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سخن مترجم

است. تعیینکرده را بشر تاریخ و تمدن مسیر الهی، موهبت آب،
آبگیرها،بسترحیات؛رودخانهها،مهدتمدنودریاهاشاهراهاصلی
بودهاند. اقتصادی رونق و درآمد بازارها، جدید، دنیاهای برای
درون و بین مناسبات و اجتماعها از بسیاری محور آب، همچنین
قومیبودوبهرهمندیازآب،تعیینکنندهقدرتوعدالتدراجتماع

ویاجامعهمحسوبمیشدهاست.
باشد؛ آب از بیتأثیر یافتکه میتوان را کسبوکاری کمتر
اینان است؛ آب درباره تصمیم گرو در بسیاری،کامل زندگی اما
بهرهبردار، یا آب، یاخریدار مالکحقابه یا هستند. آب گروداران
تصمیمگیروشایدهمپیمانکاروخدماتدهندهحوزهآبهستند.
معیشت وشستوشوست. نوشیدن از بیش اینان برای آب مفهوم
اینانبهشیوهمدیریتآبگرهخوردهاستوازاینروحقدارندو
آبهمکاریکنند. پروژههای و فرایندها و تصمیمگیریها در باید
بازیگرفته به باید اینحوزه تصمیمهای مقبولیت برای آنها همه
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شوندوصدایآنانشنیدهشود.صداهاییکهباتأسفسالهاستدر
گلوخفتهاند.مردممحلیوبومیبادانشارزشمندخود،اینروزها
فقطنظارهگرتصمیمگیریافرادیهستندکهآنموضوعمحلیرااز
نزدیکلمسنکردهاندویابهآنتعلقخاطرندارند.اینپدیده،نتیجه
نگاهتمامیتخواهتصمیمگیرانحوزهآب)بیشتروزارتنیرو(است.
دیده نیز دنیا مناطق از بسیاری در دیدگاهی چنین گذشته در البته
میشد.امابررسیهانشانازتحولیشگرفدرشیوهتصمیمگیری
ومدیریتمسائلمرتبطباآبدارد.تصمیمگیرانبرخالفگذشته،
تمایلبیشتریبههمکاریباسایرافرادینشانمیدهندکهزندگی

آناندرگرواتفاقهایمرتبطباآباست.
سازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی۱،نمونههایبسیاریازاین
همکاریهارادرسراسرجهانحمایتکرد.درکتابپیشروتمام
آنهافهرستشدهکهشاملتحلیلیجامع،حاصلازجمعبندیتمام
این از پیش برایکشورهاییکه چه یافتهها، این است. تحقیقات
همکاریهاراحمایتمیکردندوچهبرایکشورهاییمانندایرانکه
افرادونهادهایگرودارهنوزتوانخودرادرتصمیمگیریواجرای
پروژههانشانندادهاند،تجربههاودرسهایبسیاریدردسترسقرار
میدهد.درسهاییکهبایدبرایمسئوالنوتصمیمگیرانکنونیآب
کشور،تشریحشود.امیدوارمانتشاراینتجربههاکهبیشترباتوجه
که دهد نشان نشست، ثمر به آن وسختیهایخاص بهچالشها
توجهبهتوانمردمیوسرمایههایاجتماعیروشپایداریبرایحل

بحرانهایبازارآباست.
کمبودآبدرکشورمابرکسیپوشیدهنیست؛بهویژهکشاورزان
کهشغلآنهاباآبگرهخوردهاست،اینراخوبدرکمیکنند.کمبود
آب،معادلههایسرمایهگذاریدرحوزهکشاورزیرادگرگونکردو

1. The Organisation for Economic Co-operation and Development( OECD)
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اشتغالمیلیونهاایرانیرابهمخاطرهانداخت.چهروستاهایبسیاری
کهبراثربیآبیتخلیهشدهیامیشود،کهاینخسارتجبرانناپذیری
برپیکرهفرهنگ،تاریخوتمدنایرانعزیزاست.بایدباتلفیقدانش
بودکه پایدار راهی جستوجوی در دنیا روز تجربههای و بومی
پنجرهایتازهبرمدیریتمنابعآبکشوربگشاید.اینکتابازنظر
ارائهچنینتجربههایروزآمدی،منبعغنیوبسیارارزشمندیاست
این به دستیابی دربارهچگونگی بیشتر مطالعه به را کهعالقمندان
تجربههادرصفحاتاینترنتیشانفرامیخواند.اینکهدرکشورهای
در آب ومسائل دادهاست موردرخ این در دنیاچهتحولی موفق
آنجاچگونهحلمیشود،بیشکاشارهایبهمسیرموفقیتدرنظام

مدیریتآبکشورخودمانخواهدبود.
شامل آب منابع مدیریت از ارزشمندی مثالهای اینکتاب، 
با دارد،که آببندانها و رودخانهها تاالبها، زمینی، زیر آبهای
همکاریهمهگرودارانبطورموفقیتآمیزیانجامشدهاست.وجه
طی در مسئوالنهگروداران و فراگیر حضور تجربهها این مشترک

سیاستگزاریپروژههاست.
سایر در )که عنوانکتاب در »یاریگری۱« واژه از بهرهگیری 
بخشهایکتابازواژه»همکاری«بجایآنبهرهبردهشدهاست(
یادآورآناستکهآنچهامروزدردنیا،راهکارادارهمنابعآباست،در
فرهنگبومیبخشهایزیادیازکشورما،درگذشتهدیدهمیشد.
خشک(، مناطق )در حراثه و ُبِنه چون نهادی مردم سازمانهای
آب بومی مدیریت ازخردجمعی نشان ،... و )درگیالن( آبسوار
عمیق مفهوم یاریگری واژه دارد. ایران دور چندان نه سالهای در
وپرمعناییازهمکاریرامیرساندکهاشارهداردبهآنکهبرایحل
یکدیگر یاور و یار یکگروه قالب در آبهمگیگروداران مسایل

1. Engagement
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باشندتابتوانبهسرمنزلمقصودرسید.درمتنکتابتوضیحداده
شدهاستکهنوعرابطهدریاریگریوهمکاری،قویترومسئوالنهتر

ازمشارکتوشراکتدربرنامههاوپروژههاست.
بهدفعاتاستفادهشدهکهبهکلیه اینکتابکلمهگروداران۱ در
کسانیاطالقداردکهزندگی،معیشت،کارودغدغهآنانباآبگره
خوردهاست.دربرخیکتبومقاالتازکلمهذینفعانبرایمعادل
واژهگروداران دلیل دو به میشود،که برده بهره واژه این انگلیسی
در افرادیکه از بسیاری اینکه اول شد، انتخاب ذینفعان بجای
لیستهایاینکتاببهآنهااشارهمیشودنفعیبرایخودازروابط
آبنمیبرند،ولیشغلآنانویادغدغهواندیشهآنانایجابمیکند
کهدربارهآبنظردهندودرتصمیمگیریهاموثرباشند.بهعنوان
مثالکارمندادارهآبکه"نفع"مستقیمیازتصمیماتمربوطبهآب
یا و دانشمند و محقق یا و است مسایل این درگیر ولی برد، نمی
کنشگرمحیطزیستیکهتحوالتومالکیتوتصمیمهایآبنفع
مستقیمیاغیرمستقیمیبرایاونداردولیعالقهمنداستودغدغه
داردکهتجربیاتودانستههایعلمیخودکهصالحجامعهراتامین
میکند)حتیجامعهایدورکهدرآنزیستنمیکند(،منتشرنماید.
دوماینکهکلمه»گروداران«باریشهفارسیبرواژگاندیگرهممعنی

برتریدارد.
امیدوارمانتشارایناطالعات،تصمیمگیرانیراکهتنهاسازههای
آب مشکالت حل برای را ناپایدار و پرهزینه بسیار غولپیکر،
قدرت جایگاه همچنین کند؛ بیدار غفلت خواب از میشناسند،
واقعیمردمرادرتصمیمگیریهاواجرایپروژههانشاندهدونقش
بهرهبرداران،کشاورزان،سازمانهایمردمنهادواجتماعیرادراین

فرایندپررنگترکند.

1. Stakeholder



سخن مترجم | 13

مانندهراثرعلمیدیگر،اینترجمهمرهونکمکها،حمایتها
وراهنماییهایافرادمختلف،درآغاز،هنگاموانجاممسیراست
کهبرخودالزممیدانمصمیمانهازآنهاتقدیروتشکرکنم.همچنین
برایحمایتهایشایستهوارزندهوبراینشرایناثر،ازپژوهشگاه
بسیار اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت ارتباطاِت و هنر فرهنگ،
متشکرم.همچنینسپاسگزارازشماخوانندگانیکهبهمطالعهونشر

پیامهایاینکتابهمتمیگمارید.

شادروان و فداکارم مادر محبتهای و مهربانیها پاس به
خواهران بود، من حیات برای بستری دامانشان بزرگوارمکه پدر
دوستداشتنیامکهصفابخشهمیشگیزندگیمبودهاند،برادرپرتوانم
کهیارویاورهرشبوروزمناست،"کارن"و"دریا"یقشنگمکه
لبخندشاننیازهمیشگیامخواهدبودوهمسرصبورودرایتمندمکه
همپایبیدریغروزگارماناست،اینبرگسبزرابهخانوادهعزیزتر

ازجانمپیشکشمیکنم.
غرضنقشیاستکزمابازماند

کــههستـیرانمــیبینــمبقـایی
مگــرصاحبدلـیازرویرحمت

کنـــددرحــالدرویشاندعایی
 

حمیدرضادورودیان
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�پیشگفتار

جهانباچالشهایبحرانیآبمواجهاستواینکهچگونهکمبودآب،
زیادیآبوآلودگیبیشازاندازهآبرا،اکنونودرآیندهمدیریت
کنیماینچالشهاتاحدیریشهدرشکسِتسازگاریماباتغییرآب
وهوا،افزایشجمعیتجهانورقابتشدیدمیانشهرها،کشاورزان،
آثار آب، بحران دارد. بومسازگان۱ و انرژی کنندگان تأمین صنایع،
مخربیبرامنیتغذایی،کنترلفقر،توسعهاقتصادیوثباتاجتماعی
دارد.تصمیمگیران،مجبوربهانتخابهایدشواردرموردچگونگی
مدیریتآببرایرشداقتصادیفراگیروثباتمحیطزیستیخواهند
اطمینان آب، بخش خارج و داخل گروداران2 بهتر همکاری بود.

میدهدکهاینانتخابهادرستاستومؤثراجرامیشود.
20۱2م مارس ۱۷-۱2( آب جهانی اجالس ششمین در
1. ecosystems
Stakeholders .2یاگروداران،شاملبهرهبران)ذینفعانBeneficiaries(وغیربهرهبران)غیر
ذینفعانNon-beneficiaries(هستندکهدرصفحههایبعدی،بیشترتوضیحدادهخواهد

شد.)م(
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تا شد خواسته اقتصادی۱ توسعه و همکاری سازمان از مارسی(
تجزیهوتحلیلعمیقومبتنیبرروندهایاصلی،محرکها،موانع،
را سازوکارها،هزینههاومزایایهمکاریگروداران2دربخشآب
انجامدهد.اینگزارشنتیجهگفتوگوییکسالهچندینگرودار،
براساسنظرسنجیگستردهوخالصه6۹مطالعهموردیازسراسر
جهاناست.فرایندهایپشتاینتحقیق،ازنظرجمعآوریدادهها،
نشاندهنده مقابل، راههای بر اجماع ایجاد و یافتهها درباره بحث
تعاملفزایندهسازمانهمکاریوتوسعهاقتصادیباگروههایکلیدی

گروداردردفترابتکارعملحکمرانیآباینسازماناست.
باگروداران مفید همکاری دنبال به دارد استدالل اینگزارش،
و اقتصادی،محیطزیستی، برنامههایآب،مزایای و درسیاستها
دو بیشتر، اعتماد و پذیرش شد. خواهد حاصل بسیاری اجتماعی
برتریها، دیگر است. اینگزارش در شده شناسایی اصلی برتری
همافزایی و خطمشی بیشتر انسجام هزینه، در صرفهجویی شامل
بیشتربرنامههاست.همچنینمزایایکمترملموسازهمکاریبهتر،
شاملتوسعهدانش،اجتنابازدرگیریوانسجاماجتماعیاست.اگر
سیاستگذارانوطیفگستردهایازگروداران،فقطکارباهمتایان
خودودرحوزهفعالیتخودرابهجایکاربایکدیگرانتخابکنند،

قادربهمقابلهباچالشهایفعلیوآیندهآبنخواهندبود.
برنامه با مخالفت میشود. منتشر مهمی زمان در اینگزارش
و است شده خبرساز همچنان فرانسه، جنوب در سیونس3 سد
1. The Organisation for Economic Co-operation and Development )OECD(
engagement)یاریگری،همکاری،درگیر و participation)مشارکت( واژه البتههردو .2
،participationکردنافراد،تهعدوتعامل(داللتبرمعانیمشترکیدرزبانفارسیدارد؛ولی
نوعیمشارکتوکارهایروزمرهراانجامدادناست،اماengagement،افزونبرآنوفراتراز
آن،دربارهسرمایهگذاریوتشنگیانجامبهترکارها،انتظاردیدننتایجوبهبودسالمتکارو
محیطاست.Engagement،گویایهمکاریخطرپذیرانه،خودجوش،یاریگرانه،ازتهقلبو

دارایحمایتاجتماعیاست)م(.
3. the Sivens



پیشگفتار | 17

و ازکشورهایعضوسازمانهمکاری بسیاری بهدولتدر اعتماد
استکه همیشه از حیاتیتر اکنون است. وخیم اقتصادی، توسعه
تصمیمگیرندگاندردولت،سیاستهایبازبرگزینندکهبرهمکاری

شهروندانودسترسیبهاطالعات،تمرکزدارد.
گرایشهایکنونیآب،تاحدیتصویریمیانهروازآیندهترسیم
آگاهی افزایش با اینکه داریم، خوشبینی برای دالیلی اما میکند؛
کاملازچنینمشکالتیواشتیاقبراییافتنرویکردهایجدیددر
مسئوالنه و عاقالنه حیاتی منبع این داریم اطمینان آب، حکمرانی

مدیریتمیشود.
ثابت راهحلهای و همکاریگروداران اهمیت بر اینگزارش
شده،تأکیدداردکهشایدسازگاروتکراریاست.دراینروش،الهام
بخشیدنبهسیاستگذارانبرایاصالحاتونوسازیچارچوبهای

حکمرانیآببهسمتفراگیری۱بیشتر،دنبالمیشود.

