﺎی آب

ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺸﺖ آب

ﻧﺤﻮه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺸﺖ آب
آب ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺸﺖ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ آب ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺸﺎر

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

زﯾﺎدﺗﺮی را وارد ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻼشﺗﺎﻧﮏ
ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﯿﺮه آب

دﯾﻮار )ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار دارد(.

آب ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده

ﻟﻄﻔﺎً ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده آن را ﮐﻨﺘﺮل

ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﺮﯾﺎن دارد.

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺻﺪای ﺟﺮﯾﺎن آب ﺟﻬﺖ

ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺨﺰن آب را از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد درز،

ردﯾﺎﺑﯽ آن ﮔﻮش دﻫﯿﺪ.

ﺷﮑﺎف ﯾﺎ ﺳﻮراخ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

آب از ﻣﺨﺰن ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ )ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻃﺮاف اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل را ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ.
ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ در اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

زﻣﯿﻦ اﻃﺮاف ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﻃﻮب

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در زﯾﺮ

در ﺧﺎک ﻣﺪﻓﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آن ﻗﺮار دارد ،ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮارد ﻧﺸﺘﯽ آب ﺑﻮﺿﻮح

ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از زﻫﮑﺶﻫﺎ

آب ﺗﻤﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ.
درﯾﭽﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮداﺷﺘﻪ
و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ:

اداره ﺧﺪﻣﺎت آب ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ﺳﺎل .2000
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ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ )ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ( در ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺎﺿﻼب

داده و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ،ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و اداره ﺑﻬﺘﺮ اﻣﻮر و روشﻫﺎی ﮐﺎر اﺻﻼﺣﯽ در اﯾﻦ

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد زاﯾﺪ )اﻋﻢ از ﻣﺎﯾﻊ و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺟﺎﻣﺪ( ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎری آب ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ

واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﻌﺎدل وﻟﯽ ﻣﺪرن آﻧﻬﺎ ،ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮی

ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺸﮑﺸﻮﺋﯽﻫﺎ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی اداری ﺻﻮرت

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ آب اﺳﺖ.

ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
1

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری ،ﺑﻮﯾﮋه ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ

] [5ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﻣﺪار) 2ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از

ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮدﺷﮕﺮی )ﺗﻮرﯾﺴﻢ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ

ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ( ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻄﻠﻊﺗﺮ و آﮔﺎهﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ و

ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﻘﺎﺻﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را

ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را درﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺒﺎدل

ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻌﺪادی از آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺮ روی

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺑﺰار ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﺎص

در ﺳﻄﺢ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ از آژاﻧﺲﻫﺎی

اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎء ﺟﻮاﯾﺰ و اﻋﺘﺒﺎرات ،در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء

ﺣﺎل ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ

آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﺨﺼﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﺰه

ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده

ﮐﺮه ﺳﺒﺰ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﮐﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﺿﻼب ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﯾﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻪ در ﺳﺎل  1999ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺘﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اﺧﺘﺼﺎص

)ت( ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری

ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،ﭘﯿﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺘﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب را ﺑﻪ

ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارای اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد زاﯾﺪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﺿﻼب را اﻧﺠﺎم
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎری آب
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺘﻞﻫﺎ ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ آب را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ

دادهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
آب ،ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ

)ث (

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در ﺑﺨﺶ اداری

ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻓﻮق ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،دوﻟﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ادارات،

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ،

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ روش ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در
ﻣﺼﺮف آب ،ﻣﻤﯿﺰی آب ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻣﻤﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻤﯿﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺻﻮرت رﯾﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎء ﭘﺮوژه  WCAﺟﻬﺖ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ آب ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﻮﯾﮋه آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاری
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ و
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی آب ﮔﺮدد.

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﺎری اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم

دوﻟﺖ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی  WCAﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺧﻮد از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده

self-help associations

2

Waste minimization clubs

1

اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺖ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﭘﺮوژه ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻤﯿﺰی اﻣﻮر آب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد

60
و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد زاﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ

•

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ

دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار را ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در دﺳﺘﺮس

آﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺶ ب  . 1.ﺑﻨﺪ )ت( ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﺮدد؛

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب را ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ آب در ﮔﺮوﻫﻬﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺠﺎری و اداری اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻄﻮر

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در آن؛
•

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:
•

ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻮن ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻦآوریﻫﺎی
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛

•

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺎرورزی؛

•

اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰی آب ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺎورزان در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ
رودﺧﺎﻧﻪای و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ؛

ﺿﺮوری اﺳﺖ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺟﻬﺖ آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن و
آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮان آب ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در آن در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ذﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد:
•

ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آب؛
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﻪ ذﯾﻞ ،ﮐﻪ

ﺿﺮورت اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﻫﻤﯿﺖ

ﺳﻬﻢ زﯾﺎد آﺑﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد و اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی؛

•

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ارﺗﻘﺎء راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﺎﺷﺪ :ﻧﮕﻬﺪاری

ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻼن

ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و اﺑﻨﯿﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

روﺳﺘﺎﯾﯽ؛

در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب در

•

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ؛

)ج(

اﺛﺮات آﺑﯿﺎری ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻫﺎﺑﻬﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﻮدﻫﺎ و

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی

آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ؛

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ

درﺧﺼﻮص ﺗﺨﻠﯿﻪﻫﺎی ﺑﯽ روﯾﻪ ﭘﺴﺎبﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ

اﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ وﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط

وارده ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و اﺛﺮات ﻣﻌﮑﻮس آن ﺑﺮ روی

آﻏﺎزﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .3ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان

ﻣﻌﻤﻮﻻً  70اﻟﯽ  80درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺧﺎم در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ

در واﻗﻊ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﻣﻨﻈﻮر آﺑﯿﺎری ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﮕﺎه اول ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ

زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﯿﻮهای از زﻧﺪﮔﯽ را

ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻟﯿﮑﻦ ﺿﺮوری

ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آب ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﻣﺼﺮف آب ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ،ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ و

ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻮرد

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .داﻧﺶ

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  WCAدر ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روزﻣﺮه

ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن

زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل ،ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ از آب ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽ ،زراﻋﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ،

ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل

رﺳﻮﺑﮕﺬاری ،ﺷﻮریزداﯾﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اراﺿﯽ و ﺣﻘﻮق

ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺪهآﻟﯽ ﺟﻬﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان و

آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﺳﺎس داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ

ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ذﯾﻞ دارﻧﺪ:

درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻄﺸﺎن
ﻗﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.

61
)اﻟﻒ( آب و آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻟﺰی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ
2

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺟﻮان ﭘﺬﯾﺮای آﻣﻮزش
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮده و درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن ﮐﻨﺠﮑﺎوﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﻗﺪام ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺻﺮﻓﺎً
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻣﺘﺤﺎن دادن ،ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﯾﺪ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارای اﺛﺮات ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮی

داﺷﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ» اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺪارﮐﺎت اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮد
ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آب

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ راﻫﺒﺮد ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﭘﺲ از

و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در ﮔﺰارﺷﯽ درﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ

ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش را ﺟﻬﺖ ﻣﻠﺤﻮظ

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ در ﺳﺎل  1995ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺪارس ،اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ روی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ادراﮐﯽ و ﻧﻈﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﺟﺰای ﻣﺆﺛﺮ )ارزشﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ( و

)ب (

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ آب

ﻓﻦآوریﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻟﺬا در ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
درﺧﺼﻮص آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس،

اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﯽ و دارای اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺠﻤﻊ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ 1در ﺳﺎل  [6] 1996ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ روی آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
درﺧﺼﻮص آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب،

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼﺳﯽ ﺻﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﮐﺎدر  8. 3اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺄﺧﺬ آن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ آب در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﻣﯽﺗﻮان از

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎزﻣﺎن آب ﯾﺎ دادن اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺠﻮز ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن  WCAدر
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪارس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ آﻣﻮزﮔﺎران آﻣﻮزش دﯾﺪه در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﻬﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
درﺳﯽ اﻧﺒﻮه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دروﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤﻮدن ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﻣﻮزش آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آب در
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ دارای وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهوری آب و ﺗﻬﯿﻪ
ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﺣﯿﻦ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﻄﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎری و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻓﻌﻠﯽ و آﺗﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻬﻢ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه

زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ
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ﺷﮑﻞ  .16ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺟﻬﺖ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺪارس ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﺗﻮﮐﯿﻮ )ژاﭘﻦ( ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﺷﮑﻞ داده و زﻧﺪﮔﯽ را ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺳﺎزد .آب ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و

اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  2اﻟﯽ 5

ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ

درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد :ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد

 WCAﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ

را در ﭼﺮﺧﻪ آب درک ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از اﯾﻦ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،اﮐﺜﺮ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دارای ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﻼش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را

ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ

ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ در ﻧﻈﺮ

ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ،

ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﯾﮏ

ادﻏﺎم آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در

ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﯾﺎ  CD-ROMﺟﻬﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را

ﺳﻄﻮح اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﯾﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دو روش ﻣﺬﮐﻮر

ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و آب در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﮏ

ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮده و

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﺼﻮﺻﯽ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،اﻗﺪام ﺑﻪ

ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ذاﺗﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ

1

ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ

ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻒ آب«
ﺟﻬﺖ آﻣﻮزﮔﺎران و داﻧﺶآﻣﻮزان  9اﻟﯽ  11ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

پ(

اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﺐ آﻣﻮزشﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻣﻘﻮﻟﻪ

آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﺮﺧﻪ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ و آب ،ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
“Towards the discovery of Water”.

1

ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ آب
و آﻣﻮزشﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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ﮐﺎدر  . 8 . 3اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن :ارﺗﺒﺎط ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
اﻣﻮر آب ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آب در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ »ﺟﺎﯾﺰه ﺗﺠﺎرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ« 1را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺎ ﻣﺪارس ،ﮐﺴﺒﻪ ﻣﺤﻠﯽ و دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺮﺧﻪ آب و
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
•

ﺷﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ آﻣﻮزشﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ روزه در ﺳﻄﺢ دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر آﻣﻮزش
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزﮔﺎران ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .ﺳﺎﻻﻧﻪ ده ﻫﺰار داﻧﺶآﻣﻮز از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ.

•

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان و
آﻣﻮزﮔﺎران ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮارد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در اﺛﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ آﻣﻮزﮔﺎران و ﻫﻤﮑﺎران ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

•

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »آب در ﻣﺪارس« 2ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان و آﻣﻮزﮔﺎران در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس را ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ.

•

اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪارس ﻫﻤﻮاره ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

•

»ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎر« ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارس زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

•

وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﯾﺎ دارای دﯾﺪ ﻧﺎﻗﺺ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

•

ﺗﯿﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻢ »ﺷﻨﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ« 3دوﺷﺎدوش ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ آب را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

•

اﻓﺮاد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارس اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ
روزﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ )آب( ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﻣﺸﻮرتﻫﺎی ﮐﺎری ﻻزم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

•

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان  15ﺗﺎ  16ﺳﺎﻟﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد.

•

»ﻃﺮح آﻣﻮزش ﺟﻮاﻧﺎن« اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ  3اﻟﯽ  4ﺳﺎﻟﻪ را ﺟﻬﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

•

ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎران ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ آب ،در ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﮐﺎری ﺳﻪ
روزه ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده و در دورهﻫﺎی ﻣﻠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ:

اﻣﻮر آب ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی.

