
 ١٣٨٥١٣٨٥١٣٨٥١٣٨٥بهار بهار بهار بهار     ،،،،١١١١، شماره ، شماره ، شماره ، شماره دومدومدومدومتحقيقات منابع آب ايران، سال تحقيقات منابع آب ايران، سال تحقيقات منابع آب ايران، سال تحقيقات منابع آب ايران، سال 

Volume 2, No. 1, Spring 2006 (IR-WRR) 

31 �  
  

1

 
 
 
 
 
 
 
 

  تاريخچه شوراي جهاني آب

  

  1رضا اردكانيان: تهيه شده توسط

 
  

  
و تشكيل كميسيون ) برزيل - 1992(پس از برگزاري كنفرانس ريو 

در سازمان ملل متحد براي پيگيري مصوبات و  (CSD)توسعه پايدار 

اي توسط  تحركات عمده, بررسي عملكرد كشورها در خصوص آن
, ولتي فعال در عرصه آب در سطوح مليسازمانهاي دولتي و غير د

 "جنبش آب"المللي شكل گرفت كه از آن به عنوان  اي و بين منطقه
(Water Movement) يكي از نتايج اين فعاليتها. شود ياد مي ,

در سال  (World Water Council)» شوراي جهاني آب«تاسيس 

انس هاي مندرج در بيانيه كنفر اين شورا در پي توصيه. است 1996
هلند به عنوان نهادي كه بتواند  1994دوبلين و نيز نتايج گردهمايي 

سازماندهي يك گردهمايي جهاني و مستمر را عملي سازد مطرح و  

در . به تصويب كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد نيز رسيد
از آن بعنوان يك سازمان غير دولتي كه اعضاي آن را , اساسنامه 

اي و  سازمانهاي منطقه, سازمانهاي غيردولتي ,نهادهاي دولتي
شوراي «دهند و توسط يك  المللي دولتي و غير دولتي تشكيل مي بين

وظيفه اصلي . شود نام برده است منتخب اعضاء اداره مي» حكام

شوراي جهاني آب تقويت جنبش جهاني آب براي ارتقاي مديريت و 
يز عزم سياسي در تجه, ارتقاء آگاهيهاي عمومي, خدمات جهاني آب

گيران براي ايجاد تسهيالت الزم  كليه سطوح بويژه در سطح تصميم
ريزي و مديريت آب  برنامه, برداري بهره, توسعه, در خصوص حفاظت

در كليه ابعاد بصورت پايدار و به نفع  كليه ساكنان كره زمين 

 .باشد مي
  

 ,خصوصي, عضو حقوقي از بخشهاي دولتي 300در حال حاضر حدود 
كشور جهان در  50اي بيش از  نهادهاي مالي و انجمنهاي حرفه
, هاي كاري اين شورا يكي از برنامه. شوراي جهاني آب عضويت دارند

است كه هر ) World Water Forum(تشكيل مجمع جهاني آب 
  مجمع . شود هاي جهان برگزار مي ســه ســال يكبـار در يكي از قاره

  

  سي عمران دانشگاه صنعتي شريفاستاديار دانشكده مهند -1

از بدو تاسيس تا كنون در دو سطح كارشناسي و ) WWF(جهاني آب 
, )در قاره آفريقا 1997سال (سياسي بترتيب در كشورهاي مراكش 

 - در قاره آسيا 2003سال(ژاپن , )در قاره اروپا 2000سال (هلند 

  .برگزار شده است) در قاره آمريكا 2006سال  (و مكزيك ) شرق
كه با ) WWF1(مهمترين دستاورد اولين مجمع جهاني آب  •

حضور كارشناسان و تعداد محدودي از وزراي ذيربط برگزار 
گرديد ضرورت تهيه و تدوين چشم انداز جهاني آب با افق 

مقرر گرديد كه در اين چشم . ميالدي بود 2025زماني سال 
و  سياست هاي الزم براي عرضه: انداز به سواالت مهمي نظير

, تاثير مسائل اقتصادي, تقاضاي آب در شرايط متغير آتي
ها  گذاري اجتماعي و جمعيتي  بر مديريت آب و نحوه سرمايه

 .پاسخ داده شود
 5700كه با حضور حدود )  WWF2(دومين مجمع جهاني آب  •

 –نفر كارشناس و سياستمدار در سطوح مختلف در شهر الهه 
عمدتا به بررسي نتايج نشست مختلف  57هلند برگزار شد با 

اجتماعي تاثيرگذار بر  - هاي اقتصادي اي و جنبه مطالعات منطقه
گيري بيانيه هزاره سوم و پيش از  مسائل آب پرداخت تا در شكل

) ژوهانسبورگ -2002(برگزاري اجالس سران زمين 
از . بنديهاي  الزم در بخش آب را بنحو مناسب مطرح نمايد جمع

نيز هياتي به سرپرستي وزير نيرو در جمهوري اسالمي ايران 
 .اين اجالس شركت داشتند

نفر  24000سومين مجمع جهاني آب با حضور چشمگير  •
كشور جهان  184كارشناس و مطلع و دست اندركار امور آب از 

وزير مسئول امر آب را در خود جاي داده بود در دو  130كه 
شست ن 331سطح كارشناسي و سياسي و همزمان با برگزاري 

با هدف  2003اوزاكا و شيگاي ژاپن در سال , در شهرهاي كيوتو

مناسب براي Action plans) (هاي عملياتي  دسترسي به برنامه
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با . هاي مصوب دو اجالس قبلي شكل گرفت تحقق سياست
هاي اين اجالس و برگزاري  تدارك وسيع قبلي براي برنامه