خالصه مجری2
امروزهآب،یکیازجدیترینچالشهایپایداریکرهزمیناست.با
پیشبینیسازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی،تاسال2050مبیش
از۴0درصدجمعیتجهاندرنواحیزیرتنشآبزندگیخواهند
کردوبیشاز2۴0میلیوننفربهآبتصفیهشدهدسترسینخواهند
داشت.باتوجهبهاندازهوماهیتچالشهایآب،پرداختنبهاین
چالشها،ضرورتتالشهماهنگ،بینسیاستگذارانوگروداران
راآشکارمیسازد؛یعنیآنهاکهدربخشآب،نقشیایفامیکنندو

آنهاییکهبااقدامهاونتایجدربخشآب،تأثیرمیگیرند.
بخشدولتی،نهتنهابامحدودیتهایمالی،بلکهباتقاضاهای

1. inclusiveness
2. Executive summary
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فزایندهشهروندان،برایآگاهیبیشترازچگونگیتصمیمهایسیاست
عمومیروبهروست.دراینمحیط،همکاریگروداران،اصلمهمی
برای دولتها توانایی در سرنوشتساز عامل و آب حکمرانی در
بررسیوغلبهموفقبرچالشهایتأمینومدیریتآب،پدیدارشده

است.
انواعیازروشهایرسمیوغیررسمیبرایچالشگروداران
هستوبایدبرایموقعیتهایخاص،دستههایگروداران،اهداف
کتاب، این اساس بر شود. سفارشی محلی نیازهای و سیاسی
به میگیرند، پیش قاعدهمند، و جامع رویکردی تصمیمگیرانیکه
سرمایهگذاری که دارند منابعی و وقت در بهتری بازده احتمال،
مسائل و خطرها به رسیدگیکارآمدتر برای آنها همچنین میکنند.
گروداران،آمادگیبهتریدارند.کتاب،ایناصولرابهمنظورایجاد
شرایطالزمبرایهمکارینتیجهمحور،هدفگرا،مقدماتیوسازگار

گرودارانارائهمیدهد:
۱.مشخصکردنهمهگرودارانیکهیکگرودرنتایجدارندیا
شایدتأثیرمیگیرندونیزمسئولیتها،انگیزههایاصلیوتأثیر

متقابلآن.
همکاری اهداف تصمیمگیری، فرآیند کلی مسیر تعیین .2

گرودارانوکاربردهایموردانتظارورودیها.
انسانیمناسبواشتراکاطالعات منابعمالیو 3.تخصیص

موردنیازبرایهمکارینتیجهمحورگروداران.
۴.ارزیابیمنظمفرآیندونتایجهمکاریگرودارانبرایآموختن،

تطبیقوبهبود،براساسآن.
و سیاسی چارچوبهای در همکاری فرآیندهای جانمایی .5
حقوقیروشن،ساختارهایااصولسازمانیومراجعمسئول.

و نیازها اساس بر همکاری سطح و نوع سفارشیکردن .6



پیشگفتار | 19

انعطافپذیرنگهداشتناینفرآیند،درمقایسهباشرایطدرحال
تغییر.

همگانی«۱  اقدام برای بررسی »فهرست همچنین اینکتاب، 
این میدهد. پیشنهاد فوق اصول اجرای از پشتیبانی منظور به را
برای اهمیت، با پرسشهای و شاخصها شامل: بررسی، فهرست
کمکبهدولتهاوگروداراندرنظارتکاراییفرآیندهایهمکاری
نظارت ازیکروش استفاده با یافته، بهبود وشناساییحوزههای
پیوندهایی همچنین بررسی، فهرست این است. راهنما«2 »چراغ
و انتخابیکشورها فعالیتهای برای بینالمللی مراجع و منابع به

ابزارهایموجودفراهممیکند.
همکاریگروداراندرآب،اهمیتویژهایدارد؛زیراآب،بخش
بسیارنامتمرکزوتکهتکهاستکهبازیگرانمتعددباوابستگیمتقابل
درسطوحمختلفدارد.اینکتاب،بینگروداران اصلی3)دولتها،
فراهمکنندههایخدمات،سازمانهایآبخیزرودخانهها،شرکتهای
تجاری،جامعهمدنی،کشاورزان،قانونگذارانواتحادیههایصنفی(
دارند)مانند: نیاز توجهویژهای به »تازه واردان«4دربخشآب،که
سرمایهگذار مؤسسههای و مستغالت عمران و توسعه شرکتهای
فقرا، جوانان، )زنان، شده5 معرفی  گروه های کمتر  و بلندمدت(

بومیان،طبیعتوکاربرانیکهمصرفنمیکنند(تمایزقائلاست.
فرآیندهایهمکاریبرایمکانهاوگرودارانمختلف،تفاوت
دارد؛اماموانعمشترکیمیتوانشناساییکرد.برایاطمینانازاینکه
حکمرانیآبواقعًافراگیراست،تصمیمگیرانبایداینششاصل

1. Checklist for Public Action
2. traffic light
3. Core Stakeholders
4. Newcomers
5. Under-Represented Groups
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راعملیکنندتابهموانعزیادبازدارندههمکاریگروداران،رسیدگی
کنند.چندمثالازاینموانع،عبارتاستاز:

خستگینظرخواهی۱،بیشتربهدلیلشفافنبودنشیوهاستفاده- 
ازنظرهایگروداراندرتصمیمگیریواجرا

فقدانخواستهسیاسیورهبری- 
وقت،کارمندانوبودجهناکافی- 
چارچوبهایحقوقیضعیف- 
»نظرخواهی«ازدستههایبیشازحدمعرفیشده- 
مقاومتدربرابرتغییرواکراهدردستکشیدنازقدرت- 
ظرفیتضعیف- 
کمبودآگاهیونگرانیعمومی- 
نبودتوازناطالعات- 
نگاههایبخشیونهادی- 
پیچیدگیامور- 

درگیرکردنهمهگروداراندرمراحلابتداییتصمیمگیریبرای
و هزینهها از آگاهی افزایش اصالحات، منظور به پشتیبانی، تأمین
خطرآب،افزایشتمایلکاربرانآببهپرداختپولورسیدگیبه
کشمکشهاضروریاست.دولتهادرایجادمحیطینهادینقش
باالی به پائین از تصمیمگیری فرآیندهای و مبادله داردکه مهمی

بیشتریترغیبمیکند.

ارزیابی و پیشنهادها
اینگزارشروندها،محرکها،موانع،سازوکارها،تأثیرها،هزینهها
رهنمودهای و ارزیابیکرده را همکاریگروداران اصلی مزایای و
قالب در فعاالن و تصمیمگیرندگان برای را عملگرایانهای سیاسی

1. Consultation Fatigue
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مجموعهایازاصول،ازجملهفهرستبررسیبرایاقدامهمگانیو
یافتههایپژوهشهایکیفی، آزمایشی،فراهممیکند. شاخصهای
 2۱5 بررسیگسترده از حاصل تجربی دادههای مقالهها، بررسی
گرودارداخلوخارجازبخشآبو6۹مطالعهموردیجمعآوری
شده،تکیهدارد.هدف،ارائهشواهدبهتربهترینرویکرد،زمان،مکان
وهمچنینچارچوبشرایطیاستکهبرایکسبمزایایکوتاهمدت

وبلندمدتهمکاریگروداران۱موردنیازاست.
دردههگذشته،موضوعهمکاریگروداران،کششیبهعنواناصل
بابسیاری بینالمللی، قوانین حکمرانیموفقدربخشآبداشت.
چارچوبهای دیگر یا و الزامآور اظهارنامهها،کنوانسیونهای از
هنجاری،منجربهمجموعهایازاهدافتصمیمگیریوپیادهسازی
پیشنیاز اهداف، این اجرای شد. پاسخگویی و شفافیت فراگیر،
سیاستگذاریپائینبهباال،منطقهایوفراگیراستومطالعههای
چنین نمایش برای جهان سراسر در سرعت به بسیاری موردی
تجربههاییدرعرصهعمل،چندبرابرشدهاست.همکاریگروداران

شروعبهحرکتازتئوریبهعملاست.
باپژوهشهاومطالعاتموردیگستردهسالهایاخیر،پیرامون
موضوعهمکاریگروداران،فقدانارزیابیمبتنیبرشواهد،دربارهاینکه
چقدرفرآیندهایهمکاری،دررسیدنبهاهدافموردنظرحکمرانی
درباره ارزیابیها بیشتر بود. خواهد توجه قابل است؟ مؤثر آب
تصمیمگیرندگان نیاز مورد شواهد بهگردآوری همکاریگروداران،
و است نشده موفق آینده همکاری فرآیندهای اطالعرسانی برای
مطالعههای ازمحتوای فراتر تعمیم برابر در احتیاط بیشترخواستار
موردیبودهاند)ایبولسنوُگِون2006،2(.پسبهشواهدبهترینیاز

1. stakeholder engagement
2. Abelson and Gauvin
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استتانشاندهدبهترینرویکرد،زمانومکانبرایهمکاریمؤثر
گروداراندرسامانههایحکمرانیآب،کداماست.افزونبراین،بدون
گسترشذهنیتازپیشتعیینشده۱بهدلیلالزامهایتجویزی،برای
اندازهگیریمزایایکوتاهمدتوبلندمدتهمکاریگرودارانوایجاد

اهدافمثبت،سازوکارهاییموردنیازاست.
بررسیرویکردهایهمکاری،مستلزمگامیبهعقبودرسگرفتن
این ازجمله است. نوظهور مسائل بهتر درک برای دههگذشته، از
موارد،انتقالقدرتدرمیانگروداران،ورودتازهواردانیکهبایددر
نظرگرفتهشوند،محرکهایخارجیوداخلیکهفرآیندهایهمکاری
رابرمیانگیزند،ابزارهاینوآورانهکهبرایمدیریتارتباطبینفعاالن
پدیدآمدهاستوهمچنینانواعهزینههاومزایایایجادشدهناشی

ازهمکاریدرسطوحسیاستگذاریواجرایپروژههاست.
در همکاریگروداران تأثیر ارزیابی اینگزارش، اصلی هدف 
تصمیمگیریهاپیرامونآبواجرایسیاستهاوهمچنینراهنمایی
شرایط با چارچوبی تنظیم چگونگی مورد در سیاستگذاران به
مناسببرایهمکاریموفقاست؛کهدرعمل،بهمعنایموشکافی2 
روایتهایموفق)مشخصشدهدراینگزارش،بهروشمطالعههای
در اصول اجرای و شکستها از یادگیری شده( انتخاب موردی

عرصه،برایبهبودنتایجهمکاریگروداراناست.