•
•
•

ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری ﺷﻔﺎف و ارﺗﺒﺎط ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ

•

ﺑﺎزﻧﮕﺮی دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ؛

آﻣﻮزشﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ؛

•

اﯾﺤﺎد آﻣﺎدﮔﯽ در آﻣﻮزﮔﺎران و ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺖ آﻧﺎن؛

وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺰ اراده ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛

•

ﺗﺪارک اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ؛

ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ

•

اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل ﺗﺨﺼﺺ و

آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻣﻮزﮔﺎران؛

Business in the Community Award
Swim Safe

3

Water in School

1

2

•

ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزﮔﺎران و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ در آﻧﺎن؛
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ﺷﮑﻞ  .17ﺑﺎزدﯾـﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس از ﯾﮏ ﺗﺼﻔﯿـﻪﺧﺎﻧﻪ آب در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﻣﺸﺎﻫﺪه آزﻣﺎﯾـﺸﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی آب ﺗﺼﻔﯿـﻪ ﺷﺪه

ﮐﺸﻮر ﻧﭙﺎل دارای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده و

•

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻠﯽ را دارا

ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارای ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪی درﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری

آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.

زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ

•

درﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.

ﻋﻤﻠﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ اﻧﺠﺎم اﺟﺒﺎری اﯾﻦ

درسﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﻧﭙﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•

آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﻧﻈﺮ
ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

•

وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺟﻬﺖ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

•

ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎران
در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

)ت( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ 1در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس

ﺗﻮﺳﻌﻪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ارزﺷﻤﻨﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
•

در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮاد
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮔﺮدد زﯾﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ و اﯾﺠﺎد

آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺤﺖ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ آﻣﻮزﮔﺎران
دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎ ﻣﺄﺧﺬ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮادی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﻦ
و ﺳﺎل ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
education materials
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ﮐﺎدر  .9 .3ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب در دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ(

ﺳﻦ

ﭼﯿﻦ :ﻧﺤﻮه ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ) .(4وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آب ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﻤﻞ آن ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ،آب و ﻗﺪرت

7-4

آن ) .(6ﺷﻨﺎور ﺷﺪن و ﻏﻮﻃﻪور ﻧﻤﻮدن اﺟﺴﺎم در آب )(7؛
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن :ﻣﺼﺮف آب ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﺮدی ) .(6ﻣﺼﺮف آب ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﯽ ،راﺑﻄﻪ آب آﻟﻮده و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ،
ﻧﮕﻬﺪاری آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﯿﺰ )(7؛
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ :اﺑﺮ ،ﺑﺎران ،ﻣﻪ ،ﭼﺮﺧﻪ آب ،آب ﭘﺎک و آﻟﻮده ) .(6ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،آب و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه )(7؛
ﭼﯿﻦ :آب ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎﯾﻊ ،ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی ،ﺻﺎفﺳﺎزی و اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن آب ،ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ آب و راﻫﮑﺎرﻫﺎی

11-8

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻧﯿﺮوی ﺷﻨﺎوری ) .(8ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺟﻮش ،ﺗﻘﻄﯿﺮ ،ﯾﺦ و ذوب ﺷﺪن آن ،وﺿﻌﯿﺖ آب در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﺑﺮﻫﺎ ،ﻣﻪ ،ﺷﺒﻨﻢ ،ژاﻟﻪ ،ﺑﺎران و ﺑﺮف ،ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ آب )(10؛
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن :ﻣﺼﺎرف آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،آﻟﻮدﮔﯽ آب ) .(8ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ،ﻧﺎﻣﺤﻠﻮﻟﯽ آب ،ﭼﺮﺧﻪ آب ،اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آب،
ﺗﺒﺨﯿﺮ .ﺗﻘﻄﯿﺮ ) .(9ﭘﺎﮐﺴﺎزی رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ،ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ) .(10ﺧﻮاص آب ،ﭼﺮﺧﻪ آب ،آﺑﻬﺎی ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم ،ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب ،اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻠﻪ از آب )(11؛
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ :ﺧﻮاص ﻣﻮاد در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاد در ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ؛
15-12

ﭼﯿﻦ :ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺒﺨﯿﺮ ،اﻧﺮژی آب و ﮐﺎرﺑﺮد آن ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آب ،آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ) .(12ﺗﺮﮐﯿﺐ آب،
آب وارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ) .(13ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی و ﺗﻮزﯾﻊ آن ) .(14ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی آب ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ از آب )(15؛
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن :آﻟﻮدﮔﯽ آب ) .(8ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ) .(10اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از آب ) .(11ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
آب ) .(12آﺑﯿﺎری ،آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه ) .(13ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﻣﺸﮑﻼت وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ) .(14ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﺑﻬﺎی آﺑﯿﺎری ،ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب )(15؛
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ :ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آب ،ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎی آب ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدن و داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺼﺮف آب ،ﭼﺮﺧﻪ آب در
ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آب ،آب ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺮژی ) .(13ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ،
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در آﺳﯿﺎ و در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﯿﻌﯽ )(14؛

18-16

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن :آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺣﻼل ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آب ) .(16ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آب ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
آب ،آﺑﻬﺎی ﺳﺨﺖ وﻧﺮم )(17؛
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ :ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ) .(16اﻧﺮژی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ )(17؛

ﻣﻨﺒﻊ:

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻦآوری زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﺳﯿﺎ  -اروﭘﺎ ،اﻋﻀﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ ) ،(ASEMﺳﺎل .2000

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  ،WCAﺑﺎﯾﺴﺘﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه را

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف .اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﮕﺎرش و ﺗﺪارک ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ درک اﺻﻮﻟﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً از ﺳﻮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺨﺶ

ﻣﻮرد آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺪودی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ

آب و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻬﯿﻪ

آﻧﻬﺎ درﺧﺼﻮص ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ از آن و اﯾﺠﺎد دﻗﺖ ﻧﻈﺮ و

ﮔﺮدد .ﻣﻮاد و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب .ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ

در ﺗﺮوﯾﺞ ارﺗﻘﺎء  WCAﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی

اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد درک و ﻓﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آب ﺗﻤﯿﺰ و

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ آب در

آﻣﻮزﮔﺎران و در ﺳﺮ ﮐﻼس درس ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ از

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ.

ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎمﻫﺎی ذﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ:
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزﮔﺎران

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮد ﻧﯿﺎز .ﻗﺒـﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷـﮑـﻞ ﻣﻮاد و
Asia-Europe Meeting members
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اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد و

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻻزم ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزﮔﺎران

ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﻧﻬﺎ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺮﯾﻦ
1

داﻧﺶآﻣﻮزی و ﯾﺎ ﯾﮑﺴﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ 2و ﻣﻮارد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺪﯾﻮ ،ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﯾﺎ  ،CDاﺳﻼﯾﺪ و ﻧﻮارﻫﺎی
ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮐﺎدر  10. 3اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺣﺘﻤﺎً ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪاوم اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ دروس
ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻮﻣﯽ ،زﺑﺎن ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻫﻨﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد،
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ آب و
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﺑﺎ ﮐﻞ آﻣﻮزش ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزﮔﺎران.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزﮔﺎران ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺮﺧﻪ آب ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب اﻋﻢ از آﺑﻬﺎی
ﺳﻄﺤﯽ ،آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ،ﺗﺎﻻبﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ و
ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد .در اداﻣﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺷﯿﻤﯽ آب ،ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﻓﺎﺿﻼب را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد و ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در آورد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ،
آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﺣﺪود  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻮﺳﺘﻮن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪارس ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
آب ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزان از ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮏ
راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺖ
آﻣﻮزﮔﺎران و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺤﻠﯽ ،اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮ آب در

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی،ﮐﺘﺎبﻫﺎی

ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤﻮدن آن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺸﺮ ﺟﻮان از ﻃﺮﯾﻖ

ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﮐﻤﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرﺗﻮن

ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻔﮑﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ

ﻻک ﭘﺸﺖﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ » « Teenage Mutant Ninja turtles

ﻧﻤﻮده و ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ را در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از

درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺘﻦ ﺳﺎده ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی آﻣﻮزﮔﺎران ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و
ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎزیﻫﺎی
ﺳﺎده ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎه درﺧﺼﻮص
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ اﻧﮕﯿﺰه را در داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﯿﺮآﻻت و ﺳﺎﯾﺮ اﺗﺼﺎﻻت آب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺟﺰﺋﯿﺎت داﺧﻠﯽ
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺤﻮه ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و اﺗﻼف
آب را ﻋﻤﻼً ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺴﺆول ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ
ﺑﺮﺧﯽ وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﯿﺞ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش آب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺟﺰوه ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
»ﮐﯿﺖ ﮐﺎرآﮔﺎه ﻣﺄﻣﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب« 3ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ
ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزﮔﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺎ
ﺿﺮورت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮﮔﻪﻫﺎیﮐﺎر
زﯾﺎدی را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر آﻣﻮزﮔﺎران ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﮐﺎری

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزﮔﺎران ﯾﺎ ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ در

داﻧﺶآﻣﻮزی ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن  H2oﺗﺮﺳﯿﻢ
4

زﻣﯿﻨﻪ آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل »ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺘﺐ ﺷﺎﻣﻞ اﻫﺪاف ،اﻃﻼﻋﺎت زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی

ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدن آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و او ﺑﻪ

واﻗﻌﯽ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و زﻣﺎن ﻻزم ،اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ

اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﺘﺮ آب را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ

activity sheet

1

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﻤﺪی ﻣﺼﻮر و ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ CD

The Save Water detective Kit

3

ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن  H2oدر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ از

hands-on kits
Superman

4

2

آب« ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  .18ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

67

68
ﮐﺎدر  .10 .3اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن :ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزﮔﺎران ﺟﻬﺖ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  5اﻟﯽ  11ﺳﺎﻟﻪ
اﻣﻮر آب  Narthumbrianﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ آب اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ
آﻣﻮزﮔﺎران ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ  5اﻟﯽ  11ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
از اﺟﺰای زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
•

ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزﮔﺎران ،دارای اﻃﻼﻋﺎت زﻣﯿﻨﻪ درﺧﺼﻮص ﭼﺮﺧﻪ آب ﺑﻮده و ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ
ﺑﺨﺶ ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
•

آب در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ :ﭼﺮﺧﻪ آب ،ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﻣﯿﺰان ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﺎﻻﺧﺮه وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ آب؛

•

آب در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ :ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﺑﯽ از ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ درﯾﺎﻫﺎ و ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ و راهﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ؛

•

ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﮐﻪ  :Stagpoolاﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﮐﻪای ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﮐﻪ  Stagpoolﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ آﻟﻮده ﺑﻮده
و ﻣﻤﻠﻮ از آﺷﻐﺎل و زﺑﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﯾﻦ ﺑﺮﮐﻪ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﺸﺎورزان ،ﺗﺠﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران )از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ( ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛

•

 26ﮐﺎرﺑﺮگ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻓﻦآوری و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛

•

ﯾﮏ ﻋﺪد ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ در ﻣﻮرد داﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره آب؛

•

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺷﻔﺎف )ﺗﺮاﻧﺴﭙﺎرﻧﺖ( ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ،ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻣﻨﺎزل
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺳﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮی و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ؛

•

اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶآﻣﻮزی درﺧﺼﻮص ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮﮐﻪ  Stagpool؛

•

ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧﻪ آب؛

•

ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎزل ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ؛

•

اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه آن در ﻧﺸﺮﯾﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎری ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ
اﻣﻮر آب  ،Narthumbrianآﻣﻮزﮔﺎران و ﻃﺮاﺣﺎن ﺣﺮﻓﻪای رﺷﺘﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ »ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری آﻣﻮزﺷﯽ« 1و ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن در ﺳﻄﺢ  1200ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻣﻮر آب ) Northumbrianﺑﯿﻦ  220ﻫﺰار

داﻧﺶآﻣﻮز( ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود  45ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ )ﻣﻌﺎدل  75دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ:

 Northumbrianاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺳﺎل .2000

ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ

ث .ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻓﻦآوریﻫﺎ
ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دهﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ.
 .1ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

و ﻓﻨﻮﻧﯽ درﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت،

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﯾﻢ .در راﺳﺘﺎی ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه

»آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻋﻢ از

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺿﺮوری اﺳﺖ روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل

اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ و

ﻣﺼﺮف آب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آﻧﻬﺎ را ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ

ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﻞ

ﺟﻠﺐ ﮔﺮدد«.
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در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎری ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ازای

ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و روشﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ WCA

در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

ﻣﻘﺪاری وﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ

)پ(

آﻣﺪه درﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺑﺰاری ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺎن آب و  WCAﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ

ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮ

ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

آب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ

ﻣﺤﺼﻮل ) : (Productدر ﻣﺒﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

درﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  ،WCAﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﮐﻪ

دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺎ

ﻣﺒﺎدﻟﻪ )ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎری( اﻣﺮی ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ و

دﺷﻮاری روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻮاد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء

در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ،در واﻗﻊ آﻣﻮزش و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن اﻓﺮاد در

 WCAﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ

زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﺳﺖ و وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ

ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرم ﺗﺠﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.