,  ب و غذاآ: محور مسائل آب نظير 38هاي مختلف در  نشست
مشاركت , سد و توسعه پايدار, آب و انرژي, آب و محيط زيست

تاثير زنان , نقش پارلمانها, آب در مناطق مختلف جهان, عمومي
» صداي آب«و همچنين طراحي و اجراي پروژه ..... و, و جوانان

(Water Voice)  هاي مجازي هماييدگر«، پروژه «(Virtual 

Water Forum) ها و تجربيات موفق  ليتو نمايشگاه فعا
اين اجالس در جمعبندي خود به تدوين , كشورها و سازمانها

برنامه عملياتي براي تحقق اهداف و تعيين نقش و سهم هر 
از جمهوري اسالمي . ها نائل آمد كشور در اجراي اين برنامه

 . دار بودند ايران نيز وزير نيرو سرپرستي هيات اعزامي را عهده

مارس سال  22تا  16از  (WWF4)هاني آب چهارمين مجمع ج •
جاري ميالدي مشتركاٌ توسط شوراي جهاني آب و كشور 

شركت كننده در شهر  13000مكزيك و با حضور بيش از 

ها و تنوع  با توجه به گستردگي برنامه. مكزيكوسيتي برگزار شد
اجالس , ) ژاپن - 2003( هاي مطرح شده در مجمع سوم  عرصه

بررسي اقدامات انجام شده كشورها در سه سال چهارم عمدتاٌ به 
در . هاي مهم معطوف بود گذشته و نيز تاكيد بر برخي جنبه

بيانيه سياسي اين اجالس كه نوعاٌ به بيانيه وزرا معروف است از 
هاي قبلي در خصوص  جمله تاكيد بر تعهدات كشورها در بيانيه

دسترسي  و تحقق» مديريت بهم پيوسته منابع آب«تهيه برنامه 

  هاي بهداشتي  كافي مردم به آب آشاميدني سالم و سيستم
  همچنين تاكيد شده كه كشورهاي . اوليه صورت گرفته است

  بايست  در حال توسعه عالوه بر منابع مالي داخلي خود مي
  هاي كمك به توسعه  المللي و صندوق از منابع مالي بين
  . باشند هاي آب بهره بيشتري داشته براي اجراي برنامه

ريزي و  اهميت مداخله ذينفعان بويژه زنان و جوانان در برنامه
افزايش مشاركت عمومي ,رساني در بخش آب  مديريت خدمات 

و ارتقاء سطح حكمراني در عرصه مديريت آب از ساير 
همجنين وزراي شركت . محورهاي مورد تاكيد در بيانيه وزراست
هاي  اطالعاتي براي برنامهكننده در بيانيه خود از تشكيل پايگاه 

اي كه توسط كميسيون توسعه پايدار  عملياتي و ارتباط شبكه
   CSD-WANDتحت عنوان ) CSD(سازمان ملل متحد 

)Water Action and Networking Database (  راه اندازي

شده حمايت نمودند تا مكاني براي ارائه بهترين تجربيات و 
  .تبادل اطالعات باشد

  
رستي معاون امور آب پهياتي به سر زاسالمي ايران ني از جمهوري

نگارنده كه از سوي . وزارت نيرو در اين اجالس شركت داشتند
دار بود در چهار  هايي در اين اجالس عهده يونسكو نيز مسئوليت

آبهاي مشترك , رژينآب  و ا, نشست مربوط به مديريت آب شهري
اليتهاي مركز و آب و فرهنگ بترتيب گزارشاتي در خصوص فع

المللي  عملكرد انجمن بين, اي  مديريت آب شهري در تهران منطقه
جلسه (برقابي، نتايج نشست تاجيكستان در خصوص آبهاي مشترك 

هاي  المللي قنات و سازه و نيز تاسيس و راه اندازي مركز بين) وزراء
  .  تاريخي آبي در يزد ارائه نمود

  
س مكزيك نيز در خصوص در اجال, هاي قبل بنا به روال دوره

با توجه به مقدمات و ) WWF5(ميزباني پنجمين مجمع جهاني آب 

برخي كشورها در منطقه غرب  آمادگي تمهيدات قبلي و نيز اعالم
بررسي و راي گيري بعمل ) نوبت بعدي مكان برگزاري مجمع (آسيا 

آمد كه در نتيجه كشور تركيه ميزباني اجالس آينده در ماه مارس 
  .را احراز نمود)  1387اسفند ( 2009

  
مزيت هاي ميزباني چنين مجمع , هاي قبل  با توجه به عملكرد دوره

بان براي تدارك زاي بويژه در عرصه نقش كشور مي سه ساالنه

هاي محتوايي اجالس و تحوالتي كه ضرورتاً به عنوان پيش  برنامه
كل نياز برگزاري در عرصه مديريت منابع آب در كشور ميزبان ش

اي در  گيرد و نيز نقشي كه اين كشور در تحوالت آتي منطقه مي
. دار خواهد بود انكار ناپذير است هاي مختلف مرتبط با آب عهده زمينه

لذا در دوره آتي كه منطقه غرب آسيا در نوبت برگزاري مجمع جهاني 
در عين حال كه موضوع عدم بهره مندي كشور ما از اين , آب است

ضرورت دارد كه از هم , اي خود قابل بررسي استامتيازات در ج
اكنون همه گروهها و نهادهاي تاثير گذار و دست اندركار براي احراز 

دست ) WWF5(هاي مجمع پنجم  نقش پررنگ در محتواي برنامه
بكار شوند چرا كه اهميت مضاعف مسائل آب در اين منطقه و بويژه 

ي را عيان ساخته هاي آبريز مشترك چنين ضرورت در عرصه حوضه
  .است
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