همکاری گروداران موضوعی رو به رشد در دستور کار آب 
است

بازشدنهستند. دولتهاوحکومتهایعمومی،فزایندهدرحال
البتهکشورهاهنوزهمباعواقبگستردهبحرانمالیمقابلهمیکنند

1. a tick-the-box mentality
2. scaling up
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افزایش و مالی ازنظرفشار باچالشهایبسیاری وبخشدولتی،
تصمیمگیری شیوه در بیشتر درگیری برای شهروندان مطالبات
سلسله »روش یک از حرکت است. مواجه عمومی، سیاستهای
مراتبیباالبهپائین«)کهاعمالکنندهکنترلمطلقبرمردموگروههای
متشکلازجامعهمدنیاست(بهسمتهمکاریتدریجیعامهمردم
وبخشهایغیردولتی)همچونسازمانهاوبخشهایخصوصیو
غیرانتفاعیدرسطوحمختلف(ازدهه۱۹۹0مسیاستهایعمومی

راتوصیفمیکند.
نقشسنتی»دولت«بهعنوانتنهاقدرتتصمیمگیرنده،کمکمبا
حکمرانیچندالیهوچندمحوریجایگزینشده،کهنشانمیدهد
را تصمیمگیری و همکاریکنند میتوانند گروداران از مجموعهای
بر و است خارجی محرک چندین از متأثر آب هدایتکنند. بهتر
بسیاریاززمینههایسیاسیدیگرتأثیرداردکهبرایتوسعهاقتصادی
ورفاهیحیاتیاست)مانند:سالمت،کشاورزی،برنامهریزیفضایی
تمایل سیاسی حوزههای این انرژی(. و فقر زمین۱،کنترل کاربری
بهانفرادیعملکردندارندوبرایمشاوره،مشارکتوهماهنگی
برایهمکاریگرودارانبهشیوهایمنسجم،جامعویکپارچهنیازبه

اصالحاتبیشتریدارد.
درسالهایاخیر،تغییریدربحثهایآبازمفهوم»مشارکت2«
معمول بهطور مشارکت است. مشاهدهشده »همکاری3« مفهوم به
اشارهبههمکاریافرادوگروههادرطراحی،پیادهسازیوارزیابی
استکه جامعتری اصطالح همکاری، دارد. طرح یا و پروژه یک
از اطمینان برای دارد، اشاره سازمان، یک تالشهای به گستردهتر
فرآیندهای در شرکت فرصت سازمانها، و گروهها افراد، اینکه
1. land-use and spatial planning
2. participation
3. engagement
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تأثیر آنها بر رادارندکه تصمیمگیریواجرایسیاستوپروژهای
گذاشتهویابهآنعالقهدارند.اینمفهوم،شاملطیفوسیعتریاز
فرآیندهایفراگیر،بانیتهایمختلفوورودیهایمختلفبرای
فرآیندتصمیمگیریاست.پسمشارکتلزومًامستلزمایننیستکه
شرکتکنندگانبههرشکلیدرتصمیمگیریوپیادهسازیسهمداشته
باشند؛درحالیکههمکاریبهوسیلهورودیهایمعنیداربرایاین
فرآیندمشخصمیشود.بهعبارتدیگرمشارکت،بهشکلی،سطحی

ازهمکاریاست.
ضروری نیز همکاریگروداران و عمومی مشارکت بین تمایز 
است.مورداول،شاملطیفوسیعیازرویکردهاوروشهایدر
نظرگرفتهشدهبرایمشورت،دربرگفتنواطالعجوامعمحلیو
شهرونداناست)یعنی»عموم«ودراصلجامعهمدنیومشتریان(.
حالتدوم،چشماندازوسیعتریبرایگروههایمختلففعاالن،باز
میکند؛ازجملهسطوحدولتها،بخشخصوصی،تنظیمکنندگان،
و سرمایهگذاران کمککننده، سازمانهای خدمات، ارائهدهندگان
آن مختلف اشکال در مدنی جامعه همچنین آن، حوزههای سایر

)برایمثال:سازمانهایغیردولتی،جنبشهایشهروندیو...(.
افتاده عقب آب منابع مدیریت پشت بهداشت، و آب تأمین 
و سطحی آبهای وکمیت کیفیت مورد در قانونگذاری است.
زیرزمینیواصولیهمچونمدیریتپیوستهمنابعآب،سببایجاد
سازمانهایحوضهرودخانهومجامعآنوهمکاریگرودارانبرای
برای است.همکاری، برنامهریزیشده به مربوط تصمیمگیریهای
خدماتآبکمترتهیهشدهاستوباوجودمشاوره)بیشترموقت(
و نظارتی سیاستهای حاکمه، هیئتهای سهامگذاری، وسیله به
بهشکایتهای بهرسیدگی بیشتر باشهروندانوکاربران، همکاری

مشتریانمحدودشدهاست.
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برایدورهایطوالنی،همکاریگروداراندرحکمرانیآب،بهغیر
ازچنداستثنایقابلتوجه)مثلرویکردپولدر۱درهلندبرایایجاد
پروژهمحور همکاری در انعطافپذیری بود. اتفاقی بیشتر اجماع(،
ویاموضوعمحورگروداران،آنرابهیکگزینهمهمبرایبسیاریاز
تصمیمگیرندگانبهجایدرگیرشدندررویکردهایفراگیرنظاممندتر
تبدیلکردهاست.اینروش،شاملراهاندازیموقتسازوکارهایی
پویشها، یا نشستها شنودها، و آموزشی،گفت کارگاههای مانند
این اما است. خاص موضوعی پیرامون برایگردآوریگروداران
فرآیندهایهمکاری،بیشترمحدودبهزماناست،دردامنهایمحدود
شدهوپیوستهباپیادهسازیویاارزیابیپروژهیاسیاستتعیینشده،
پایانمییابد.همچنینفرآیندهایهمکاریگرودارانبهجایفعاالنه
اجرایداوطلبانه، بهجای فرآیندها، این بودهاست. بودن،واکنشی
تمایلبهواکنشبهیکنیازیاتعهد،مانندمطابقتباچارچوبهای
قانونیدرموردیکموضوعویادرطولبحرانهاوشرایطاضطراری

)خشکسالی،سیل،بحراناقتصادیو...(دارد.
اماپیشرفتهاییبرایحرکتبهسویشکلهایساختارمندتر
و دستورها قانونگذاریها، بود. آب بخش در همکاریگروداران
استانداردهایجدیددرسطوحمختلف)کنوانسیونآرهوس،دستور
چارچوبراهبردیآباتحادیهاروپا2و...(،ظهورشکلهایرسمیتر
سیاستهایکلی و اصول در برانگیختکه را همکاریگروداران
سازمانهابرایتشویقاطالعات،همکاریومشاورهبیشترویاباال
بردنآگاهیدرموردقوانینورویکردهایعملیاتیآن،گنجاندهشد.
تغییرازشکلموضوعمحوربهشکلساختاریدرهمکاریگروداران،
برایتصمیمگیرندگاناست.رسمیتبخشیدنوحتی چالشهایی

1. Polder
2. Aarhus Convention, EU Water Framework Directive
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نهادینهساختنتصمیمگیریهایجمعیامورآب،مستلزمتعهدقوی
مدیریت و جلوگیری برای روشن راهبردهای و اهداف به رهبری
منابع امنیت خطرهای»تسخیر«۱است.همچنیننشاندهندهحفظ
مالیوانسانیموردنیازدرسطوحمناسببرایحفظفرآیندهمکاری

است.
چونفعاالنبیشتریدربخشآب،مایلبهشرکتدربحثهاو
اثرگذاریبرتصمیمهایخاصهستند،ارزیابیمنظموزنواقعیو
ارزشافزودههمکاریگروداراندرتصمیمگیریهاوخطمشیآب
ویااجرایپروژههاوسهمآندرحکمرانیبهتر،بسیارمهماست.
مؤلفه، پنج پیرامون اینگزارش، در پیشنهادی تحلیلی چارچوب
سازماندهیمیشود:۱.تشخیصمحرکها2برایشناختنیروهاو
اهرمهایاقدامها؛2.جانمایی3گرودارانازنظرنقشها،مسئولیتها،
تأثیرها،انگیزهها،سطحاتصالومقیاسآن؛3.تشخیصموانعو
کاهشخطرهایصداقت،مسئولیتپذیریوپایداری؛۴.شناسایی
سازوکارهایمناسبهدف؛5.تقویتارزیابیبرایمشخصکردن

حوزههایبهبودومعاوضههایموردنیاز.

محرک های همکاری گروداران
اقتصادی، آینده روندهای و نیست خوشبینانه آب، چشمانداز
اجتماعی،آبوهوایی،شهریوفناوری،حکمرانیآبرابهچالش
چند راهحلهای اغلب آن، تحلیل برای دولتها توان و میکشد
تأمین آب، تخصیص در نقاطکلیدی میکند. پیشنهاد را گرودار
کردن عمل بهتر نیازمند بحران، مدیریت و زیرساختها مالی
این در برایهمراهی مردم بیشتر وعالقهمندی آبکمتر و پول با
1. capture
2. drivers
3. mapping
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راستاست.تصویردلهرهآورآیندهبرایبخشآب،باعثتأکیدمجدد
برنقشهمکاریگروداراندرسراسربخشهایدولتی،خصوصی
وغیرانتفاعیشدهوهمراهترکیببامحرکهایساختاریوبههم
پیوستهای،همکاریگرودارانرابرایپیشرفتدرکناراستداللهای

مختلف،جلومیراند.
تغییر موجب بلندمدت، ساختاری محرکهای از دستهای
شده آینده چالشهای با بهتر مقابله برای آب حکمرانی روشهای
استوآنرامیتوانبهچهاردستهاصلیگروهبندیکرد:تغییرهای
آبوهوایی)کهباتأثیرمختلفدرسراسرجهان،بردسترسیآب
روندهای میگذارد(؛ تأثیر آب، زیرساختهای انعطافپذیری و
افزایش بهویژهدرشهرها را اقتصادیوجمعیتی)کهتقاضایآب
دادهوظرفیتدولتهابرایپاسخگویییعنیتواناییآنهادرتجهیز
بودجههایعمومیتأثیردارد(؛روندهایسیاسی-اجتماعی)مانند
مفهوممدیریتیکپارچهمنابعآب(؛تحوالتاخیردرسیاستهای
آباروپا؛اهدافتوسعهپایدارسازمانمللمتحدپسازسال20۱5م
)استانداردها،مقرراتواهدافآرمانیجدیدیراباتوجهبیشتربه
فناوریها و نوآوریها همچنین میکند(؛ تعیین سازگار، حکمرانی
)کهاتصالبیشتروروابطجدیدرابهویژهدرموردراههایارتباطی

مبتنیبروب،تحریکمیکند(.
شده آغاز مقطعی محرکهای با همچنین همکاریگروداران
آب، بالیای دارد. قرار موقعیتها و تغییرشرایط از متأثر بسیار و
اصالحههایسیاسی،برنامههایزیربناییبزرگ،رقابتمصرفآبو
فشاردموکراتیکبیشتر،فراگیریبیشتردرتصمیمگیریمربوطبهآب
واجرایسیاستهاوبرنامههاراتحریککردهاست.تغییردرفرهنگ
وانگیزههایسازمانیازسویاهداکنندگان،اثرکمتریدرهمکاری
گرودارانداشتهاست؛کهنشاندهندهایناست:برنامههایکمکهای
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فنیباهدفتشویقهمکاریگرودارانهنوزخیلیغیرواقعی۱است
یااینکهشروطدرتصمیمگیریفراگیر،الزامهایکافیدقیقندارد.
مخاطبان طراحی به کمک در همکاریگروداران ظرفیت همچنین
جدید،شناساییمشتریانجدیدویاتأمینمنابعجدیددرآمد،آشکارا
درنتایجتحقیقنشاندادهنشدهاست.اماتجاربعملیدرعرصه،
بازار، و پیمانکاران سوی از بهویژه تالشها، افزایش گواهیدهنده
برایسرمایهگذاریبیشتردرهمکاریگرودارانبرایتضمینارزش
پولاست.پسبرایحرکتبهسویفرآیندهایهمکاری،طرحکاری
پروژهوهمکاری یا پیادهسازیسیاست فراگیر، برایتصمیمگیری
بیشترباشرکانیازاستظرفیتکاملآنرابرایمقابلهباچالشهای

آب،فراهمکند.