ﮐﻪ در روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

)ت(

ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ) : (Promotionاﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰارﻫﺎی

را ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ] .[7ﯾﮑﯽ از

ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ،

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﯾﺎ

ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت

ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،دوﻟﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

)ث(

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ

 WCAﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

ﻗﯿﻤﺖ ) : (Priceاﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ

آن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف

ﻓﻨﻮن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎری ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ،از

اﺟﺮای  WCAﻣﯽﮔﺮدد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از

ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ .آب از ﺟﻤﻠﻪ

ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزار ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد دارای ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  WCAﺑﮑﺎر

ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺮدم ،آب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ

رود در ﮐﺎدر  11. 3ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از

ﮐﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮐﺎدر ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ اﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم

ﺗﻮزﯾﻊ آب دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﮐﺎدر  11. 3اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ

)ج(

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮف آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﺮف P

ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری

ﺑﺰرگ( و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻤﮏ

ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن در رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺟﺰای
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ذﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ:

)چ(

ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ) : (Physical Presenceﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ) :(Processروﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

آب وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ )ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی( روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎزدﯾﺪ

ﻣﺮدم ) : (peopleﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺮدم،

آب ﻃﻮری ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم  WCAﺟﻬﺖ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در

ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ .اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﺑﺎ  WCAارﺗﺒﺎط

ارﺗﻘﺎی دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮ

ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و آﮔﺎﻫﯽ

ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ودر ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﻮﯾﺎ و ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن در ذﻫﻦ ﺧﻮد دارﻧﺪ.

)اﻟﻒ(

ﻣﮑﺎن ) : (placeﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی در ﻣﻮرد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

ﺳﻄﺢ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﻣﻨﺎزل ،ادارات ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﯾﺎ ﻣﺰارع

ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺑﻨﮕﻼدش ﮐﻪ در ﮐﺎدر  12. 3ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،

)ب(

دارای ﻧـﮑﺎت آﻣـﻮزﻧـﺪه ارزﻧـﺪهای ﺟـﻬﺖ ارﺗﻘﺎء  WCAﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
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ﮐﺎدر  .11. 3ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
)اﻟﻒ(

ﻣﺮدم ـ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب

اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
)اﻟﻒ(

ﮐﻼم ﺟﺎری

)ب(

ﻣﮑﺎن ـ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد

)ب(

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎ

)پ(

ﻣﺤﺼﻮل ـ آب و WCA

)پ(

آﻣﻮزش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

)ت(

ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ـ روشﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ

)ت(

آﮔﻬﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

)ث(

ﻗﯿﻤﺖ ـ ﺑﻬﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  WCAو آب

)ث(

ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺎزار ﻓﺮوش و ﺣﺮاج

)ج(

ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ـ ﺳﺎزﻣﺎن آب

)ج(

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

)چ(

ﻓﺮاﯾﻨﺪـ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

)چ(

ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

)خ(

اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

)د(

ﻧﺸﺎن )ﻫﻮﯾﺖ( واﺣﺪ و آرم ﺗﺠﺎری

)ذ(

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﻣﻨﺒﻊ:

اﻗﺘﺒﺎس از  ،Smithﺳﺎل .1998

ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮی در
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ.
 .2اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ و در ﻋﯿﻦ دﺷﻮاری،
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﺎزارﯾﺎب )ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮوﺟﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب( دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط

ﯾﮏ روﯾﮑﺮد اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﮐﺰ 1ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد،
دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻋﻀﺎی دﻋﻮت ﺷﺪه ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮکﻫﺎ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺪف از ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر،
اﯾﺠﺎد ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ذﯾﻞ
ﺑﺘﻮان درسﻫﺎی آﻣﻮزﻧﺪهای را از آن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ :
•

آن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﯽﮔﺮدد .روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه در
ﮐﺎدر  11. 3ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ

•

ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد.

)اﻟﻒ( ﮐﻼم ﺟﺎری

•

ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻃﯽ دوﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻧﯿﻮﯾﻮرک

•

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﺮﮔﺰار

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺮدم ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ ؟

•

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ ؟

ﻋﻬﺪهدار اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﻨﺠﺶ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد،
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺮ ﺷﺐ ،ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮی را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭼﻪ
اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ارﺗﺒﺎط
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼم ﺟﺎری ،ﭘﯿﺎمﻫﺎ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه آب ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﮔﺮدد؟

ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و رو در رو ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  WCAﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮدم در ﻣﻮرد آب و ﺣﻔﺎﻇﺖ

•

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺎﻧﮕﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ؟

ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
ﻫﻤﮕﺎن واﻗﻊ ﮔﺮدد.
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ﮐﺎدر  . 12. 3ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ :ﺑﻨﮕﻼدش
ﻫﺪف راﻫﺒﺮد ﻣﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﺼﺮف آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺑﻨﮕﻼدش ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن و
اﻗﻮام ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .راﻫﺒﺮد ﻣﺬﮐﻮر ،آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﺣﺪاث
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ از اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،دارای آرم ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺬﮐﻮر را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎدث از ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺼﺮف آب ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﺎل
ﭼﺎﭼﺎ )ﻋﻤﻮﭼﺎرﻟﯽ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺟﺰای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  2دﻗﯿﻘﻪ،
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ » ،1«infomercialﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ  30ﺛﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  5ﺛﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ
را ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪاﯾﺪ؟« اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺨﺶ آوازﻫﺎی راﯾﺞ 2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ،در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ در
زﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﺑﻨﮕﻼدش ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﮐﺴﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ دارای ﺗﻤﺎس
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و اﻗﻮام ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺋﻤﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻬﺮ و ﺷﺒﮑﻪ وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺿﻤﻨﺎً ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ آﺑﺮﯾﺰﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ درج آﮔﻬﯽﻫﺎ ،ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺎﮐﺖ ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻨﮕﻼدش ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻋﻀﺎء »ﻣﺠﻤﻊ ﭘﺮﯾﺸﺎد« 3ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ رده دوﻟﺖ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﺎرب ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻏﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻢ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
•

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد در اﺛﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ را
در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

•

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎﺻﯽ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺨﺼﻮص و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

•

ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی در اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﺎزل و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.

•

ارﺗﺒﺎﻃﺎت دورن ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎری و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

1

ﻣﻨﻈﻮر آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﯾﻞاﻟﻤﺪت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
Parishad Union

3

Jari songs

2
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اداﻣﻪ ﮐﺎدر 12. 3
درﺳﻬﺎ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ذﯾﺮﺑﻂ؛

•

ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺮدد؛

•

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ )»روش ﺑﻪ ﺳﺘﻮه در آوردن« ،(1در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﻬﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺣﺪاث آﺑﺮﯾﺰﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛

•

ﺑﺴﯿﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ در آن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎﻫﺎﺳﺖ؛

•

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ آﺑﺮﯾﺰﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ را در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ آﺑﺮﯾﺰﮔﺎهﻫﺎ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻠﮑﻪ در اﺛﺮ اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻻزم از ﻃﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺤﻘﻖ
ﻣﯽﮔﺮدد.

روﯾﮑﺮد درون ﺑﺨﺸﯽ ،ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ از ﺟﻤﻠﻪ
درسﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺑﻨﮕﻼدش اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻤﺮاﺗﺐ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ راﺑﮑﺎر
ﺑﺮد.
ﻣﻨﺒﻊ» :ﺷﻮرای ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ« 2و ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ .2000 ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼم ﺟﺎری را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺖ

•

ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻣﻊ داﻧﺴﺖ ،ﺑﻮﯾﮋه درﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮده و
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،رادﯾﻮ و ﺟﺮاﯾﺪ ﺑﻨﺪرت وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ

ﺗﻮﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
•

ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺤﻠﯽ ،راه اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎس
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

•

ارﺗﺒﺎط ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ

•

ﺗﻮأم ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺜﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  WCAﻣﺆﺛﺮ
واﻗﻊ ﮔﺮدد.

ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور از اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط

ب( ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
رﺳﺎﻧﻪای ﺻﺮف ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ در واﻗﻊ ،ﺣﻔﻆ و

ﻣﯽﮔﺮدد.

•

ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ از
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

•

از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ،ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﮔﺮدد ﻟﺬا ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
•

ﻓﻬﻢ و درک آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ذﻫﻦ اﻓﺮاد

اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ

دوﻟﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رواﺑﻂ

اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
Water Supply and Sanitation

ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ،

2

pester power

1

Collaborative Council -WSSCC

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺆﺛﺮ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ را در ﺗﺮوﯾﺞ WCA
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ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻤﻼً ﻫﺪاﯾﺖ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ درج آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮده در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و داﻧﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در

پ( آﻣﻮزش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ آب و ﺣﻔﺎﻇﺖ
آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،از

آﻣﻮزش ،ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎری در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ .آﻣﻮزش از ﺟﻤﻠﻪ

ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ آب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 2
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ را اراﺋﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر
ﯾﻌﻨﯽ آﻣﻮزش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ردهﻫﺎی ﺳﻨﯽ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﭘﺎﯾﺪار و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .اﻃﻼﻋﺎت

ﺳﺎزﮔﺎری رو ﺑﻪ رﺷﺪی ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
و ﻟﻮح ﻓﺸﺮده و آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻧﻬﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ دراﯾﻮ  CD-ROMدر دﺳﺘﺮس اﻓﺮادی ﻗﺮار

آﻣﻮزﺷﯽ درﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ،اراﺋﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺒﻮلﺗﺮ از ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺸﻮﯾﻖ
و ﻧﺼﯿﺤﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺨﺶ آﮔﻬﯽﻫﺎ،
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﺎﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎدر  13. 3اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

)ت( درج آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
درچ آﮔﻬﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰء ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در دﺳﺘﺮس ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ در
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﯿﻂ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
آﮔﻬﯽﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎورهﻫﺎی

ﺷﮑﻞ  .19ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب در ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ژاﭘﻦ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در آﻧﻬﺎ رو ﺑﻪ رﺷﺪ

ﮔﯿﺮد ﮐﻪ راﯾﺎﻧﻪ دارﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ.