جانمایی گروداران
اولینحرکتبرایهمکاریمؤثرباگروداران،شناساییآنهاوتعیین
چه اینکه و مسئولچیست هرکس اینکه دانستن آنهاست. انگیزه
سطحینقطهشروعبحراناست؟بهشناساییزوائدوشکافهای
عملکرد و سیاست انسجام در که سازمانیکمککند چارچوب
بخش،تأثیردارد.جانماییگروداران2،برایشناساییعملکردهای
تأثیرعمل ارزیابیمیزان بهمنظور اینبخشو اصلیگروداراندر
بر گروداران تأثیر و همکاری جانمایی، این میشود. استفاده آنها
حوزههایدیگررانیزبرجستهمیسازدودربخشآبنیزتأثیردارد.
شناساییگروداران،مسئولیتپذیریسیاسیاست.گاه،فشارهای
یاکاهشطیفگرودارانهمکار و برایگسترش وخارجی داخلی

1. anecdotic
mapping .2 جانمایی،ترسیم،نگاشت 
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دراینفرآینداست.پیشرانهایهمکاریگروداران۱گاهیسعیدر
اجتنابازمشارکت»مظنونینهمیشگی«2دارند،کهتبدیلبهاصطالح
آب تصمیمگیریهای در خاص منافع با فعاالن برای تحقیرآمیزی
است.حذفگروداران ...(شده و پیمانکاران،کشاورزان  )معمواًلً
است. مضر اندازه همان به خاص، موضوع مخالِف شناختهشده
مخالفانیکهبههمکاریفراخواندهشدهاند،باارائهحسیازمالکیتو
سهمعمدهایدرروند،نقشمهمیدررسیدنبهاجماعایفامیکنند.
باآنکهضروریاستگرودارانرادرتمامیروندهمکاریآگاه
ساخت،ولیدرگیریهمهآنهادرهرمرحلهالزمنیست.فرآیندهای
همکاری،زمانیتأثیربیشتریداردکهشاملانتخابیدقیقوراهبردی
از قابلکنترلی تعداد و نمایندگیجامع بین که باشد گرودارانی از
اینکه هنگام پیش تعیین میکنند. برقرار تعادل شرکتکنندگان،
تنظیمهدف،توسعه بایدمشارکتکنند)مثل: گرودارانچهزمانی
ومرورپیادهسازی(بسیارمفیداستومهماستنتیجهموردانتظار
گرودارانازروندوموانعمقابلآنهادرشرکتکردن،بررسیوبحث
شود.اگرانگیزههرگروداررابتوانازابتداروشنکرد،ایناحتمال
وجودخواهدداشتکهسردرگمیوشکستمذاکرهکمترورضایت

بیشتردرموردنتایجوجودداشتهباشد.
فعاالنجدید،فراترازفعاالنسنتی،عالقهونفوذیرادرحکمرانی
آببهدستآوردهاند.درحالیکهبخشخصوصیگرایشبهتمرکز
به روبهرشدی توجه بازار دارد، بهداشت و پیمانکار برشرکتهای
باخطرهای مقابله برای بهویژه راهبردهایخود، در آب حکمرانی
میان، این در است. معطوفکرده آب، امن تخصیص و نظارتی
تصمیمهای در فزایندهای نفوذ وکاربران، شهروندان انجمنهای

1. Promoters of stakeholder engagement
2. usual suspects
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سیاسیدربارهآببدستآوردهاند.باتشدیدخطرهایسیل،توسعه
دهندگانمالکیت۱نیزنفوذبیشتریبهدستمیآورند؛چونتوسعه
جبران مانند مالی، پیامدهای و بلندمدت مسئولیتهای2 فضایی،
در را آب رفاهی امکانات و سبز فضای طبیعت، خسارتهای
مدیریتآبایجادمیکند.آنهانقشمهمیدرمهار3منابعجدیدمالی
وکمکبهتوسعهراهحلهایغیرفنیبرایمدیریتسیلایفامیکنند.
بازنشستگی،شرکتهای )مانند:صندوقهای نهادی سرمایهگذاران
بیمهوصندوقهایمتقابل(نیزتعیین۴مسائلمحیطزیستی،اجتماعی
وحکمرانیرادرفرآیندتصمیمگیریخودشروعکردهاندودرحال

سرمایهگذاریبیشتریدرزیرساختهاوتأسیساتآبهستند.
عنوان )با زنان جوامع جمله از گروداران دستههای برخی
کاربراناصلیآبدربسیاریازمناطقجهان،برایمصرفداخلی،
آینده نسلهای )باعنوان بهداشت(،جوانان و معیشتی کشاورزی،
فقیر شهری و روستایی جوامع حلکنند(، را آب مسائل باید که
و شهری رسمی غیر مساکن در اصلی مصرفکنندگان )باعنوان
روستایی(وجوامعبومیوقدیمی،اغلبازروندحذفمیشوند.
فرآیندهای در اغلب نیز بهرهبردار غیر گروداران دیگر و طبیعت
برقراری برای بیشتری نوآوری و تالشها ندارند. همکاریحضور
تماسوهمکاریبااینگروههایاافراد-کههمیشهبهخودیخود
جلونمیآیند-نیازاست.گنجاندناینگروههایاقلیتویاگروداران
»کمترپرهیاهو«5،فراترازکانالهایهمکاریرسمی،برایبهدست

آوردنتصویرمتعادلترمهماست.

1. property developers
2. liabilities
3. harness
4. factor
5. less-vocal
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هستند. مختلفی منافع و نیازها انگیزهها، دارای گروداران
تعریف،گروداران در سد، برنامههای توسعه همکاری راهبردهای
کرد. خواهد درگیر آب، تعرفه اصالح برنامههای برای را متفاوتی
گرودارانبراساسانگیزههایاصلیخودواغلباختیارهایخود،
نگرانیهایمختلفیدارندکهبرتمایلآنهابرایکمکبهسیاستها
وبرنامههایآبوهمچنیندرجههمکاریآنهاتأثیرمیگذارد.روش
این درک است. متفاوت دیگر محل به محلی از نیز آنها همکاری
پویایی،برایارزیابیسطحنفوذوهمکاریگرودارانوبرایروشن
بسیار همبستگی، و اجماعسازی اعتماد، ارتباطات، مسائل کردن

مهماست.

پرسشی درباره مقیاس و ابعاد همکاری
سیاسی مرزهای از فراتر هیدرولوژیکی مرزهای و آب مسائل
میرود.حکمرانیآبومدیریتمنابعآب،درمقیاسهایمختلف
مکانی،همدرابعادمحیطزیستیوهمسیاسیآنان،اتفاقمیافتد.
فرآیندهایهمکاریدرمحدودهایبینگروههایحوزهآبخیزمحلی
بحث ملی تاکمیتههای تخصیص، شیوههای سر بر مذاکرهکننده
کنندهاولویتهاویانشستهایبینالمللیدرجستوجویاجماع
درموردمدیریتحوضههایمرزیبینکشورهایمستقل،قراردارد.
ارتباط دموکراتیک، مشروعیت پرسشهای به نیز مقیاس موضوع
دارد.هرچهتصمیمگیریدرسطوحباالترباشد،احتمالمشارکت
احتمال نتیجه، در و پائینتر مربوطه، حوزههای تمامی جانبه همه
ایجاددرگیری،باالترمیرود.برعکس،هرچهسطححضوردولت،
مشکالتیکهکامل بهویژه آب، مشکالت مؤثر حل باشد، پائینتر

محلینیست،بدونداشتنتصویرکلی،دشوارتراست.
نبودتطابق به رابرایرسیدگی برنامههایی همکاریگروداران،
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و برنامهها میکند. فراهم هیدرولوژیکی و اداری مقیاسهای بین
سیاستهایآبرامیتوانبامعیشتمردممحلیوابستۀبهبومسازه۱  
انرژی تولیدکنندگان سوی از بلندمدت، تولید ایجاد با یا و محلی
برخی پس هدایتکرد. ملی، درسطح سرمایهگذاری گزینههای و
واحدهای با که هستند هیدرولوژیکی مقیاسهای مروج گروداران
قابلکنترلیکهدرآنعملمیکنند)مثلسازمانهایحوضهرودخانه(
میکنند، ترویج را متعارف اداری سطوح دیگران، دارد. مطابقت
این در اکنون استداللکهظرفیت،حسابدهیومشروعیت، این با
قسمتهاوجوددارد.تصمیمهاییکهدریکسطحاست،مثبتیا
منفی،برتصمیمگیریهایسطحدیگرتأثیردارد)برایمثالیارانه
کشاورزانبرایآبیاریدرسطحملی،برمیزانآبهایزیرزمینیدر
نیازهای برای برازشهمکاریگروداران دارد(. آبخوانضرر سطح
مقیاس سراسر در و داخلی تصمیمهای انطباق به محل، بر مبتنی

فضاییکمکمیکند.

موانع همکاری گروداران
فرآیندهایهمکاریدرمکانهاوگرودارانمختلف،متفاوتاست؛
آنهایی شامل موانع، اول دسته شناساییکرد. میتوان را موانع اما
سیاستها در همکاریگروداران مفهوم ادغام از مانع استکه
برابر در سیاسی رهبران مقاومت به مثاًل میشود. آب عملکرد و
واگذاریقدرتبهسایرگرودارانوهمچنیننبودچارچوبقانونی
برایجاسازیهمکاریگروداراندرشیوههاینهادی،مرتبطاست.
اینموانع،تواناییگنجاندناصولتصمیمگیریفراگیروپیادهسازی
سیاستهاوبرنامههارادرقالببرنامههاوسیاستگذاریواقعی،
محدودمیکند.دستهدومموانع،شاملتنگناهاییاستکهمانعاز

1. ecosystem
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موقعیتهایی شامل میشود؛که همکاری فرآیندهای مؤثر اجرای
نمیشود، سؤال خود خودی به همکاری فرآیند آن، در میشودکه
بلکهبامسائلفرآیندها،آمادهاویااهدافمتناقض،لطمهمیخورد.
همکاری برای اقتصادی، توسعه و همکاری سازمان بررسی
بهمنظورحاکمیتمؤثرآب،سهمانعاصلیرادردسته گروداران
و نهادی پراکندگی سیاسی، اراده فقدان میسازد: برجسته اول
نشاندهنده همکاریگروداران اول، قانونیضعیف. چارچوبهای
شاید استکه فعاالنی سوی به جمله از قدرت توازن در تغییری
نیات،دیدگاههاومنافعمشترکیبایکدیگروبادولتندارند.هرچه
سطحهمکاری)یعنینمایندگی،مشارکتوتصمیمگیریمشترک(،
به تمایل نبود بود. خواهد مساویتر قدرت، تعادل باشد، بیشتر
واگذاریقدرتدربخشآب،اغلببااینواقعیتتوجیهمیشود
تاجزئیاتفنیو بهکارشناسانیواگذارشود باید کهتصمیمگیری
در پراکنده مسئولیتهای دوم، درککنند. را سیاسی واقعیتهای
حوزههای آب حکمرانی در شکافهایی فعاالن، از بسیاری میان
فرعیبامدیریتمستقلوانگیزههایهمکاریمحدود،ایجادکرده
ناچیزمنجرمیشود.آخر بهمشاورهضعیفوپاسخگویی استو
همکاریگروداران، از مانع درست، قانونی چارچوب نبود اینکه،
استفادهازاستانداردهابرایتصمیمگیریفراگیروظرفیتارزیابی
انطباقتصمیمگیریهابااینالزامهامیشود.پیشرفتهایفعلیبه
سمتترکیبهایرسمیترونهادینهترتصمیمگیریفراگیر،بایدبا
تغییردرقوانینوقانونگذاریبهمجموعهایمشترکازاستانداردها

ونظارتبهتربرانطباقهمراهباشد.
اینبررسی،چهارمانعاصلیرادردستهدومبرجستهمیسازد:
ازورودیگروداران،کمبودمنابعمالی، وضوحنداشتندراستفاده
تقارننداشتناطالعاتوسوگیری.اول،اگرگروداراندارایعالقه
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تصمیمگیریکمک به آنها ورودی چگونه که نکنند درک نفوذ، و
خواهدکرد،شایداحساسفریبخوردنومضحکهشدنازسوی
فرآیندبهآنهادستبدهدودرنتیجه،عالقهخودراازدستبدهند.
و است دلهرهآوری وظیفه تمامیگروداران، نیازهای برطرفکردن
داللتبرتمایلبهحمایتازنتایجفرآیندهمکاریدارد؛حتیوقتی
ساختن روشن نمیشود. مصادف افراد جانبدارانه و مقرر منافع با
است. مقبولیت و حمایت تضمین برای روشی همکاری، فرآیند
فرآیندهمکاری،هزینه برایحفظ ناپایدار یا و ناکافی درآمد دوم،
و وفادار وکمبودکارکنان امکانات پشتیبانی یا جلسهها تدارکاتی
شایستهازتنگناهایرایجاست؛بهویژهوقتیبودجهدولتدرزمان
بحراناقتصادیومالیکاهشیافتهاست.سوم،دسترسیدشواربه
اطالعاِتباکیفیت،مانعازتواناییمطالعه،تجزیهوتحلیلمسائل
آبوانجاممشارکتهایآگاهانهبرایفرآیندتصمیمگیریمیشود.
درنهایت،فرآیندتصمیمگیریهمچنینباتضادمنافعیا»تسخیر«
مشاوره،بهتأخیرمیافتد؛بهویژهوقتیگروههایخاصیازفعاالنو

البیهابرایابرازنگرانیخودبهترسازمانیافتهاند.
یکیازدالیلیکهچراطرحهایمشارکتباحدانتظارهامطابقت
ندارد،تطابقنداشتنبینچیزیاستکه)ازسویگروداران(انتظار
و میشود تبلیغ همکاریگروداران( پیشرانها سوی )از یا میرود
آنچهدرعملاتفاقمیافتد.اینشکافمیان»لفظ«و»عمل«ناشی
ازشکستدرفرآیندهمکاری،ظرفیتمحدود)فردییاسازمانی(
ایجاد انگیزه یا و ظرفیت همکاری، به تمایل بین تطابق نبود یا و

تغییرهاست.
همکاری ادغام برای را تنگناها دقت به باید تصمیمگیرندگان
گروداراندرسیاستهاوبرنامههایآبوکاهشخطرهایمرتبط،
امر این به دررسیدن وروشهایمختلف، ابزارها پیشبینیکنند.
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کمکمیکند.تفسیراستانداردهایموجودبرایتصمیمگیریفراگیر
ادغام از حمایت برای را انگیزههایی قانونگذاری، چارچوب در
مشخص راهبردهاییکه تعریف میکند. ایجاد همکاریگروداران
میکندچگونهمشارکتهایگرودارانبرنتیجهنهاییتأثیرمیگذارد،
سرخوردگی از دارند، فرآیند بر گروداران که نفوذی به توجه با
جلوگیریمیکند.راهاندازیسامانههایاطالعاتآبومنابعمالی
نیزبرایحفظفرآیندهایهمکاریدربلندمدت،حیاتیخواهدبود.به
تالشهایهمکاریبایدنیرویانسانیوبودجهمشابهبادیگراجزای
در شود. داده اختصاص آب، پروژه و سیاست توسعه فرآیند یک
حالیکهبررسیهایعملیانگیزهها،سطوحموردنظردرمسائلآب
رابرایراهاندازیمشوقهایدرستبررسیمیکند،سازوکارهایی
مانند»پیمانصداقت«و»شاهداناجتماعی«نیزبهکاهشاحتمال

تضادمنافعوتسخیرمشاورهکمکمیکند.

قوت ها و ضعف های سازوکار های همکاری گروداران
طیفگستردهایازسازوکارهابرایهمکاریگرودارانوجوددارد،
مرور میکند. متفاوتعمل اهداف، و زمان مکان، به توجه با اما
همکاری،کاری برای درست سازوکار)های( انتخاب و تنوع این
دلهرهآوربرایتصمیمگیرندگاناست.طبقهبندیآزمایشیایناسناد،
اینگزارش،2۴  میکند. درستکمک سازوکار)های( انتخاب به
سازوکارراشناساییمیکندکهمیتوانآنرابه2دستهتقسیمکرد:
سازوکارهایرسمی)ابزارهاییکهزمینهنهادیویاحقوقیداردو
اغلبازتوافقیرسمییاقراردادبینطرفینویامنشورهاییباقوانین
وسازوکارهای اولویتهایروشنعملیاتی،سرچشمهمیگیرد( و
غیررسمی)نهادینهنیست،بلکهمیتوانآنرابهصالحدیدمسئول

برگزاریفرآیندهمکاریپیادهسازیکرد(.
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بههمراه مزایاومشکالتی برخی سازوکارهایهمکاریرسمی
رودخانه، حوضه سازمانهای و آب انجمنهای مثال برای دارد.
دموکراسی اصل بر اغلب زیرا است؛ همکاری برای مهمی شرکای
آنرا اما میکند. اعطا مشروعیت آن به استکه استوار نیابتی۱
میتوانتکذهنیتینیزتصورکرد؛وقتیفقطبرپیشبرددستورکار
گروهیازگروداران)مثلانجمنآبیاری(تمرکزمیکند.سازمانهای
زمانیکهبحثها مادر2( دیگرسازمانهای )مانند رودخانه حوضه
وتصمیمگیریها،»ربودهشده«ویادرانحصارمنافعگروهخاصی
همچنین دارد. مشاوره تسخیر و البیگری بر ایرادهایی هست،
فردنشستهدر آن در ایجادمیکندکه را تنشهایمالک-کارگذار
مسند،نگرانیخودشرابهجاینگرانیهیئتمدیرهاشبیانمیکند.
اینامربایدنگرانیکلیدی،هنگامانتخابگرودارانبرایشرکتدر

هیئتهایمشاوره،گروههاویامجامعکارباشد.
سازوکارهایغیررسمیبرایهمکاریگروداراننیزدارایمزایا
و جلسهها رسمی غیر بهنسبت ماهیت مثال برای است. معایب و
اجتماعی حس هم و مشورت و شور هم آموزشی، کارگاههای
میشود سبب و میکند فراهم باز فضایی که میکند تقویت را
شرکتکنندگان،درمجموعتمایلبیشتریبهبحثدرموردمسائل
شاید میشودکه مسائلی در نظر تبادل افزایش موجب و پیداکنند
و جلسهها مثال برای نشود. توجه سازمانیافتهتر، سازوکارهای با
است انعطافپذیر مقیاس و زمانی بازه نظر از آموزشی کارگاههای
به آنرا میتوان و بینالمللی( تاهمایشهای انجمن )ازجلسههای
طیفگستردهایازمسائلاعمالکرد)برایمثالازبحثدرمورد

1. representative democracy
organization umbrella .2.سازمانمادریاچترییااصلی،انجمنیازمؤسسههایشاغلدر
یکحوزهخاصصنعتیوبیشترمرتبطبایکدیگراستکهبرایهماهنگسازیفعالیتهایا

منابعمورداستفادهاعضاءتشکیلمیشود)م(.
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فرامرزی توافق مورد در جدل و بحث تا شهری فاضالب پروژه
ابراز منظور به کس هر برای فرصتی همچنین حوضه(. مدیریت
آوردن دست به و اطالعات اشتراکگذاری به و دسترسی نگرانی،
درکبهترفراهممیکند.امااگرابزارهایمورداستفادهبرایدرگیر
کردنگروداران،سطححداقلیازساختارومیانجیگرینداشتهباشد،
از فراتر باشد. دشوار نهایی تصمیمگیری در نتایج گنجاندن شاید
اشتراکگذاریاطالعات،پیگیرینیزبرایتغییردیدگاههاونگرانیها

بهمشارکتهایواقعیبرایتصمیمگیریموردنیازاست.
سازوکارهاینوینوابزارهایتصمیمگیریبهدلیلپیشرفتهای
فناوریوهمچنینمهارتوپذیرشبیشتردراستفادهازابزارهابرای
و اطالعات فناوریهای عملی دارد.کاربرد بیشتری بحث،کشش
ارتباطات۱جدید،تبدیلبهنیرویمحرکهبرنامههاوابزارهایسفارشی
برایاینترنتشدهاستوعملکردبرنامههایفناوریهایاطالعات
مجازی، جلسههای قالب در متنوعی، و جدید ابعاد ارتباطات، و
برنامههایمبتنیبراینترنت)رسانههایاجتماعی،اتاقهایگفتوگو
استفاده بیشتر اینترنتی رأیگیری و بهخودگرفته آنالین( مجامع و
میشود.هنوزهمتالشهاییبرایگسترشکاربردابزارهایدیجیتال
نیاز پروژهمورد و اجرایسیاست و درتصمیمگیریهایحوزهآب
است؛امافناوریهایارتباطاتدراشکالمختلفچندجانبهخود،
بهگروداران برایکمک میشودکه استفاده دولت، ازسوی فزاینده
برایدرکبهترآنچهانجاممیدهند،است.افزایششفافیتدادهها،
پایهواساسیبرایهمکاریگرودارانوهمکاریدرایجادپروژههاو
سیاستهاینوآورانهفراهممیکند.باتوجهبهشکافدیجیتالیبین
مناطقتوسعهیافتهوکشورهایدرحالتوسعه،فقیروغنیوروستایی

وشهری،ابزارهایمبتنیبروب،چالشهاییایجادمیکند.

1. information and communication technologies )ICT(
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هر با متناسب باید همکاریگروداران سازوکارهای انتخاب
محلی نیازهای و موردنظر سیاست اهداف مربوطه، زمینه،گرودار
باشد.دالیلمختلفکهزمینهرویکردهایفراگیراست،اینمفهومرا
میرساندکههمکاریگرودارانبهخودیخود،هدفاست)رویکرد
هنجاری-دموکراتیک۱(،وسیلهایبرایتصمیمگیریهایکارآمدتر
ومشروعترحوزهآبوابزاریبرایتحققاهدافیکهفراترازبخش
آباست)برایمثالتوانمندسازیگروههایبهحاشیهراندهشده(.
دارد. تکیه فعاالن و سازوکارها از مختلفی انواع بر اهداف این
تصمیمگیرندگانبایدسازوکارهایموجودرابرایدستههایخاصی
پذیرای بیشتر جوانان شاید مثال برای طراحیکنند. گروداران از
سازوکارهایمبتنیبراینترنت،مانندرسانههایاجتماعیوبرنامههای
بحثآنالینبرایاشتراکایدههایخودباشندتاکنفرانسهاییکه
نیازبههزینههایسفردارد.توجهدقیقبهعادتهایفرهنگی،سطح
نیاز مورد مناسب، ابزار انتخاب برای نیز مادی وسایل و آموزش

است.

ارزیابی اثربخشی، هزینه ها و مزایای همکاری گروداران
ارزیابیخیلیکمیازاثربخشی،هزینههاومزایایهمکاریگروداران
دربخشآبوجودداشت؛زیراایننوعتجزیهوتحلیلبرایبخش
دولتیبهنسبتجدیداست.ارزیابیدرکل،اختصاصی2باقیمانده
است؛بیشتربهایندلیلکههمکاریگروداراناغلبمقوله»اضافه«به
فرآیندهایمعمولانجامشدهاستویااغلبدررویکردیمشخص

برایپیرویازقوانینومقرراتموجودقراردارد.
بررسیهمکاریگروداراننبایدبهخودیخود،پایاندرنظرگرفته

1. normative-democratic approach
2. ad hoc
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شود؛بلکهبایددرراستایهدفیگستردهتربرایبهبودفرآیندونتایج
آنعملکند.اینامربابررسیاینکهآیامنابععمومیوسازمانی،از
جملهزمانوتالشگروداران،بهدرستیاستفادهمیشود،پاسخگویی
تصمیمگیرندگانراتقویتمیکند.ارزیابیبهتعییناینکهآیافرآیند
باهدف نیزفهرستکردنآموختهها آمیزبودهو همکاریموفقیت
بهبودآینده،کمکمیکند.ارزیابیقوینیزشکلمؤثریازمدیریت
یک شروع در مختلف دیدگاههای ترسیم به امر این است. خطر
فرآیندکمککردهوامکانبهرسمیتشناختنوآگاهیازچالشهای
بالقوهایکهفرآیندممکناستباآنمواجهشود)مثلچشماندازهای
زمین، برنامهریزان بین سیل دفاعی اقدامهای مورد در گوناگون
صاحباناموالومقامهایدولتیویادرموردتخصیصمنابعآب
بینکشاورزان،صنعتگرانوفعاالنمحیطزیست(رافراهممیکند.
اول، میشود. مواجه مشکالتی با همکاریگروداران، ارزیابی
ابزارهای و توافق مورد ارزیابی روشهای در جامع چارچوبهای
طراحی در طیفگستردهای دوم، نیست. اعتماد، قابل اندازهگیری
واهداففرآیندهایهمکاریدارد؛پسچارچوبهایارزیابیباید
برایاعمالدرمیانانواعمختلففرآیندها،بهاندازهکافیکلیباشدو
همچنینبرایداشتنارزشیادگیریوتمریننیزخاصباشد.سوم،
همکاریگرودارانمفهومیپیچیدهوارزشی۱است؛ازاینروهیچ
معیاررایجپذیرفتهشدهایبرایقضاوتدرموردموفقیتوشکست
تالشهایهمکاری،همازلحاظفرآیندوهمنتایج،وجودندارد.

ابزارهای از فزایندهای بهشکل همکاریگروداران پیشرانهای 
استفاده خود همکاری تالش موفقیت اندازهگیری برای ارزیابی
بازخورد جمعآوری به همهگروداران حضور با جلسهها میکنند.
عملکردفرآیندهایهمکاریکمکمیکند؛گزارشهایارزیابی،این

1. value-laden
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فرآیندراثبتمیکند)موفقیتها،شکستهاوآموختهها(وامکان
میسازد. فراهم را آینده همکاریهای بهبود برای تحلیل و تجزیه
استفاده شیوه بر را توجه اینگزارشها، عمومی، انتشار هنگام
بوده ارزشمند همکاری آیا اینکه و گروداران ورودی اطالعات
سطح مانند اطالعاتی شاید دیگر، ابزارهای میکند. جلب است؟
ارزیابی برای را است- مهم بررسی و نظرسنجی در رضایت-که
جامعه )مثل برخیگروههایگروداران فراهمکند. همکاری فرآیند
میکنند. استفاده ارزیابی سازوکارهای از دیگران، از بیشتر مدنی(
شایدچنینبرداشتشودکهبایدازبازخوردمشتریدریکفرآیند
اجتناب شکایتها، قالب در بهویژه باگرودار، همکاری مشخص
شود.اماشکایتممکناستنشانههایهشداردهندهمفیدیازاین

امرباشدکهفرآیندرامیتوانبهبودبخشید.
شاخصها۱بیشازگذشتهابزاریبرایاندازهگیریتأثیرهمکاری
گروداران،استفادهمیشود.امابراساستحقیقات،اینشاخصها
همتئوریوهمعملی،محلدعواوتنازعاست.میتواناستدالل
کردفرآیندهایپیچیدهتغییراجتماعی،نبایدبهمعیارهایسادهتقلیل
یابدوفرآیندتعریفشاخصهاوتجزیهوتحلیلپیامدهاینتایج،
بسیارپیچیدهوسیاسیاست.شایدبرخینتایجفرآیندهایهمکاری،
توانمندی(. احساس یا روابط بهبود )مانند باشد نامحسوس
بهکار فرآیندهمکاری بررسی برای باید وکیفی شاخصهایکمی
گرفتهشود.البتهشاخصهاسنجشآموزندهایازسامانههایپیچیده
است.فصل۷اینگزارشمجموعهایازشاخصهارابرایارزیابی

اثربخشیهمکاریگروداراننشانمیدهد.
فرآیند پیامدهای و نتایج مورد در بهگروداران شفاف گزارش
همکاری،برایجلبحمایتواعتمادآنانضروریاست.گزارش