)ث( اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ و ﻓﺮوش وﯾﮋه

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و در راﻫﺒﺮد ارﺗﻘﺎء  WCAﺧﻮد،

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎری ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ

ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺪ

ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﻣﺤﺪود ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد،

ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل دوﻟﺖ ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ،ﭼﯿﻦ در ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﻮرد آن ﺟﻨﺲ ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻣﺮ

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی

ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﺑﻌﻨﻮان

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از

ﻣﺜﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﺑﺤﺮان ﮐﻢآﺑﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ راﯾﮕﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
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ﺣﺠﻢ ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﻔﻮن ﮔﺮدد و ﯾﺎ

)چ( ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ

اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﯾﺎراﻧﻪای در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

)ج( ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﻋﺮﺿﻪ

ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻪ از ﺳﻮی
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ
داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ،اﺑﺰار ارزﺷﻤﻨﺪی ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎﻻ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را در ذﻫﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً اﯾﻦ آرم ﯾﺎ
ﻋﻼﻣﺖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﭘﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻫﺮﭼﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری،
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺎم
ﺷﺮﮐﺖ و آرم ﺧﺎص آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ح( ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ

آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪد .ﺟﺰوات
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن
واﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﻮﮐﯿﻮ ﭘﯿﺎم »ﻟﻄﻔﺎً در ﻣﺼﺮف آب دﻗﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« ﯾﺎ در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن  ، H2oﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺎمﻫﺎی
 WCAرا در ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت آب ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ
ﻓﻨﻮن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء  WCAدر
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب در ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺳﯿﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﺎدر  . 13. 3ژاﭘﻦ  :اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه درﺧﺼﻮص ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ
ﻗﺒﻮض آب و ﺟﺰوات اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درﺧﺼﻮص ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺧﺪﻣﺎت آب ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد،
ﻫﻤﮕﯽ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﺷﻌﺎری واﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از) « Mizu wo taisetun!» :ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻄﻔﺎً در
ﻣﺼﺮف آب دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( .ﺟﺰوات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻌﺮض
دﯾﺪ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻗﺒﻮض آب .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻮض آب ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﮔﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر و ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻫﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر
ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ .اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره ﺧﺪﻣﺎت آب ﺗﻮﮐﯿﻮ و در ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﻦ اداره ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »اﺧﺒﺎر آب« ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ در اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺟﺰوات )ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ( .ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ
ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺪود  0/75دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺰوات ﺑﯿﻦ  15اﻟﯽ  60ﺳﻨﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ،اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ذﯾﻞ:

ﻣﻨﺒﻊ:

•

ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی آب ﺑﻬﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ؛

•

ﺗﺪارک ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﻄﺮاری ﺗﺄﻣﯿﻦ آب در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ؛

•

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺟﺎری در ﺷﯿﺮﻫﺎی آب از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺮب؛

•

ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ درﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؛

•

ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب؛

اداره ﺧﺪﻣﺎت آب ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ژاﭘﻦ ،ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی.
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)خ( ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮدم ﻗﺮار

اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب ،ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰوات )ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ( ،ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ ،اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ ﯾﺎ آﮔﻬﯽﻫﺎ،
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب

دﻫﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد درﺧﺼﻮص اﻫﺪاف ،ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﺟﺰای ﻣﻔﺼﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء  WCAدارﻧﺪ.

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ

ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ

ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺛﻖ درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﻮر ﮔﺮدﺷﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮏ

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آن ﮐﺜﯿﻒ و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری

ادارات رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ارﺗﻘﺎء  WCAﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ در آن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎً

ﺗﺎ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮی اداره ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ

ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﮐﺎرآﯾﯽ آب ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﻟﺰاﻣﺎً ﮐﺎرﮐﻨﺎن رواﺑﻂ

)د( ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ آرم ﺗﺠﺎری و ﻫﻮﯾﺖ واﺣﺪ

ﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص دارای ﺗﺨﺼﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺗﻮأم ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺎم
و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﺰد دوﻟﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد
در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻢ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﻄﺎء ﮐﻨﻨﺪه وام
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ.

اﻓﺮاد ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،
اﺣﺴﺎس ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺨﻨﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻨﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در زﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آﻣﻮزش
داده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﻨﺎن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را

ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺘﺮک در واﻗﻊ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارزشﻫﺎی ﯾﮏ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارﺗﻘﺎء  WCAﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻘﺒﻮل و رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺸﯽ را از ﮐﻞ

ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد در ﻧﺰد ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ

ﺑﺨﺸﻬﺎی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻪ و

آرم ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﻣﺘﺒﺎدر ﮔﺮدد ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی آن ﺳﺎزﻣﺎن

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ

اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ادﺑﯿﺎت ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،از آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.

آب ،ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ،ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻋﻼﺋﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻗﺒﻮض ارﺳﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻫﻤﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮری

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء
آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ادارات رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻻزم درﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
•

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 . 3ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء  WCAﺑﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی واﻗﻌﯽ؛
•

اﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻌﻤﻮﻻً
دارای ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺿﺎﻓﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ

روﯾﮑﺮدﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای  -ﺗﻮﺻﯿﻪ درﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﻤﮑﻦ

ﻫﻤﺮاه ﺷﺮﮐﺎء ﺧﻮد و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﭘﺮوژه ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺪی در ﻣﻮرد آن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ

زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ -ﯾﺎﻓﺘﻦ زواﯾﺎی

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؛
•

اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر  -ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ؛
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•

•

ﻓــﺮﺻــﺖﻫــﺎی ﺗﺼﻮﯾـــﺮﺑـــﺮداری -ﻋــﮑﺴﺒـﺮداری و

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻫﻤﮑﺎر دوﻟﺖ ﮐﻪ در

ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداریﻫﺎی ﺑﻤﻮﻗﻊ از ﻣﺤﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ؛

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،

اﻧﺘﺸﺎرات  -ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؛

•

دارای واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﻬﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس،
داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی -ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﻮر ﻧﻤﻮدن ﻧﺸﺮﯾﺎت،
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺎﯾﺪ
در آن اراﺋﻪ ﮔﺮدد؛

ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن واﺣﺪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﻓﺮﺻﺖ اﯾﺪه آﻟﯽ ﺟ ﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺪارک اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر در ﺳﺎل  1998ﻣﯿﻼدی

ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ

ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را در ﻣﻮرد آب در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ

اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﻃﯽ آن ،آب ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﻨﺪ.

اﺟﺎزه ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون آب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ
ﭼﻪ ﺣﺪی ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی اﻓﺮاد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،در ﺣﯿﻦ و ﭘﺲ
از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﻄﻊ آب ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن در ﮐﺎدر  14. 3اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WCAدر راﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﺟﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی آب ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دارد  .ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WCAﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی

 . 4ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی
اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺧﻮاه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟ ﺘﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم ،ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ

ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی در داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻮﯾﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ

آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد  .واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

آﻣﺪه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ

در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی آب ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ

ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ WCA

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت

در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ ﻓﻮق ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر را

ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ درﺑﺮداﻧﺪه

واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش و ﺗﺪارک

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﻞ اﺳﺖ :

اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری

•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮوژه ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ؛

ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن

•

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛

•

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی

ﻓﻨﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم را ارﺗﻘﺎء داده و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﻓﻨﻮن ﻻزم را ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ؛
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ﮐﺎدر  . 14. 3ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر  :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭼﮑﻪ ﺷﯿﺮ آب را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر در ﺳﺎل  ،1998ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ روﺷﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﺪف
اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق ،ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮی از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺗﻌﺪادی زﯾﺮﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد و وﻇﯿﻔﻪ
زﯾﺮﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ ،ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ و اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﺪارک
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،روﯾﺪادﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﭼﮑﻪ ﺷﯿﺮآب« ،ﺑﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎدر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻫﻨﺮ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎر در ﺳﻄﺢ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﻮزهﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد درﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﺰوات ﯾﺎ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  153ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﺎدات ﺧﻮب ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﮐﻪ در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت »ﭼﮑﻪ ﺷﯿﺮ آب را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻀﻤﻮن آن ﻋﻤﻠﯿﺎت ،راﻫﺒﺮدی ﺑﻮدن و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ،آب
ﺣﺪود  30ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک آب ﺑﺮای ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺣﺴﺎس اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﺷﯿﺮﻫﺎی
آب ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪای ﮔﺴﺘﺮدهای درﺧﺼﻮص ﭘﯿﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر از ﺳﻮی روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی
رادﯾﻮﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﺮدد ﮐﻪ »آب ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ،روی ﻫﺮ ﻗﻄﺮه آن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ« .آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
آب ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه آب ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺪود  600ﻫﺰار دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ:
•

 93درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

•

ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﮔﻬﯽﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در آﮔﺎﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را ﻣﻘﺎﻻت روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺟﺮاﯾﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

•

ﺣﺪود  80درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ »ﭼﮑﻪ ﺷﯿﺮ آب را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ:

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر،ﺳﺎل .2000

•

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛

•

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ؛

•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ؛

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻗﺪم درﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WCAﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﻮﯾﺎ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﮔﺮدد.
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 . 5ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

)اﻟﻒ(

ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  ،WCAاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت

زﻧـــﺎن ﻣــﯽﺗـﻮاﻧـﻨـﺪ در ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪرﯾـﺰی و اﺟـﺮای ﭘـﺮوژهﻫﺎی

دوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻫﻤﮑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﻔﺎف و ﻏﯿﺮ

آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای

ﻣﺒﻬﻤﯽ درﺧﺼﻮص اﻟﺰام و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﯾﮏ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دورهﻫﺎی

ﻣﺴﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  WCAاﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎﯾﯽ را

آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم را ﮔﺬارﻧﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ.

ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد

)ب(

ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻣﻮردﻧﻈﺮ

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دارای روح ﻣﺸﺎرﮐﺖ 1ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WCAو آﻣﻮزش اﻋﻀﺎء

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﺗﺠﺎرب ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ زﻧﺎن در اﻣﻮر

ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزﺗﺮ ،ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن درﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً

)پ(

در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﺮوژه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮان آب در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ
زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻧﻤﻮده و در زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

)ت(

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم

ﺻﺤﯿﺢ آب در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ

را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن

آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ

در اﻣﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﭘﺎﯾﺶ

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺴﺘﻤﺮ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ

در ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی  ،WCAﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ

اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ:

ﺷﮑﻞ  .20ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺖ آب ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس در ژاﭘﻦ
establishing cooperative
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ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی WCA

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردذﯾﻞ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
•

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ،آﻣﻮزش و ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛

•

•

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮات در روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﺗﻮأم ﮔﺮدد.

ﺗﺤﻘﯿﻖ و اراﯾﻪ ﮔﺰارش درﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ از آب ﮐﻪ ﺳﺮ و

درﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ،ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم

ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ

ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت

ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﻣﻮرد آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .در

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ؛

ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﺤﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺎزﺧﻮرد از ﺳﻮی ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن از ﺳﻮی ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ

ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،درک ﮔﺮدد.

اﻗﺪاﻣﺎت  WCAدر ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل؛

ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﯾﯽ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺟﺒﺎری در

ﺿﻤﻨﺎً ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ

اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺎن ﺣﺮﻓﻪای ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻗﺸﺮ

و ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  WCAﺣﻤﺎﯾﺖ

زن ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:

زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

•

ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ زﻧﺎن در
ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد،

آب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب؛
•

ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف

اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﻫﺪاف ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب؛

•

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﻧﻘﺎط اﻧﺸﻌﺎب از ﺷﺒﮑﻪ؛

•

اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮدن اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ در

 . 6دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﯽﺳﻮاد

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،اﺗﺼﺎﻻت و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮرد

ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ

ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻣﺼﻮب؛

دارای ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و اﻓﺮاد

•

ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪﮐﺶﻫﺎ؛

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎمﻫﺎی  WCAﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز

•

ﻧﺼﺐ اﺟﺒﺎری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب؛

•

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب از ﻃﺮﯾﻖ

ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن را ﻧﺪارﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺼﻮر ،ﺷﻨﯿﺪن ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻗﺎﻓﯿﻪدار و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﮔﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط

زدن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ؛
•

ﻏﯿﺮﺑﻬﯿﻨﻪ آب؛

ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﯽﺳﻮاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از

ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﺮوش ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮف

•

ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺷﯿﻠﻨﮕﯽ در ﻃﯽ دوره ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ

اﺷﮑﺎل ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺿﻤﻦ

ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ؛

اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ

اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب

اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن را ﺑﺎزﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده،

ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد.

ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺸﺨﺺ ،ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد .در ﺣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
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ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﺳﺎل  2004ﻣﯿﻼدی ،در  70درﺻﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎزل و

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ

ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ادارات ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب در

ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .درﺧﺼﻮص اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی

دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر را ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب ﻧﺼﺐ ﺷﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺮف ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص

ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد.

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﺟﺒﺎری

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﺳﺎزﻣﺎن آب

ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء

ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 WCAﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ

•

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب

•

و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب را ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار داده و

آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ؛
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﺰء ﻣﻠﺰوﻣﺎت
و اﺗﺼﺎﻻت آب ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ

ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت آب و ﭘﺮﺳﻨﻞ

ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ اﻗﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب؛

ﻟﻮﻟﻪﮐﺶ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ را در ﺳﻄﺢ اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ
•

ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ

اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮔﺮدﯾﺪه در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ؛

اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﻔﻮن دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ )ﺧﺮوج  3/5اﻟﯽ  4/5ﻟﯿﺘﺮ آب ﻃﯽ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺳﯿﻔﻮن ﻧﻤﻮدن( ﮐﻪ از

•

ﺳﺎل  1997ﻣﯿﻼدی ﻧﺼﺐ آن در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺠﺰ ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﻣﻮزش ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ،ﻟﻮازم و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی

اﺟﺒﺎری ﮔﺮدﯾﺪه ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .از ﺳﺎل  1983در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ؛

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺴﺪود

ج  .ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯿﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ و

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻼﺻﻪای از اﺟﺰاء ،اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

اﻣﻼک ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

از ﺳﺎل  1998ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ آب در ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ،ﮐﻠﯿﻪ

ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﮐﺎدرﻫﺎی  15 .3اﻟﯽ 20 .3

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اداری ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ

اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﺻﻮرت رﯾﺰﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل

ﮐﻪ آب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺳﺎل  2000اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن

ﺟﺎﻣﻌﯽ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی

ﻣﺸﻤﻮل ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﺳﺮدوﺷﯽﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻣﻮرد

در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﮑﺎر

اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺎزل و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب در آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز اﺟﺒﺎری ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،دوﻟﺖ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات را در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺗﺎ

ﮐﺎدر  . 15. 3ﺻﻮرترﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  WCAﺑﺨﺶ اول ،ﻧﺤﻮه اداره
•

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری در زﻣﯿﻨﻪ آب؛

•

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛

•

ﻧﮕﺮش و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ آب؛

•

ﻣﺸﺎوران ﻣﺴﺘﻘﻞ آب؛

•

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ درﺧﺼﻮص آب؛

•

اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب؛

•

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی اداری ﻏﯿﺮﻣﺒﻬﻢ )ﺷﻔﺎف(؛

•

ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪ؛

•

اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب؛

•

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪ؛

•

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ آب؛

•

اﻫﺪاف ﻣﺼﺮف آب؛

•

ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب؛

•

ﻣﯿﺰان آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻫﺪف اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه؛

•

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﻣﻠﺰوﻣﺎت آب؛

•

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ درﺧﺼﻮص ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی آب؛
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ﮐﺎدر  . 16. 3ﺻﻮرترﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  . WCAﺑﺨﺶ دوم ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
•

اﻣﻮر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛

•

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ؛

•

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب؛

•

ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻠﻔﻨﯽ؛

•

اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ؛

•

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب؛

•

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﻋﻼﻧﺎت در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ؛

•

ﺗﺠﻬﯿﺰات راﯾﮕﺎن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب؛

•

ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺰوات و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ؛

•

اراﺋﻪ ﻫﺪاﯾﺎی راﯾﮕﺎن ﺣﺎوی ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب؛

•

ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب؛

•

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر و آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد؛

•

اﻣﻀﺎی ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب؛

•

1

ﻣﻌﺎف ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ؛

ﮐﺎدر  . 17. 3ﺻﻮرترﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  . WCAﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪای
•

اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت؛

•

درج آﮔﻬﯽﻫﺎی رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ؛

•

درج آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛

•

اﻧﻌﮑﺎس در اﺧﺒﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ؛

•

درج داﺳﺘﺎنﻫﺎ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ؛

•

درج ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺠﻼت در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آب؛

•

ﭘﺨﺶ ﻣﻮارد ﺧﺒﺮی ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب در رادﯾﻮ؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ؛

•

ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آب؛
ﮐﺎدر  . 18. 3ﺻﻮرترﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  WCAـ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ،آﻣﻮزش و ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ

•

ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺑﯿﺎن؛

•

ﺗﻮزﯾﻊ راﯾﮕﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮح ﻓﺸﺮده؛

•

ﺗﻬﯿﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزﮔﺎران؛

•

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان؛

•

ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤﻮدن آب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪارس؛

•

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ؛

•

ﺗﺪارک ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺟﻬﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ درﺧﺼﻮص آب در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس؛

•

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﻨﺮان آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ؛

•

ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﺟﻬﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان؛

•

ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب؛

•

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺟﻬﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان؛

•

اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزی؛

•

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ؛

•

2

ﺑﺎزیﻫﺎی ﺗﺨﺘﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب؛

•

اﻧﺠﺎم ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی داﺳﺘﺎن و ﮐﻤﺪی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آب؛

•

اﻧﺠﺎم ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ؛

•

ﺑﺎزیﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺐ راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آب؛

•

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و اﻋﻄﺎء ﺟﻮاﯾﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس؛

•

آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آب؛

•

دﻋﻮت ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺪﻋﻮ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب؛

•

ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﺋﯽ آﻣﻮزﺷﯽ؛

•

اﻧﺠﺎم ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺗﺼﺎﻻت آب؛

•

ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼﯾﺪ؛

•

اﻧﺠﺎم ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺰوﻣﺎت آب؛
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ﮐﺎدر  . 19. 3ﺻﻮرترﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی WCAـ ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ،روﯾﺪادﻫﺎی ﺧﺎص
•

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ آب؛

•

اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب؛

•

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ آب؛

•

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎرک آﺑﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ؛

•

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎل ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛

•

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون؛

•

ﺗﺪارک ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ؛

•

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺑﯽ؛

•

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎر؛

•

اﻋﻄﺎء ﺟﻮاﯾﺰ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب؛

•

ﺗﺪارک ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؛

•

اﻋﻄﺎء ﺟﻮاﯾﺰ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ؛

•

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای؛

•

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاﯾﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎک؛

•

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب؛

•

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛

ﮐﺎدر  . 20. 3ﺻﻮرترﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی WCAـ ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ،اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
•

ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺰوات ﯾﺎ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب؛

•

•

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت آب؛

•

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ آزاد ﺟﻬﺖ ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ؛
1

در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ »ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ « ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن؛
•

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی آب؛

•

اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰی راﯾﮕﺎن در ﻣﻮرد آب و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮارد ﻧﺸﺖ آب؛

•

ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ درﺧﺼﻮص ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب؛

•

اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﯿﺰﯾﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن؛

•

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب؛

•

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه آب؛

•

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﮐﻪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛

•

ﺗﻮﺻﯿﻪ درﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﻮاد زاﯾﺪ )ﻣﺎﯾﻊ و ﺟﺎﻣﺪ(؛

•

ﺗﻮﺻﯿﻪ درﺧﺼﻮص ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب؛

•

اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦآوری ﭘﺎک؛

•

ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﺮ روی اﺗﺼﺎﻻت؛

•

اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب؛
ﻣﻨﺎﺑﻊ

6. Planning Environmental Communication and
Education: Lessons form Asia, IUCN Commission
on Education and Communication, 1998

1.
Demand Management Strategy, Sydney
Water, Australia. 1995.

7. Guidance Manual on Water Supply and
Sanitation,
Department
for
International
Development, United Kingdom, 1998

2. Water Conservation Plan Guidelines, EPA,
1998.

8. Marketing Communications: An Integrated
Approach, P.R. Smith, Kogan Page, 1998

3.

Waterfront, UNICEF, 1999.

4. Motivating Better Hygiene Behavior:
Importance for Public Health Mechanisms of
Change, C. Van Wijk and Tineke Murre,
UNICEF and IRC, 1993.
5. Waste Minimization Clubs, Environmental
Technology Best Practice Programme, United
Kingdom, 1998.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم .اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ روال ﻋﺎدی

اﻟﻒ  .ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺎمﻫﺎی  13و  14راﻫﺒﺮد آﮔﺎﻫﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
دوﮔﺎم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ را ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ارﺗﻘﺎء
آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ

ﺧﻮد ﭘﯿﺶ رود ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺪد
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ ،اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺑﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب
را ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻗﯿﻘﺎً در ﺟﺎﯾﯽ
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺟﻨﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ( ﺑﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ورودیﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ روﻧﺪ

ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ دارای اﺟﺮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی را در ﺑﺮ

ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ و در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم

ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی

ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ

اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در اداﻣﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮان

رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻨﺎً ﺷﻔﺎف و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮده و ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪاوم ﺑﺮ

ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽﺗﺮی را اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ و در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و در ﺿﻤﻦ

اﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی را در ﭘﯽ دارﻧﺪ ،ﺳﻮق داده ﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺼﺮف آب ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺣﺎدث

ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﻮرد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ

ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
 WCAﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.

درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری در اﻓﺮاد رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ

ب  .دﻻﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر در آن ﻣﻮرد

دوﺟﻨﺒﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﻮرد

ﺧﺎص ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ

ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ »ﯾﮑﯽ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و دﯾﮕﺮی ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ

را ﻣﯽﺗﻮان در اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻗﺮار داد .در واﻗﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ،اﯾﺠﺎد

اﺟﺮای 1ﭘﺎﯾﺶ ،ﻣﺸﺨﺺﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،اﻫﺪاف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و

ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری در اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب از
ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺒﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ

ﻗﺮار دﻫﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر

در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺪام ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﯽﺗﻮان در اﺛﺮ

واﺻﻠﻪ از ﺳﻮی ﺗﯿﻢﻫﺎی ﭘﺮوژه را ادﻏﺎم ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻠﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ را

اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WCAﺳﻨﺠﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در

در ﻗﺒﺎل ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ .ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ

زﯾﺮﺑﺨﺶ ت 1 .ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻮع ﭘﺎﯾﺶ اﻓﺮاد را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﺮی اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻘﯽ
Delivery

1

84
پ  .اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺪت اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،WCA

ت  .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
 . 1ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ

ﺗﯿﻢﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ

از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ

و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ

ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺎط ﻣﺒﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ

و در اﯾﻦ ﮔﺰارش ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه دﺳﺖ

ﭘﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ درﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ و

ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی

•

•

ﺗﻌﺪاد ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺟﺰوات ﯾﺎ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی

ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﺗﻌﻬﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻟﺬا

ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ روﯾﻪ و رﻓﺘﺎر ﺻﺤﯿﺤﯽ در ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل آب،

ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪای ـ ﺗﯿﺮاژ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪه،
ﮔﺰارشﻫﺎی رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  WCAﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ.

•

ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪه.

•

•

•

زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ،WCAاﯾﺠﺎد ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﺖ ذﯾﻞ رﺋﻮس
ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤّﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺒﺎدل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺼﺮف آب ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ در اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎرف و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺑﻪ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎزدﯾﺪ

دﻗﺖ ﻣﻮرد اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ

ﮐﻨﻨﺪه از آﻧﻬﺎ.

ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﻟﯿﮑﻦ در

اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش آب در

ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﺠﺶ آب در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺪارس.

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﻮرد

ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺪﻋﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب و آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

•

ﻣﺼﺮف آب و ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ آن ،ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در

اﺧﯿﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﻨﺠﺶﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻧﻤﻮده ﺗﺎ
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﻘﻂ در

ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﮐﺎﻣﻼً و دﻗﯿﻘﺎً ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺆﺛﺮ

و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ آب.

واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻠﯽ

•

ﺗﻌﺪاد ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.

•

ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اﻣﺎﮐﻦ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

•

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت واﺻﻠﻪ از ﺳﻮی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم.

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دارای
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﺧﺘﺎری )دارای ﺟﻮابﻫﺎی ﺧﺎص ،درﺧﺼﻮص
ﻣﺼﺎرف ﻓﻌﻠﯽ آب و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎی
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه( در ﻣﻮرد آﮔﺎﻫﯽ و روﯾﮑﺮد

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﮔﺮدد.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ،ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و
ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪی و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
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ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ

•

ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎزار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻮارد ذﯾﻞ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
ﻓﻮق ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ:

ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ آب از دﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
واﻃﻼع از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ آب.

•

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ.

•

ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری ﻣﺸﻬﻮد در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ
آب.

)اﻟﻒ( وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺼﺮف آب در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ:
•

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﺰان داﻧﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه اﻋﻢ از ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ و
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت.

•

•

•

ﻧﻮع اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻋﻢ از ﻗﺪﻣﺖ ،وﺳﻌﺖ ،ﺗﻌﺪاد
اﺗﺎقﻫﺎ ،ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان اﺟﺎره ﭘﺮداﺧﺘﯽ.

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎزل ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ،ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ،

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ از ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ،ﺗﻌﺪاد ﻧﺎن آوران ﺧﺎﻧﻮار

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺠﺎری و اداری،

و درآﻣﺪ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده.

ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﻋﻢ از رادﯾﻮ،

ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ،ﺗﻮاﺗﺮ
ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ.

روشﻫﺎی اﺟﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﭘﺴﺘﯽ ،ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﭘﺴﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت

ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ )اﻋﻢ از ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻼشﺗﺎﻧﮏ
ﺛﺎﺑﺖ ،ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی دارای ﺳﯿﻔﻮن ﻓﺸﺎری و ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ( ،ﺷﯿﺮآﻻت ﺣﻤﺎم و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﯿﺮآﻻت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﭘﺴﺘﯽ ،ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺗﻠﻔﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
دارﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻗﺪری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﺮآورد ﺳﻬﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن )ﮐﻪ در ﻣﻮرد

ﺑﺘﻮان از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ(.

اوﻗﺎت ،ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ،از راه

•

ﮐﻤﯿﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻧﻮع ﻣﺼﺮف آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ.

•

وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل از آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

)ب (

اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﺪود  2اﻟﯽ  5درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺧﻮاه
درﺧﺼﻮص ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ

•

اﻧﺪازه ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﯿﺰان
ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،آﮔﺎﻫﯽ

•

ﺳﯿﻔﻮن ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ،ﺳﺮدوشﻫﺎی ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﺣﻤﺎم ،ﺷﯿﺮآﻻت اﻧﮕﺸﺘﯽ،
ﻣﻤﯿﺰی آب ،ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ.
•

ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﺑﺎ

دور دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ روش اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻢ

آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب:
•

آﮔﺎﻫﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب.

•

آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی آب و ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه دارای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 . 2ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ،WCAﺑﺎ
در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات ﭘﺎﯾﻪای ،اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درﺧﺼﻮص ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
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آب را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ در ﺣﺪود ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ،

اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ

ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در

•

ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ،

آﯾﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻬﺘﺮ از

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی

ﮔﺬﺷﺘﻪ درک ﻣﯽﮔﺮدد ؟
•

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف ،ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ

ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ؟
•

ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن وداﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در

ﭘﯿﺎمﻫﺎی  WCAﭼﮕﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﺪام روش

زﻣﯿﻨﻪ آب و ﺣﻔﺎﻇﺖ آن آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را دﯾﺪهاﻧﺪ .ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ؟

روشﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده

•

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان روشﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎمﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد داد؟

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

•

آﯾﺎ ﺗﻼش آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب اﻧﺠﺎم

ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ژاﭘﻦ و
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﺎدرﻫﺎی  1. 4و  2. 4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

دادهاﯾﺪ و از ﮐﺪام روشﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ؟

ﮐﺎدر  . 1. 4ژاﭘﻦ  :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب
دو ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب در ژاﭘﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دوازده ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ آب در ﺳﺎل  1996ﻣﯿﻼدی ،ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در راﺳﺘﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮی را دادهاﻧﺪ.

درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ
ژاﭘﻦ 1986

ژاﭘﻦ 1998

ﻓﻘﻂ ﺗﻮﮐﯿﻮ 1999

ﻫﻤﻮاره آب را ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

10

13

48

ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت آب را ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

42

57

43

ﮔﺎهﮔﺎﻫﯽ آب را ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

9

10

6

اﻓﺮاد آﮔﺎه ﺑﻮده وﻟﯽ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.

27

17

3

ﻫﺮﮔﺰ آب را ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ

12

3

0

ﻣﻨﺒﻊ:

اداره ﺧﺪﻣﺎت آب ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ﺳﺎل .2000
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ﮐﺎدر  . 2. 4ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺮی اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ،در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1995و  1996و  1998ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  1995و  ،1996اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺧﺼﻮص ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻮد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺳﺎل 1996
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آن ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺳﺎل 1996
•

 94درﺻﺪ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

•

 91درﺻﺪ ﻣﺮدم درﺧﺼﻮص ﺿﺮورت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

•

 83درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺼﺮف دﻗﯿﻖ آب ﺑﺎ ﺧﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ.

•

 82درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻓﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

•

 75درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻄﻘﯽ آب اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ.

•

 43درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺗﻼش آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای را در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  ،1996ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ،از راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺼﺮف آب ،ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﺴﺮی اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺳﺎل  1998ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر
اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺳﺎل  1999اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮی
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺗﻼشﻫﺎی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه ،از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 1999

•

 93درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در ﻣﺼﺮف آب ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ.

•

 84درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺗﻼش آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻫﺮ دو ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوران و از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی رو در رو و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  431ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل 1996
و  1026ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  1999اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻧﮋاد ،ﺳﻦ ،ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺎزل و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ:

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺳﺎل .2000
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•

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه

ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ،ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﻪ و
زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ؛

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
•

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻄﻮر
ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻮرد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم

ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ دارای
ﻧﺸﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ آﻧﻬﺎ؛

ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻮاﯾﺰی را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

•

درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺮاب درﻫﺮ زﻣﺎن؛

•

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻧﻬﺎ؛

در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺳﻪ ﮔﺰارش ] 1و  2و  [3در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب

•

ﻫﺰﯾﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎی در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری؛

•

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ -ﺧﺪﻣﺎت،

ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎی ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺮهوری آب ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺴﺒﺖ

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی ،در ﺑﺨﺶﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت،

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری.

ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن )ﻣﺮوﺟﯿﻦ( ﻣﺸﺘﺮک و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آب
ﮔﺮدآوری ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺪارک ﮐﻤﯿﺘﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﻔﺎﻓﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
آب و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻣﺪارک
ﻓﻮق ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب دارد
ﮐﻪ اﺳﺎس آﻧﺮا ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آب ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  [4] IWAاﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻧﺮماﻓﺰار راﯾﮕﺎن آن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  2راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ( .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،از ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺟﺪول
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

 . 3ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب

ﻓﺮﻣﺖ) 1آراﯾﺶ( و واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی  IWAدر

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را در ﺑﺨﺶ

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﯿﻼن آﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه

ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮد .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ب 3 .

ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود ،در ﮐﺎدر  3. 4ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ

)ب( ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﺰان

ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ

ﺑﻬﺮهوری در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎء داده و

در ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل آب از ﺳﻮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن را ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ و

ﺷﻮد.

ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺳﺮی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤّﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ

 . 4ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،اﯾﺠﺎد
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎری در اﻓﺮاد در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ
ﻋﺮﺿﻪ )ﺗﺄﻣﯿﻦ( و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﻣﺼﺮف آب( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﮐﻪ

•

ﻣﻘﺎدﯾﺮ آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه.

•

ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﻣﺼﺮف آن و ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آب.

•

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب.

در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ آب
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﺑﻮﯾﮋه از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آب
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه را ،ﮐﻤّﯽ ﻧﻤﻮد .ﮐﺎﻫﺶ در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان
Format
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 . 5ﭘﺎﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری

از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺼﺎرف ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﺘﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ

در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﺎ

آب ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺼﺎرف )در ﻃﻮل اﯾﺎم ﺳﺎل( ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻮاره وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ

ﺑﻮد .اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ آب ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ

ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﻔﻮن در

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﺗﻘﺎء

ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮف آب )ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای

آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و

ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ در ﻣﺼﺮف

وﻟﺰ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهوری دارای وﻇﯿﻔﻪ

آب ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ،ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺟﺮای

اﺟﺒﺎری ﺑﻮده و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﯾﻌﻨﯽ اداره ﺧﺪﻣﺎت آب )(OFWAT

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد را از

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﭘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮔﺰارﺷﯽ را

ﻧﻈﺮﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺼﺮف آب را ﻣﯽﺗﻮان در

ﺟﻬﺖ دوﻟﺖ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

1

ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻮرد ردﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داد ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺎرف ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎدر  . 3. 4ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ :ﺑﯿﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه )(NRW

)ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪـ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ(
ﻣﺼﺎرف ﻣﺠﺎز

ﻣﺼﺮف اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه و دارای ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب

آب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه

ﻣﺼﺎرف

دارای ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب

ﻣﺼﺮف اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺸﺪه و دارای ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب

)دارای درآﻣﺪ(

ﻣﺠﺎز

ﻣﺼﺎرف ﻣﺠﺎز ﻓﺎﻗﺪ

ﻣﺼﺮف اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه وﻟﯽ ﻗﺒﺾ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه

ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب

ﻣﺼﺮف اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺸﺪه و ﻗﺒﺾ ﻫﻢ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه

ﺣﺠﻢ

ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز

ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﻬﻮد

ورودی
ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺳﻨﺠﺶﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ

آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

ﺗﻠﻔﺎت واﻗﻌﯽ در ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ آب ﺧﺎم و در ﻣﺤﻞ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت

ﻧﯿﺎﻣﺪه

ﺗﺼﻔﯿﻪ آب )در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن(

)ﻓﺎﻗﺪ درآﻣﺪ(

ﺗﻠﻔﺎت آب
ﺗﻠﻔﺎت واﻗﻌﯽ

ﻧﺸﺖ از ﻣﺤﻞ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﯾﺎ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻧﺸﺖ و ﺳﺮرﯾﺰ آب ﺣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل و ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ
ﻧﺸﺖ از ﻣﺤﻞ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آب ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻨﺠﺶ

ﻣﻨﺒﻊ:

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،IWA ،ﺳﺎل .2000

روش دﻗﯿﻖﺗﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ

اداره ﺧﺪﻣﺎت آب ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ از

واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺪف

ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب درﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻗﺪاﻣﺎت آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺼﺎرف ﺧﻮد

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻤّﯽ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﯿﺰان آب ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری

ﺷﺪه ،ﺗﻠﻔﺎت آب در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻧﺸﺘﺎب ،ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ و

اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادی

ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺰارش در ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻄﻮر

از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﻨﺘﻮر ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان روﻧﺪ ﮐﻠﯽ

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب ﺑﻪ اداره ﺧﺪﻣﺎت آب اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و

را درﺧﺼﻮص ﻣﺼﺎرف روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورد.

ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ،اداره ﺧﺪﻣﺎت آب

ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف در ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد

ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب را ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار داده و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻔﺎفﺗﺮی را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت آب ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
Office of water services.
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ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اداره ﺧﺪﻣﺎت آب اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ در ﻣﻮرد
ﻧﺸﺘﺎب و ﺑﻬﺮهوری آب ] ،[5ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰای راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺘﺎب ،ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺧﻄﻮط آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﻨﺠﺶ
آب ،ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺪارک اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺖ و
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮐﺎﻣﻼً در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺻﻮرترﯾﺰ 1ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر )ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﮐﺎدر  5. 3ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد( در واﻗﻊ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر
ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺶ وﺳﯿﻊﺗﺮی را ﺑﻪ روشﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً اداره ﺧﺪﻣﺎت آب اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ درﺧﺼﻮص ﻣﻮارد
ذﯾﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ،ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
•

ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺘﺎب )در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد(.

•

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺸﺘﺎب در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.

•

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺘﺎب ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.

•

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ درﺧﺼﻮص ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺧﻄﻮط آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ.

•

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب.

•

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهوری
آب.

از زﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت آب در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ در
ﺳﺎل  ،1989ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﻈﻢ
ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی اﻗﺪاﻣﺎت
ﮔﺴﺘﺮده در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻮﯾﮋه از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮارد
ﻧﺸﺘﺎب ،ﻣﯿﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ .ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
اﻟﻒ .ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
 .1ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب
دوﻟــﺖﻫﺎی ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿـــﺎ و اﻗﯿـﺎﻧﻮﺳﯿــﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶروی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 .2ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد ارﺗﻘﺎء  WCAﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ
روﯾﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در
ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ:
•

ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ آﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ

ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ )ﻫﯿﺌﺖ

در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ،اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺿﺮوری

ﻣﺪﯾﺮه( ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای 1ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
•

اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻔﺎف دارد.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ

•

ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﻣﯿﺰان
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس رﺑﻮده اﺳﺖ.
•

•

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ آب
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب از
ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺰای ﻻزم ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺨﺶ آب

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ از آﻧﺠﺎ

ﻣﯽدﻫﺪ.
•

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ روی راﻫﺒﺮد
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
•

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﮐﯿﺪی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب وﺟﻮد دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺨﺶ آﺑﯿﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در
ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ

زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
•

رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی

ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎ ،ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ

ﮔﺮوﻫﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ،ﻣﺪﯾﺮان آب و اﻓﺮاد

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ

ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ آب و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش و

در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ

ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻔﺎی

اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی  WCAﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮد در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯿﻪ

ﮔﺮدد.

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﮐﺎﻣﻼً
•

ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و

ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ آﮔﺎﻫﯽ در

در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
•

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺷﯿﻮه
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی  WCAرا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب
ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮد  WCAﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ ،ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ

•

ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ راﻫﺒﺮد  ،WCAاﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روﯾﮑﺮد از

•

اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی راﻫﺒﺮدی در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻋﺚ

درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل  WCAو ارﺗﻘﺎی آن

اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب دارای

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ را ،ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ارﺗﻘﺎء داده و

•

ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
Multidisciplinary

1
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اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  WCAﮔﺮدﯾﺪه و

ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﭼﻨﺪ

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ

درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن آب را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
•

ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ

ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎری ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و اﻋﻄﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﮔﺮدد.
•

ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﺶروﻧﺪه و ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻄﻮریﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻬﻞ و

وﻟﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﺒﺪل

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری ﮔﺮدﻧﺪ.

•

•

•

3ـ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ

اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ

ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ

اﺟﺮا ﺷﻮد.

 WCAﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری

از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ از

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،آﻣﻮزش ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ

ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای آن از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ

ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ در ﻗﺒﺎل اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش،

اﻫﺪاف ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﯾﮏ

ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد و در اﯾﻦ

راﻫﺒﺮد ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ،ﺑﯿﻦ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت

راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﺎدث

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از آﮔﺎﻫﯽ و اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ
راﻫﺒﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

•

•

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  WCAﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ﭘﺮوژه
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدد،

ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﻏﺒﺖ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در روﯾﻪﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ
•

•

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای راﻫﺒﺮد ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

)اﻟﻒ( اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
•

اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت )ﻃﯽ ﺳﻪ ﺗﺎ

ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب را در راﻫﺒﺮد ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب،

ﺷﺶﻣﺎه( ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در راﺑﻄﻪ

اﻓﺮاد در ﻗﺒﺎل ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف آب ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ

ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻼشﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺎم ﻓﺼﻮل ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻗﻊ

در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و

ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﻮدﺟﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻗﺒﻞ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه و از ﻣﺒﺎﻧﯽ

•

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ـ ﻣﻨﻔﻌﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ دﻓﺎع

ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ اﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ

آب را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب در
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
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•

ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮی را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.
•

ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ،دﻋﻮت از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺪﻋﻮ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ و اراﺋﻪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و

اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ

اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎران و داﻧﺶآﻣﻮزان ،در

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ

اﻣﺮ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ

آﻣﻮزش و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ،

ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ روﯾﺪادﻫﺎی ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
•

آب و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
•

دﻗﯿﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد.

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﮐﻪ

)ت (

ﺑﺎﻻ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

) ب(

•

ﺑﻮدن اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

درﮔﯿــﺮ ﻧﻤـــﻮدن ﺟﻮاﻣـــﻊ ﻣـــﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑـﺮدن ارزش
•

و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﻮزﯾﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی ،ﺗﻬﯿﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺻﻨﻒ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ.

ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WCAﻣﻮﻓﻖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

•

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻣﺠﺎل ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب و ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ
در ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﯽ آب را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از

•

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  WCAﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ را

ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ،زﯾﺮا زﻧﺎن ذاﺗﺎً واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ آﺑﯿﺎری ﮐﺸﺎورزی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و واﺑﺴﺘﮕﺎن

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺧﻮد در ﻣﻨﺎزل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ

•

 WCAدر ﻣﺤﺪودهای ﻓﺮاﺗﺮ از راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ،

ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎس و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﯽﺳﻮاد
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻨﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن

آﻣﻮزش ﻻزم داده ﺷﻮد.
•

ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
آب ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب،

•

ﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎ،

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

رﺳﺎﻧﻪای،

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ

اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ ﯾﺎ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ و

•

اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼم ﺟﺎری،
رواﺑﻂ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
•

ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺴﺐ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دارا

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  WCAرا از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ

) پ(

ﻓﻨﻮن و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ

ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
•

ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ و اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺶ
و واﮐﻨﺶ در ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﺎن ﺑﻄﻮر

اﻗﺪاﻣﺎت آﻏﺎزﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ،ﯾﮏ روﯾﮑﺮد از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ

ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ

ﻓﺮدی از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﻮزش آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات اﺟﺒﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد
در آﯾﻨﺪه و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺟﺎری ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،ﺑﻄﻮریﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﮐﺎﻣﻼً درک
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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 .4ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﻏﯿﺮﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده

ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  WCAو ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺟﻬــﺖ

ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد ﺗﻨﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ،

ﺗﺼـﺤـﯿـﺢ و ارﺗﻘــﺎی ﺑــﺮﻧـﺎﻣــﻪﻫــﺎ و ﻓﻌــﺎﻟﯿـﺖﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ و

ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﺑﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه ،اﻣﺮی

ﻏﻨﯽ و ﻣﺆﺛﺮی را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﻮده و

اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ در ﻣـــــﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨـﺪﮔـــﺎن

•

ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮد ،WCA
ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

و ﻫـﻢ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﺻﺪق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
•

و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روﯾﮑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و

ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.
•

اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻣﺎنﺑﻨﺪی
ﻫﺪف ،ﭘﺎﯾﺶ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
•

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤّﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ،WCA

دارد( ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺑﺪو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺧﺼﻮص دادهﻫﺎی آب ﻣﺼﺮﻓﯽ،
ﯾﮏ ﺳﺮی ﻧﻘﺎط ﻣﺒﻨﺎ 1اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﻧﺪ.
•

در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
•

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدن روﻧﺪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و از
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ WCA

ﺿــﺮوری اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ ﺑـــﺎ اﻧــﺠـﺎم ارزﯾـﺎﺑﯽ
ﺷﺎﺧــﺺﻫــﺎی ﻋﻤـﻠـﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ،ﻋﻤﻠـﮑﺮد

•

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
•

ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﺣﻔــﺎﻇـﺖ ﺑـﺨـﺶ ﺗـﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  WCAﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ در آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،

ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آن ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
 WCAﺑﺮ روی ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻞ ﻣﯿﺰان آب ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

•

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در

را ﮐﻢرﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻗﯿﻖ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد،
•

ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻓﻨﻮن ﺧﺎص ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ و اﯾﻦ اﺛﺮات

راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ در واﻗﻊ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ،اﺟﺮا ،ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ب  .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

ارﺗﻘﺎء  WCAو ﯾﺎ در ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺤﺘﻮا و روﯾﮑﺮد

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
•

وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
آﻣﻮزش و ارﺗﺒﺎﻃﺎت دارای ﺗﺒﺤﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در

آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ
•

دوﻟﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آب )در

روال ﻋﺎدی آن ﻣﺠﺪداً ﺗﺨﺼﯿﺺ داد.
•

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻣﻮرد

ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺣﺪود  50درﺻﺪ آب اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ در
Benchmarks

1

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  .1واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب
اﻟﻒ .ارزش آب
آب ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻧﻮسﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎی ﻣﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد:
•

در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﯾﻊ؛ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﺳﻄﺢ
زﻣﯿﻦ و درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺎ را ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

•

•

•

ﯾﺨﭽﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎن در ﻣﻮرد آﺑﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درون ﯾﮏ ﺳﻔﺮه آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ .ﻗﻄﺮات آب ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل
ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﺑﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻧﺪﮐﯽ

در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزی؛ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺎر آب در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻇﺎﻫﺮ

ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ دارد زﯾﺮا از ﮐﻞ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ 97/5

ﻣﯽﮔﺮدد.

درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت آب ﺷﻮر و ﻓﻘﻂ  2/5درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ

در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ؛ ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﻄﺒﯽ و ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ را

ﺻﻮرت آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن در اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎ

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد.

در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﯽ ﺟﻨﻮب و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﺮﯾﻨﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﯽ آب در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ
داﺧﻞ ﺧﺎک و ﻧﯿﺰ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ زﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﺑﺨﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدد.