1. Indicators
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بر آنها اطالعات چگونه که میدهد بازخوردی شرکتکنندگان به
تصمیمگیرینهایی،تأثیرگذاشتهاست.بهاینترتیب،ابزاریعملی
نه است.گزارششفاف، درگیرکردنگروداران برای وسازوکاری
توجه شایسته نیز فرآیند طول در بلکه همکاری، فرآیند پایان تنها
است.اینمقوله،مراحلمختلفتوسعهسیاستویاپروژهآبرا
ازجنبههایالف(چگونگیقابلدسترسکردناطالعات؛ب(شیوه
مالی و انسانی منابع وج( ومشارکتگروداران گرفتن قرار هدف

سرمایهگذاریشده،پوششمیدهد.
ارزیابیاثربخشیفرآیندهمکاریونتایجآن،نگاههارابهسهم
سنجش میکند. جلب آب بهتر حاکمیت برای مشارکتگروداران
نقشهمکاریگروداراندرجنبههایمختلفحکمرانیآب،دریافتن
جاییکمکمیکندکهتصمیمگیریفراگیربرایرسیدنبهاهداف
موردنظرمؤثرترومفیدتراست.ارزیابی،توجهرابهآثارمتفاوت
همکاریدردیگرگروههایگرودارانجلبمیکند.گرودارانبستۀ
بهعالقهخود،مزایایفرآیندهایهمکاریراازروشهایمختلفی
دریافتمیکنند)برایمثالحمایتازاجرایمؤثرسیاستوپروژه،
افزایشآگاهی،توسعهدانش،کمکبهتشکیلنظر،ایجادمقبولیت

سیاسیو...(.
شود. ارزیابی دقت به باید نیز همکاریگروداران هزینههای
بحث،مشاورهوتبادلنظر،هزینههاییبهدنبالدارد)مستقیم،غیر
مستقیم،پولییابدونپول(.اینهزینههابهمراحلمختلففرآیند
همکاریمربوطاستودربارهتولیدوافشایاطالعاتموردنیاز،
هزینههایعملیاتی)امکانات،مسافرت،کارکنان،اضافهکاریو...(
یامخالفتباتصمیمگیرینهاییوهمچنینتأخیردرتصمیمگیری

ویااجراست.
مشاوره فقدان از پرهزینهتر گروداران همکاری فرآیند شاید
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و آزمایش فرصت میانگروداران، همکاری و اماگفتوگو است؛
نتیجه در و است فراهمکرده را پروژهها و سیاستها بهینهسازی
مزایایکوتاهمدت دارد. دنبال به بلندمدتی و مزایایکوتاهمدت
همکاریشاملتصمیمگیریباکیفیتبهتر،افزایشتمایلگروداران
بههمکاریبرایحلمشکالترایجآبویاحمایتبیشترازاجرای
یکپروژهیاسیاستآباست.مزایایبلندمدت،شاملبهبوددرک
گاهیازخطرهایسیل،اعتمادبیشتربهتصمیمگیریهایدولتو وآ
یاظرفیتسازیاست.درکل،مزایارامیتوانبهچهارنوعدستهبندی
کرد:مقبولیتوتداومپذیری)مثل:پیادهسازیمؤثر،اجرایمناسب
نتایج(؛ و تصمیم مالکیت سیاسی، مقبولیت مقررات، و قوانین
عدالتوانسجاماجتماعی)مثل:اعتماد،اطمینان،رضایتمشتری
ومسئولیتاجتماعیشرکتها(؛توسعهظرفیت)برایمثالافزایش
بهرهوری و دیدگاهها( ایجاد و اطالعات اشتراکگذاری گاهی، آ
در پول،صرفهجویی ارزش هزینه، در )مثلصرفهجویی اقتصادی
زمان،منافعاقتصادیگستردهترمانندانسجامسیاسیوهمافزاییدر

سراسرپروژه(.
ارزیابیهادرموردهزینههاومزایایهمکاریگروداران،میتواند
برای شواهدی ملموس۱ تحلیل و تجزیه همچنین و اطالعات با
دهد. ارائه پروژه و سیاست اجرای و تصمیمگیری مؤثر هدایت
زمانهای در گرودار گروههای به گوناگون فایدههای و هزینهها
از اطمینان برای بدهبستان2 مدیریت مستلزم و تعلقگرفته مختلف
نتایجموفقفرآیندهایهمکاریاست.اطالعاتکمیازتأثیرگسترده
مزایای نابرابر توزیع بالقوه، خطر دارد. وجود همکاریگروداران

همکاریاست.

1. tangible data
2. trade-offs
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فرآیند آب، مؤثر پروژههای و سیاستها به منظورکمک به
هر اما دهد. ارائه چشمگیری مزایای بلندمدت در باید همکاری
تغییریکهمنافعیبرایجامعهبهعنوانیککلبهارمغانآورد،اما
با است ممکن باشد، داشته منفی پیامدهای برایگروههایخاص
و اقتصادی قدرت »بازندگان« اگر روبهروشود. دوم مخالفگروه
سیاسیکافیداشتهباشندوبهخوبیسازمانیافتهباشند،شایددر
کاهشسرعتیاتوقفتغییرموفقشوند.شکستتصمیمگیرندگان
برایجبرانخسارت»بازندگان«احتمالیمخالفانراتقویتمیکندو
هزینههاراهمازنظرمالیوهمغیرمالی)تأخیرودرگیری(افزایش
دهد.افزونبراین،هزینههاومنافعنبایددرمفهوممحدود۱مقایسه
با ندرت به برایهمکاریگروداران نیاز مورد شود.سرمایهگذاری
بیشتر،هزینههایهمکاری دارد. برابری ایجادمیشود، مزایاییکه
گرودارانکوتاهمدتاست)مثلهزینههایاولیهوعملیاتی(امامنافع
ایجاد بلندمدت، در یا و آن از پس درنگ بی همکاری، طول در
میشود.پسفرآیندهمکارییکهپرهزینهدرنظرگرفتهشده،شاید
هنوزهممزایایبلندمدتیداشتهودرنتیجهارزشسرمایهگذاریو

اجرادارد.
پایداریهمکاریگروداراننهتنهابهسودخالصبینهزینههاو
منافعکل،بلکهبرشیوهتوزیعآنبینگرودارانوبرتمایلگروداران
بهمتحملشدنهزینههابستگیدارد.همچنیناصالحاتسیاستو
پروژههایبزرگآب،هزینههایتنظیمیمهمی،بهویژهدرکوتاهمدت
ایجادمیکند؛امامزایایچنینابتکارهاییفقطدربلندمدتبهوجود
میآید.درنظرگرفتندقیقنسبتهزینههاومنافعدرطولفرآیندهای
همکاریوتعیینبدهبستانهایمناسباینزمانمندیدوگانهبسیار

مهماست.

1. stricto sensu
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بـرای  توانمندسـاز1: اصـول کلیـدی  راه انـــــدازی محیـط 
سیاسـت گذاران

برایارتباطفرآیندهایهمکاری،تعادلدقیقیبیناهدافومنابع
بهاهدافموردنظر آیاگروداراندررسیدن اینکه نیازاستو مورد
موفقبودهاند؟ارکانمهمحاکمیتبایدساختارهمکاریگروداران
فرصتهای به منصفانه دسترسی انصاف: ابتدا، هدایتکند. را
همکاری،کلیداطمینانازفرآیندمتعادلومنصفانهاستکهایدهها
ونظرهایگوناگونیرادرنظرمیگیرد.دوم،شفافیت:شفافوباز
انتخابسازوکارهایهمکاریو بودنراههایشناساییگروداران،
تعریفاهدافدنبالشده،بهمطرحکردنمنافعدرمیانگروداران
وتوسعهدرکوحمایتازتصمیمگیرینهاییکمکمیکند.سوم،
پاسخگویی:فراهمکردنبرنامههاییبرایاشتراکایدههایگروداران
کافینیست؛اطالعاتورودینیزبایدازسویتصمیمگیرندگاندر
ازمشروعیت نظرگرفتهشود.پس»شفافیت«برایکسباطمینان
اعتماد: چهارم، است. مهم آن نتایج و تصمیمگیری فرآیندهای
فرآیندهایهمکاری،شایدگروههاییبادیدگاههاوترسهایمختلف
گرفته نظر در آنها دیدگاههای مطمئنشوند باید آورد،که هم گرد
خواهدشد.اطمینانشرکتکنندگانازاینکهاینهدففرآینداست،
برایاطمینانازگفتوگوهایسازندهوتبادلنظرهایمهماست.

دولتهادرتمامسطوح،نقشمهمیدرایجادمحیطیمناسببرای
همکارینتیجهگراوتأثیرگذارگرودارانایفامیکنند.البتهفرآیندهای
بهراحتیتکرارکرد؛ بهزمینهدیگر اززمینهای همکاریرانمیتوان
ولیاصولزیر،جهتگیریهاییرابرایتشویقدولتهابهراهاندازی
چارچوبمناسببرایهمکارینتیجهگرایگرودارانوتالشهابرای

محسوسترساختنشیوههایخوبفراهممیکند.

1. enabling environment
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فراگیر بودن و انصاف
احتمال  به  یا  و  داشته  نتیجه  در  شناسایی همه گرودارانی که سهمی 
زیاد، تأثیر می گیرند و همچنین مسئولیت ها، انگیزه ها و واکنش های 
انجام بایددربارهیکموضوعخاص اصلی آن .شناساییگروداران
شودومنظمبهروزشود.دراینشناساییبایدبهتازهواردان،فعاالن
خارجازبخشآبوگروههایسنتیکمترحضوریافته،توجهکرد.
به و شناساییشده همهگروداران اطمینانحاصلشود است مهم
درستیدرچرخهسیاست-پروژهنقشدارند.ایجادتعادلمناسب
بینفراگیربودنوتوانمندسازیگروداراننیزمهماست.فرآیندهای
همکاری)وسازوکارهایمرتبط(بایدنیازهایگرودارانراباسطوح
منافعومنابعمختلفبرایاطمینانازفراگیریودردسترسبودن،
درخودجایدهد.خطرهایتسخیرامورمشاورهازسویدستههای
مطرحتر،بهضرردستههایکمترمطرحوهمچنینخطرهایناشی
ازجانبداریازگروهخاصیازگروداران،سزاواربررسیدقیقاست.
برابریدرنسلکنونیوبیننسلهایکنونیوآیندهدرچشماندازی
پایداربایدترویجشود.پسدادههایجداگانهبراساسجنسیت،سن،
پیشنهادی، اقدامهای و سیاستها تأثیر سطح و اقتصادی جایگاه

بسیارمهماست.
وضوح اهداف، شفافیت و پاسخ گویی

و  گروداران  همکاری  اهداف  تصمیم گیری1،  نهایی  خط  تعریف 
کاربرد مورد انتظار از ورودی ها.روشنساختناهدافودالیلبرای
نقش شیوه مورد در متقابل اعتماد و درک ایجاد همکاری،کلیِد
راستای در مشارکتهایکیفی ایجاد و فرآیند در داشتنگروداران
به همکاریگروداران، اهداف است. آگاه برایگروداراِن انتظارها
خدمات، ارائه حوزه، سطح در رودخانه حوضه برنامههای تدوین

1. Ultimate line of decision making
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افزایشآگاهی)برایمثالدرموردهزینههایآب،خطرهاوروندهای
عملکرد بر نظارت همچنین و خطر جانمایی حسابرسی، آینده(
کمکمیکند.بهشکلمشابهوبهمنظورافزایشاعتمادبهنفسدر
تصمیمگیری برای مسئول مرجع روشنی به باید فرآیند، این ارزش
شود. مشخص ایدهگروداران، گرفتن نظر در برای آن تمایل و
شفافیتوپاسخگوییدرمورداینکهفرآیندهمکاری،چگونهطراحی
از استفاده و )مانندروشهایشناساییگروداران اجرامیشود؟ و
ورودیهایگروداران(برایبهبوداعتبار،مشروعیتوایجاداعتماد
میانگروداراندرگیر،بسیارحیاتیاست.پشتکارزیادیبرایکسب
فرآیندهمکاریودرگیرکردن بودن ازعادالنهومنصفانه اطمینان

قابلاعتمادگرودارانالزماست.
ظرفیت و اطالعات

اطالعات  اشتراک گذاری  و  مناسب  انسانی  و  مالی  منابع  اختصاص 
مورد نیاز برای همکاری نتیجه گرا با گروداران.بهبودمشارکتعمومی
و بهموقع دسترسی به نیاز اساسی، تصمیمگیریهای و بحثها در
مهارتهای ،)... و سنتی علمی، )فرهنگی، اطالعات به قابلفهم
فنی،اشتراکگذاریتجربههاوبودجهمناسبوکافیدرزمانمناسب
)برنامهریزی(دارد.حمایتازاطالعاتدوجانبهکهباراههایارتباطی
سازگارومناسبازجملهفناوریهایمبتنیبروب،اشتراکگذاشته
شده،راهحلاست.کسباطمینانازکمهزینهبودنفرآیندهمکاری
نیزمهماست؛تاازهمکاریمؤثرتمامیگروداران،انتقالدقیق،قابل
اعتمادوقابلدسترساطالعاتبهبخشهایمختلف،تقویتتشکیل
دیدگاههاداخلودرگروههایگروداروایجادحمایتازفرآیند،اطمینان
حاصلشود.تفسیرواستفادهازاینمنابعواطالعات،مستلزمتوسعه
تواناییهاووقابلیتهادرتمامیسطوح،برایایجادهمکاریپایدار

گروداراناست)مثلمهارتهاویادگیریاجتماعی(.
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بهره وری و اثربخشی
ارزیابی منظم فرآیند و نتایج همکاری گروداران برای یادگیری، تنظیم 
و بهبود، بر اساس آن. اینارزیابیونظارت،بهابزارهاوشاخصهای
با و میشود دستهبندی دوباره ادراک بر مبتنی و واقعیت بر مبتنی
باید نتایج میشود. انجام ثالث، اشخاص یا و پیشرانها اهداف،
بهمنظورافزایشپاسخگویی،ارائهآمارهابراساسموفقیتفرآیند
به تجربه از یادگیری و موردنظر اهداف به دستیابی در همکاری
منظوربهبودعملدرآینده،افشاشود.ارزیابینبایدمحدودبهارزیابی
قبلازعملوانتهایعمل۱باشد؛بلکهبایدهمچنانروندیجاریدر
چرخهسیاست-پروژهباقیبماند.همکاریگروداران،مزایاییازنظر
انعطافپذیری،پایداری،انسجام،مقبولیت،ظرفیتوکاراییایجاد
میکند.امادرتصمیمگیریواجراتأخیرمیاندازدوانواعمختلف
را اجتماعی و اعتباری فرآیند، مواد، غیرمالی( و )مالی هزینههای
اطمینان فرآیندهایهمکاری، مزایای و هزینهها بررسی کند. تولید
میدهدتماممنافع،ازجملهگروداراِنکمترمطرح،باتوجهبهتوزیع
تأثیرها،حقوقومزایا،موردتوجهاست.اقدامهایتعدیلکنندهای
نیزبرایکاهشهزینههاوتعیینمشوقهایمناسب،هنگاممدیریت

زمانمندیدوگانهکوتاهمدت/طوالنیمدت،موردنیازاست.
نهادینه کردن2، ساختاربندی و تلفیق

سیاسی  و  قانونی  چارچوب های  در  همکاری  فرآیندهای  جایگیری 
روشن، ساختارها و اصول سازمانی و مراجع مسئول.هیچحکمرانی
مشابه، شکل به ندارد. وجود حاکمیت خود به توجه بدون آب
برای مناسب مشوقهای بدون باگروداران، مؤثری همکاری هیچ
سیاستگذاریپائینبهباالوفراگیروجودندارد.مجموعهمشخصی

1. ex ante and ex post
2. Institutionalisation
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ازحالت باید اینکارهستکه برای ابزارها و برنامهها قوانین، از
تغییر نظاممندگروداراندربخشآب فعالوهمکاری به واکنشی
با همکاری »تسخیر« یا و »خستگی« خطر نهادینهسازی، اما کند.
افزایش را بهضرردستههایکمترمطرح و بیشترمطرح دستههای
میدهد.نهادینهسازیبایدباتوجهبهنیازهایمبتنیبرمکانوتغییر
کارهای فکر«، »شیوه در همچنین و باشد انعطافپذیر شرایط،
روزانه،مهارتهایحرفهایوفرهنگتصمیمگیریتغییرایجادکند.
تدارکهابرایهمکاریگرودارانبایدمنسجموکلنگردرراستای

زنجیرهآبوحوزههایسیاسیآبقرارگیرد.
قابلیت انطباق

تطابق نوع و سطح همکاری با نیازها و حفظ انعطاف پذیری فرآیند 
در گروداران، همکاری سازوکارهای و ابزارها شرایط. تغییر  با 
مکانها،زمانها،اهدافومراحلچرخهسیاست-پروژه،متفاوت
اجتماعی، )جغرافیایی، زمینه هر با متناسب باید میکند. عمل
مورد سیاسی هدف مربوطه، نوعگروداران فرهنگی(، و اقتصادی
منابع مختلفعالقه، دادنسطوح جا برای مکانی نیازهای و نظر
گرودارانوگزینههایدیگردرصورتایجادنیازهایجدید،طراحی
آن در استکه متغیر و پیچیده آب، مدیریت سامانههای شود.
تغییرهاپویاوبیشترقابلپیشبینینیست.پسفرآیندهایهمکاری،
نبود با انطباق و پاسخگویی برای متعدد توانمندسازیگروداران به
قطعیتنیازداردوبایدبرایمدیریتخطرهاوانطباقباتغییرهای
همکاری رویکردهای شکست از بماند. باقی انعطافپذیر محیط
اساسی، تغییرهای تحریک چگونگی و پیچیده مدیریت شرایط در

میتواندرسهاییآموخت.
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ساختار متن
اینکتابهشتفصلدارد:

• الف(	 میکند: ایجاد زیر موضوعهای از تصویری ،۱ فصل 
ایجاد آب کار جذابیتی گروداران، همکاری موضوع چگونه
کردهاست؟ب(مفاهیمموجودوبحثهایمعنایی۱براساس
شرایطهمکاریگروداران؛ج(ساختارتحلیلیمورداستفادهدر

اینگزارش.
• فصل2،عواملمهمافزایشهمکاریگروداراندرحکمرانی	

آبراباتمرکزبرمحرکهایساختاریویکپارچهویژهبخش
یادیگربخشهاشناساییمیکندکهتوجیههایجدیدی آب،
اجرای و فراگیر تصمیمگیری و همکاری فرآیندهای برای

سیاست-پروژهایجادمیکند.
• فصل3،فعاالنسنتی،تازهواردانوگرودارانکمترمطرحدر	

اهمیترویکرد بر تأمل با را، آنها انگیزههای و حکمرانیآب
نظاممند،درپرداختنبهاتصالوارتباطمتقابلمیانگروداران

درمقیاسمربوطه،ترسیممیکند.
• موانع	 بر ویژه تمرکز با همکاریگروداران موانع ،۴ فصل 

تلفیقاصولهمکاریدرسیاستهاوشیوههایمدیریتآب
بررسی را همکاری فرآیندهای مؤثر اجرای موانع همچنین و

میکند.
• فصل5،فهرستیازسازوکارهایمورداستفادهبرایهمکاری	

گروداراندرسیاستهاوپروژههایآبرا،چهرسمیوچهغیر
رسمی،فراهمکردهوقوتهاوضعفهایآنراارزیابیمیکند.

• فصل6،ارزیابیهزینهها،خطرهاومزایایهمکاریگروداران	
است.

1. semantic
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• فصل۷،اصولفراگیر،فهرستبررسیبرایاقدامهمگانیو	
به دولت سطوح تمام در سیاستگذاران برای شاخصهایی
با تأثیرگذار همکاری برای توانمند محیطی راهاندازی منظور

گروداران،پیشنهادمیکند.
• بر	 را ازگروداراندرگروههایمختلف فصل8،یازدهنمایه

و ادارکها ساختن برجسته برای پژوهش، این نتایج اساس
تجربههایمتمایزارائهمیدهد.

اتحادیههای کشاورزی، فعاالن مجلس، نمایندگان دیدگاه 
تجارتورسانههانیز-کهازنتایجاینپژوهشاست-بهترتیبدر

پیوستهایالف،ب،جود،ارائهشدهاست.

منابع
Abelson ,J .and F.P .Gauvin ,)2006( Assessing the Impacts of Pub-

lic  Participation  :Concepts  ,Evidence  and  Policy  Implications, 
Research Report P/06, Canadian Policy Research Networks.
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اینفصل،پیشزمینهایازهمکاریگرودارانرابهعنوانموضوعی
بااهمیتفزایندهدرمدیریتآبتوصیفمیکند؛وبرروندهای
سیاسیاخیردربارهفراگیری،شفافیتوپاسخگوییبیشترتمرکز
از دیدگاههایی نیز و اصطالحهایکلیدی تعاریف دارد.همچنین
مقالهها،درموردمفاهیممختلفهمکاریگرودارانفراهممیکند.
اینفصل،نوعشناسیازسطحهمکاریگروداران،براساسفرآیند
وهدفموردنظرآن،پیشنهادمیشودوبهنقشگرودارانبهعنوان
»اهداف«ویا»پیشرانهای«فرآیندهایهمکاری،نگاهمیکند.این
فصل،مطالعهایاستبرایجمعآوریدادههایتجزیهوتحلیلشده
درگزارشوباچارچوبیبرایتحلیلچرخههمکاریگرودارانو

سهمآندرحاکمیتفراگیرنتیجهگیریمیکند.
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مقدمه
در پائین« به باال مراتبی سلسله »روش از عمومی سیاستگذاری 
گذشته،کهنظارتمستقلیبرمردموجامعهمدنیاعمالمیکرد،
غیر و دولتی فعاالن شامل جامعتر، و شفافتر روشی سمت به
دولتی)بخشخصوصیوسازمانهایغیرانتفاعی(،گرایشدارد.
»دولتها«، سنتی نقش است؛ تغییر این دستخوش آب، بخش
بهعنوانقدرتواحدتصمیمگیری،ازسویحکومتچندسطحیو
چندمحوریجایگزینشدهاست.اینانتقال،نقشمهمیرارسمی
در میتوانند نهادی مختلف جایگاههای از کهگروداران میداند
مدیریتآبایفاکنند.اینتغییرباتوسعهوبهرهبرداریازنرمافزارها
شده آشکار همکاریگروداران برای بینالمللی سختافزارهای و

است.
نیز و است تکاملیافته همکاریگروداران چگونه اینکه درک 
درکمفاهیموتعاریفکلیدیکهزمینهسازآناست،برایشناسایی
چالشهایذاتیوراهحلسیاسیبسیارمهماست.اینفصلباطرح
همکاری مورد در موجود مقالههای و سیاسیگستردهتر روندهای
گروداراندربخشآب،زمینهایبرایتجزیهوتحلیلسازمانهمکاری
وتوسعهاقتصادی،فراهممیسازد.همچنینتعاریفواصطالحهای
کلیدیرامدونکردهاستوساختاریتحلیلیبرایتصمیمگیرندگان
طرحمیکند؛وبهعنوانابزاریتشخیصیبرایبهبودسهممشارکت

گروداراندرحاکمیتمؤثرآبعملخواهدکرد.

دست یابی همکاری گروداران به ارجحیت در دستور کار آب
آب: بخشی پراکنده شده

از مجموعهای شامل آن مدیریت است؛ پراکنده بسیار آب، بخش
)زیر( محلی، سطوح از انتفاعی غیر و خصوصی دولتی، فعاالن
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شهروندان، دولتها، است؛ بینالمللی و ملی منطقهای، حوزهای،
کاربراننهایی،عواملخصوصی،اهداکنندگانومؤسسههایمالی
وهمچنینارائهدهندگانزیرساختهاوخدمات،همگیمنافعیدر
ازکشورها، بسیاری در دارند. آب پروژههای و پیامدهایسیاست
سطح در آب سیاستگذاری در مسئولیتها و نقشها تخصیص
حکومتپراکندهشدهاست.بهذات،تعددفعاالن،منافعونگرانیهای
نظارت قدرت ومعمواًل پیچیدهمیکند؛ را مختلف،تصمیمگیری
جریانسیاستگذاریوپروژهها،ازجملهبرنامههایاصالحهایآن،

دراختیارهیچفعالواحدیباقینمیماند.
تقسیمبندیبیشازحداینبخش،مستلزمهمکاریهمهفعاالن
برایاشتراکگذاریمشترکمسئولیت،بهمنظورمدیریتآبوگرفتن
منافعگوناگون با فرآیند، این است. مؤثر هماهنگی سازوکارهای
میانگروههادرمسائلسیاسی،بازهمپیچیدهترمیشودوتقاضای
چند پیچیدگی این میدهد. قرار تصمیمگیرندگان دوش بر بیشتری
بازیگری،بهمعنایدرنظرگرفتنبرداشتهایمختلفباتوجهبه
مشکالت،منافعومواضعگروداراناست؛کهمیتوانبادرگیرکردن
گروداراندرسراسرزنجیرهآب،بخشهایمرتبطوسطوحدولتدر
یکروندگفتوگویتکراری،بهآنپرداخت.ابزارهایسیاسیمؤثر

نیزبهاصالحاینچالشکمکمیکند.
و دیگر بخشهای سیاستهای از متأثر همچنین آب بخش
همچنینمحرکهایمتعددخارجیاست.چرخهآب،آثارجانبیمهم
درحوزههاییتولیدمیکندکهبرایتوسعهبسیارمهماست،ازجمله:
بهداشت،کشاورزی،استفادهاززمینوبرنامهریزیفضایی،کاهش
فقروانرژی.سیاستگذاریدراینحوزههاتمایلبهانفرادیعمل
کردندارد؛پسبیشتربرایاطمینانازمشاوره،مشارکتوهماهنگی