•

در ﺣﺪود  8روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ،در ﻣﻮرد ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﯾﺦ ﯾﺎ

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ،
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،در ﺧﺎک و در آﺑﺨﻮانﻫﺎی ﮐﻢﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ در
ﭼﺮﺧﻪ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺬﮐﻮر از ﺛﺒﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ

آب در ﮔﯿﺎﻫﺎن و در ﺑﺪن ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ـ  80درﺻﺪ

ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻬﺬا ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن اﻧﺴﺎنﻫﺎ را آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن

در ﭼﺮﺧﻪ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ داﺋﻤﺎً آب را ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

و وارد اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮف و ﺑﺎران
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در اﺛﺮ
ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﺰوﻻت ﺑﻪ درون
درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺳﻔﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎ
آﻏﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آب ﺑﻪ درون ﺧﺎک ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ،ﺧﺎک
را ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺤﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻃﺮف آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ راه
ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻢ در اﯾﺠﺎد رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ وارد ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺧﺎک ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از
آن را ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮق وارد اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻮرﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ در اﺛﺮ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدد .ﮔﺮدش ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﯽ آب در ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮔﺮدد .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﮔﺮدش آب ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ
ﯾﮏ ﻗﻄﺮه آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ در ﺣﺪود  16روز و در اﺗﻤﺴﻔﺮ

ب .آﯾﺎ آب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺑﺮآوردﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻠﯿﻪ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
رودﺧﺎﻧﻪای در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﻦ  35000ﺗﺎ  50000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در
ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮐﻤﺘﺮ از  1درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ آﺑﻬﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺑﻮده ،در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺳﺎل و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .ﺣﺪود  80درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ وﻗﻮع ﺳﯿﻼب ،ﺑﻮاﺳﻄﻪ ذوب
ﺑﺮف و ﯾﺎ ﺑﺎرﺷﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻃﯽ ﺷﺶﻣﺎه
ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺰان آب ﺟﺎری در اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ
ﻗﻄﺮه ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و
آﺑﺨﻮانﻫﺎی اﺻﻠﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻓﻮق ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﻧﺘﻘﺎل آب ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ،ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
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ﺷﮑﻞ  .23ﭼﺮﺧﻪ آب در ﻃﺒﯿﻌﺖ
اﻃﺮاف ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ،

ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه از

زهآﺑﻬﺎی ﻣﻌﺎدن ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻔﻮذ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﻮدﻫﺎ و

ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺎﻧﯽ آب ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  4000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در

آﻓﺖﮐﺸﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ

ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﺪود  80درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی

ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود ﯾﮏ

و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺎری ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد .وﻟﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از

ﺳﻮم ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﺪود  12500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب در ﺳﺎل،

آب ﻧﯿﺰ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی و ﺳﺎﯾﺮ اﻫﺪاف

ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در

ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد و در ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺪاری آب ﻫﻢ ﺻﺮف ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ

اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ آب ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در واﻗﻊ

ﻣﯽﺷﻮد .دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف آب ﻧﺎدر ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد

ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺆﯾﺪ ﻣﯿﺰان آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ

از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد

ﺟﻬﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻨﺠﺶﻫﺎی ﺑﻌﻤﻞ

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ،ﻧﯿﺎز آﺑﯽ در ﺳﻄﺢ

آﻣﺪه درﺧﺼﻮص ﻣﺼﺎرف آب در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.

دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

اﻧﺴﺎن از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺑﯽ

آب ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  1900اﻟﯽ  2000ﻣﯿﻼدی ﺣﺪوداً ﺷﺶ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ

ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﺣﺪاث ﭼﺎهﻫﺎی آب ،ﭼﺎهﻫﺎی ﮔﻤﺎﻧﻪ ،ﻣﺨﺎزن ،ﻗﻨﻮات

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ

)ﻣﺠﺎری آﺑﯽ( ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی زﻫﮑﺸﯽ،

ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً در آﯾﻨﺪه ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﺎ

101
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﭼﺮﺧﻪ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،دوﻟﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی

راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ آب و

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ

ﺧﺎک ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ اراﺿﯽ دﯾﻢ اﺳﺖ .ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ

ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در اﺛﺮ ورود ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از رﺳﻮﺑﺎت

در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آب
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﭘﺪﯾﺪه آورده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ از
ﺑﺮﺧﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی آب ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻣﯿﺰان
ﺟﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ

ﺑﻪ درون اﻧﻬﺎر و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺨﺎزن ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،آب
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب،
ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻦآوریﻫﺎی ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﺪول اﻟﻒ .2. 1 .ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ آب در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻃﯽ دورهﻫﺎی ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ
اﻋﻈﻢ ﺟﺮﯾﺎن را ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در

ﺟﺰء ﻣﺼﺮف

درﺻﺪ از ﮐﻞ

ﺑﺮﺧﯽ از آﺑﺨﻮانﻫﺎ دهﻫﺎ ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﻤﭙﺎژ

ﺣﻤﺎم

17

ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آب ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﻔﻮن

33

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ

21

ﺳﯿﻨﯽ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

16

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ

1

دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ

9

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﺎزل اﻋﻢ از ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﺷﺴﺘﺸﻮی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

3

آب دﺷﻮارﺗﺮ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ ﮔﺮدد.

پ .ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ آب
اﺟﺰای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﺟﺰای ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ آب در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻤﺎم اﺳﺖ ،در

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
ﻣﻨﺒﻊ:

100

ESCAP

ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻔﻮن ﺟﻬﺖ
ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺷﺴﺘﻮی ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻔﻮن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺟﺰﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺼﺮف آب را در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل ﯾﺎ ادارات دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺎبﺗﺮ
ﺷﺪن آب ،وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب

ﺿﻤﻨﺎً در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ
ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ آب ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺸﺪهاﻧﺪ،
ﺗﻠﻔﺎت آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
وﺟﻮد ﻧﺸﺖ آب در ﺣﺪود  50درﺻﺪ ،اﻣﺮی ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ
از ﺗﻠﻔﺎت آب ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﻔﻮن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
ﺟﺪول اﻟﻒ .1. 1 .ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ آب در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ﺟﺰء ﻣﺼﺮف

درﺻﺪ از ﮐﻞ

ث .ﺗﻨﺶ آب
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﺒﻮد

ﺣﻤﺎم

45

آب اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ

ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﻔﻮن

18

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ

14

ﺳﯿﻨﯽ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺼﺎرف ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
23

و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﺎزل

100

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

ت .اﺗﻼف آب
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﻏﯿﺮﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ،زﻫﺎبﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﺷﺒﺎع و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری ﺣﺪود  20درﺻﺪ
اراﺿﯽ آﺑﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺗﻨﺶ وارده ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف آب ﻫﺮﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻞ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
ﺧﻮد در ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﮐﻼس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه »اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻤﺘﺮ از  10درﺻﺪ
ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از  40درﺻﺪ آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  40درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻒ .1. 1 .ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ آب
ﺗﻨﺶ آب ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺗﺨﻤﯿﻦ زده
ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
)(1

ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﺧﻔﯿﻒ  -ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  10درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
ﺧﻮد را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﺸﺎری را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺧﻮد وارد ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ.

)(2

ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ  -در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ﺑﯿﻦ  10اﻟﯽ  20درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪهای ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺑﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده و از ﻃﺮﻓﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ آب اﻧﺠﺎم
ﮔﯿﺮد.

)(3

ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ  -در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ﺑﯿﻦ  20اﻟﯽ  40درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺼﺎرف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﺑﯽ وﺟﻮد دارد.

)(4

ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﺷﺪﯾﺪ  -ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از  40درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ،اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ آب و
ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺮﻋﺖ اﺣﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ آﺑﻬﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻮریزداﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻮری و ﺧﺎص ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻟﮕﻮیﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺼﺮف ،ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﻮده و ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ آب ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪوده
ﮐﻨﻨﺪهای در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﮑﻞ  .24آزﻣﻮن داﻧﺶآﻣﻮزان رده ﺳﻨﯽ  9اﻟﯽ  13ﺳﺎﻟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن درﺧﺼﻮص ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺼﺮف آب
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  .2ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
Asia-Pacific Forum of Environmental Journalists
www.oneworld.org/sleif

Department of Land and Water conservation
www.dlwc.nsw.gov.au

ﮔﺮوﻫﻬﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ ـ

اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﺧﺎک
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره دوﻟﺘﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﺳﺎوت وﻟﺰ

اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ راﻫﺒﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ آب در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.

1

City of Fukuoka
www.city.fukuoka.jp

ﺳﺒﺰ ،ازﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
AQUASTAT
www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/agl/aglw/
aquastat/Aquastat.htm

ﺷﻬﺮ ﻓﻮﮐﻮاوﮐﺎ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﻮق ،ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺷﻬﺮ
ﻓﻮﮐﻮاوﮐﺎی ژاﭘﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ آب و اراﺿﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮارﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (FAOﺗﻬﯿﻪ و آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آب در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.

Government of Hong Kong, China
www.info.gov.hk

دوﻟﺖ ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ،ﭼﯿﻦ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ درﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت آﮔﻬﯽﻫﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژی اﺳﺖ و درﺧﺼﻮص

Center for Science and the Environment, India
www.oneworld.org/cse/

ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﻫﻨﺪ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل آب و ﮐﻨﺘﺮل
آﻟﻮدﮔﯽ آن اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
Chartered Institution of Water and Environmental
Management
www.ciwem.org.uk

ﻣﺆﺳﺴﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮده و دارای ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰارﯾﻬﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آب
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
City of Winnipeg, Canada
www.mbnet.mb.ca

ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻻزم را اراﺋﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
International Development Research Center
www.idrc.ca

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارﻗﺎم
و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز و ﻣﺼﺮف آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎرات  on lineﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب در
ﮐﺎﻧﺎدا را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺮی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
International Water Management Institute
www.cgiar.org/iwmi/

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ
آن ﺑﺮ روی ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺑﯽ

ﺷﻬﺮ وﯾﻨﯽﭘﮓ ،ﮐﺎﻧﺎدا
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻧﻤﻮده

ﮐﺸـــﻮرﻫـﺎی در ﺣـﺎل ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟـﻬـﺎن ﻣـﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﻬﯿﻨﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
Site
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Internationl Union for the Conservation of Nature
www.iucn.org

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﻣﺼﺮف آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ،
اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و

NTU Library, Singapore
http://library.ntu.ac.sg

ﻣﺼﺮف ﭘﺎﯾﺪار آب را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
International Water Association
www.iwahq.org.uk

اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آب
اﻧﺠﻤﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  ،NTUﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ و از
ﻃﺮﯾﻖ آن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻔﺎرش داد.

ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ دارای اﻋﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ.
Living Wise
www.getwise.org

Public Utilities Board, Singapore
www.pub.gov.sg

اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯾﯽ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﯾﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

درﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﻮده و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی

ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی 1ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و اﻧﺮژی را در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل ﺟﻬﺖ آﻣﻮزﮔﺎران

ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻤﯿﺰی آب در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل را در ﺑﺮ

و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﯽﮔﯿﺮد.

Murray-Darling Basin Commission, Australia
www.mdbc.org.ac

Thames Water International
www.thames-water.com

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﻣﺮی ـ دارﻟﯿﻨﮓ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آب ﺗﯿﻤﺰ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دادهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﭘﺎﯾﺪار ﺣﻮزهﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﺑﺮﯾﺰ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
National Water Demand Management center, UK
www.environment-agency.gov.uk/save water

The Water Page
www.africanwater.org

ﺻﻔﺤﻪ آب
3
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻫﺪاء ﺟﻮاﯾﺰ »ﺻﻔﺤﻪ آب آﻓﺮﯾﻘﺎ«

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺸﯽ از آژاﻧﺲ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺼﺮف ﭘﺎﯾﺪار

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آن ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ آب ،ﻧﺘﺎﯾﺞ

آب اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ 2ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

United States Environment Protection Agency

www.epa.gov

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ دارای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
NepalNet
www.nepalnet.org.np

ﺷﺒﮑﻪ ﻧﭙﺎل
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺬﮐﻮر دادهﻫﺎﯾﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب ،ﻋﻠﻮم،
اﻧﺮژی و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

Kit

1

Bulletin
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Water Resources Research Laboratory, United
Stats
www.usbr.gov/wrrl/

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﮐﺎر اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

African Water Page
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Collaborative

Sanitation

and

Water Supply
Council
www.wsscc.org

ﺷﻮرای ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
اﯾﻦ ﺷﻮرا از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻓﻨﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب و ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
WaterWiser
www.waterwiser.org

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮوﺟﯿﻦ آب
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﮐﺎرآﯾﯽ آب و ﺣﻔﺎﻇﺖ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﺮاﺟﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
Yarra Balley Water, Australia
www.yvw.com.au

اﻣﻮر آب دره ﯾﺎرا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب و ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دارای ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه در زﻣﯿﻨﻪ

ﺷﮑﻞ  .25ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮوف در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