منسجم،جامعویکپارچهگروداران،بهبودبیشتریموردنیازاست.
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تغییر دیدگاه به سمت تآمیم گیری و اجرای »باز«
دولتهاوحکومتهایعمومیبهشکلفزایندهایدرحالبازشدن
است.براثربحرانمالی،بخشدولتیدرمعرضافزایشمطالباتاز
سویشهروندان،برایبیشتردرگیرشدندرشیوهتصمیمگیریهای
سیاستعمومیقرارگرفت.چنینتقاضاییازایناعتقادسرچشمه
میگیردکهاعتماد،بازبودن،صداقتوشفافیتبرایدستیابیبه
یکبخشدولتیمؤثروعملکردمحور-کهخدماتعمومیبهصرفه
بهتروبیشتری،تولیدمیکند-ضروریاست.سازمانهمکاریو
اقدامهایدولت، بهعنوان»شفافیِت را باز اقتصادی،دولت توسعه
دسترسیبهخدماتواطالعاتدولتیوپاسخگوییدولتبهایدهها،
خواستههاونیازهایجدید«تعریفمیکند.اینسهسنگبنا،حامی
مبنایشواهدبهبودیافتهبرایسیاستگذاری،تقویتصداقت،فساد

کمترواعتمادباالتردردولتاست.
چالشهای به اقتصادی، توسعه و همکاری سازمان کشورهای
منظور به گروداران، با فزاینده همکاری برای عمومی، سیاست
پرورشاصالحهایپایدار،پاسخمیدهند.روندها،سهراهبردگرفته
شدهکشورهارابرایتسهیلاجرایسیاست،برجستهمیسازد:بسیج
مردمومشتریان،باتوجهویژهاختصاصدادهشدهبهگروههایهدف
کردن درگیر پائینتر(؛ درآمدهای و اقلیتها مثالکودکان، )برای
بخشخصوصی،جامعهمدنیودانشگاهیدرارائهخدماتعمومی،
اشتراکگذاریتجربهوراهحلهاینوآورانهوهمکاریبامقامهای
دولتهای با همکاری راه از بهویژه مختلف، سطوح در دولتی

منطقهاییامحلیبرایتضمینکیفیتارائهخدمات.
دستورکاردولتباز،درحالدگرگونکردنشیوهانجامامور،از
سویدولتهاست.تعدادفزایندهایازکشورها،قوانیندسترسیبه
اطالعاترابازنگریکردهاند.نهادهایمستقلنظارتواجرا،مانند
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مؤسسههایمالیعالی،ادارههایبازرسیویاکمیسیونهایاطالعات
نیزنقشفزایندهایدرتضمینتطابقانجاموظیفهمقامهایدولتی
درموردشفافیتودسترسیبهاطالعاتایفاکردهاند.دراینزمینه،
دولتهادرجستوجویراههاییبرایپاسخگوترساختنخدمات
همکاری اشکال سایر و مشاوره با عمومی، نیازهای به عمومی

گرودارانهستند.
موضوعهمکاریگروداراننیزدرعرصهجهانیبخشآب،توجه
زیادیبهدستآوردهاست.20سالگذشته،تماممجامعجهانیآب،
نقشمهممشارکتچندکنشگر)مراکش،۱۹۹۷م(؛رویکردهای
اتحاد،شبکههاوگفتوگوها)کیوتو، مشارکتی)الهه،2000م(؛
2006م(؛ )مکزیک، دولت سطوح میان در هماهنگی (؛ 2003م
200۹م(؛ )استانبول، حاشیه و آسیبپذیر حیاتیگروههای نقش
مؤثر مدیریت از حمایت برای گرودار چند برنامههای به نیاز و
کردهاند. برجسته را ) 20۱2م )مارسی، آب خدمات و  منابع
دراینزمینه،ابرازهایسختافزاریونرمافزاریبینالمللیایجادشد؛
ودرفاصلهاعالمیهریو۱۹۹2مدرموردمحیطزیستوتوسعه)که
بهمعرفیهنجارهایدرحالظهورمشارکتعمومیمیپردازد(،تا
دستورکار2۱درهمانسال)کهمشارکتعمومیدرتهیه،پیادهسازی
واجرایقوانینوسیاستهایمحیطزیستی،شاملمدیریتآبهای
منطقهای، سطح در دارد. قرار میکند( طراحی پیش را شیرین
است. شده داده شرح اصول این مورد در بیشتری قانونگذاری
 کنوانسیونکمیسیوناقتصادی۱۹۹8مسازمانمللمتحدبرایاروپا
بهاطالعات،مشارکتمردمدرتصمیمگیریو درمورددسترسی
بهکنوانسیون )معروف محیطزیست امور در عدالت به دستیابی
این آنشدهاست. امضاکنندگان برای راهنمایی به تبدیل آرهوس(
کمیسیون،بهدنبالتصویبقوانینومقرراتدیگریبودکهشامل
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اصولمشارکتیمشابه،بهویژهدرسطحاتحادیهاروپا،میشد.
توجهروزافزونبههمکاریگروداراندربخشآب،تغییرالگوی
کلیرادرمدیریتدولتیوپویاییگستردهتردرتوسعهوحکومت
ایجادکرد.ازدهه۱۹80موقتیشهرونداننقشدولترابهچالش
مؤثر سیاستگذاری فقرات ستون به تبدیل حکمرانی کشیدند،
برقراریدموکراسی،تمرکززداییوشکلهای راه اینجنبش، شد.
حکمرانیچندمحوریبیشتریراپیشگرفت.اینروشها،براساس
اینفرضبودکهجوامعخودمختاربهدنبالراهحلهایمعمولپذیرفته
ومشارکتدرپیادهسازیآن،بهجایتکیهفقطبرتصمیمگیریهای

دولتیباالبهپائینویا»فرماندهیوکنترل«هستند.
روندهاومسیرهایتخصصیتردربخشآبنیزدررویکردهای
دهه در بخوانید(. را 2 )فصل دارد تأثیر آب، حکمرانی فراگیر
۱۹۹0مدستورکارسیاستمداران،ازراهحلهای»فنی«عرضهمحور
وزیرساختگرابهسویمدیریتبیشترتقاضایآبپیشرفت.این
راهحلهابرنقشحیاتیمؤسسههاوهمچنینابزارهایاقتصادیو
اجتماعیبراییکمثلثسهگانهمتقاباًلتقویتکننده)زیرساخت،
مفهوم یافتن عمومیت دارد. تأکید سرمایهگذاری( و مؤسسهها
مدیریتیکپارچهمنابعآب،بحثگستردهترهماهنگیدرمیانمنافع،

بخشهاوسطوحمختلفرانشانداد.
حکمرانیآبرانمیتوانبدونوجودحاکمیتعمومیمناسب،
بدون آب، بخش در گروداران مؤثر همکاری محققکرد.همچنین
در فراگیر و باال به پائین سیاستگذاری برای چارچوبگستردهتر
خارجازاینبخشاست.حکمرانیآبمفهومیپویاستکهاشارهدارد
بهاینکههرکسچهکاریکردهوچهچیزیرا،کیوچگونهبهدست
میآورد؟اینمفهوم،شاملمقرراتسیاسی،سازمانیواداری؛شیوهها
وفرآیندهاییکهگرودارانباآنمنافعخودرابیانکردهونگرانیهای
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آنهاشنیدهمیشود؛روشهاییبرایتصمیمگیریواجرایتصمیمها؛
و پاسخگونگهداشتنتصمیمگیرندگاندرتوسعه برای وچارچوبی

مدیریتمنابعوخدماتآباست.

تعاریف کلیدی و بینش های برخاسته از منابع علمی
ُبعد یک میکنند مشارکت خود حکمرانی در میزانیکهگروداران
از که ردیابی سامانههای وظیفه است. حکمرانی خود اساسی
تفاوتهایاجتماعی،اقتصادیوقدرتسیاسیشکلیافتهاست،
تبدیلهمکاریبهتجربهاصلیسازمانیاست.رویکردالینوراوستروم
درموردتحلیلنهادی،نشانمیدهداقتصادهایمبتنیبرهمبستگی،
جایگزینهایامیدبخشبرایراهحلهایسنتیاقتصادیفرماندهی-
بومشناسی و اجتماعی مشکالت بر غلبه برای دولتمحور، کنترل
را سازمانی مدیریت در گروداران همکاری رویکرد، این است.
عاملمهمینشانمیدهددرتعییناینکهآیانهادها)بهویژهازجنبه
اطالعاتوتوانحلمسئله(مؤثروپایداراست.ازاینروفرآیندهای
همکاری،اطالعاتیازنیاتواقدامهایفعاالندیگرفراهممیکند،
کهسببکاهشخطروکمکبههماهنگیواعتمادسازیمیشود.
همچنینتحلیلنهادیبراینباوراستکهدانشمحلِیارائهشدهاز
سویهمکاریدرسطحجامعه،منجربهطرحسازمانیآگاهانهترو

راهحلهایاقتصادیبرایحلمشکالتجامعهمیشود.

از مشارکت عمومی تا همکاری گروداران
»مشارکت« مفهوم از آب بحثهای در تحولی اخیر، سالهای در
در وگروهها افراد بهدخالت داریممشارکت، بهمفهوم»همکاری«
طراحی،اجراوارزیابییکپروژهویاطرحاشارهدارد.همکاری،به
تعبیری»چتر«است.ایناصطالحگستردهبهتالشهاییکسازمان
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برایکسباطمینانازاینکهافرادوگروههاوسازمانها،فرصتشرکت
درتصمیمگیریواجرا-کهآنهارامتأثرساختهویابهآنعالقهدارند-
داشتهباشند.اینمفهوم،شاملطیفوسیعتریازفرآیندهایفراگیر،
تصمیمگیری فرآیند برای مختلف ورودیهای و مختلف نیات با
است.مشارکتلزومًاتأثیربرفرآیندتصمیمگیریراتضمیننمیکند؛
اینفرآیندمشخص برای ازسویورودیهایمعنیدار اماهمکاری

میشود.پسمشارکتبهشکلی،سطحیازهمکاریاست.
تمایزمشارکتعمومیوهمکاریگروداراننیزضروریاست.به
گفتهاسمیت،مشارکتعمومی،شاملطیفوسیعیازرویکردهاو
روشهایطراحیشدهبهمنظورمشورت،درگیرشدنواطالعرسانی
جوامعمحلیوشهروندانیعنی»مردم«است.برایمثال،دربخش
آب،»مردم«اساسًاشاملجامعهمدنی)برایمثالدرتدوینبرنامههای
بهبودکیفیت در مثال )برای مشتریان و رودخانه( مدیریتحوضه
وپاسخگوییخدماتآبوبهداشت(است.همکاریگروداراناز
دیگری بهگروههای و رفته فراتر نیز نهایی وکاربران مدنی جامعه
ازفعاالنداخلوخارجازبخشآب،درفعالیتهایبرنامهریزی،
تصمیمگیری،اجرا،نظارتوارزیابیمیرسد.پسهمکاریگروداران
بخش چندسطحی(، )حاکمیت دولتها از مختلفی سطوح نیز
خدمات، ارائهدهندگان تنظیمکنندگان، آب(، )نظارت خصوصی
اشکال در مدنی جامعه سرمایهگذاران، کمککننده، سازمانهای
جنبشهای غیردولتی، سازمانهای شهروندان، )مثل: آن مختلف

کاربرانو...(وشاملدیگرحوزههایمربوطهاست.

انواع همکاری
محتوای منابع علمی

براساسگزارشها،مفهومهمکاریگرودارانمعانیمختلفیبرای



فآ  اول: همکاری گروداران و دستور کار آب | 59

استفادهازآب،مدیریتآبوحکمرانیآبدارد.برایاستفادهاز
آب،همکاریابتدااشارهبهدسترسی)مقدارکافیوباکیفیتخوب(
دارد؛برایمدیریتآب،مستلزمدخالتدرعملکردهایعملیاتیودر
عرصهدارد)توزیع،نگهداریاززیرساختهاونظارتبرکیفیت(؛
امابرایحکمرانیآب،اشارهبهاجرا،ازجملهکمکبهتصمیمگیری
دارد.حکمرانیآبدرتمامسطوح)بینالمللیتامحلی(مشاهدهشدهو
شاملهمهانواعگروداران)دولتها،بخشخصوصیوجامعهمدنی(
مفاهیم نیز سیاسی اجتماعی- نظریهپردازان و فیلسوفان میشود.
تعریفکردهاند.هابرماس و بررسی را همکاریگروداران  اساسی
حوزههای ظهور شرط پیش که میکند اشاره نهادی معیارهای به 
عمومی،ازجملهفراگیری،نگرانیهایمشترکوبیاعتناییازوضعیت
 اجتماعیاست.مودیوهمکاران،درموردسنجشتعهدسازمانی
کارکردند،کهآنراقدرتنسبیهویتفردوهمکاریاودریک
سازمانخاصتعریفکردند.آنهادریافتنداینامرمستلزمارتباطی
فعالباسازمانبهگونهایاستکهافرادشخصًامایلبهکمکبهرفاه

سازمانهستند.
انواعمختلفیازهمکاریومشارکتدرمقالههابحثشدهاست
)بستۀ۱-۱(.دستهبهخوبیشناختهشده،»نردبانمشارکتشهروندان«
راآرنستینتعریفکرد،کههشتسطحیا»پله«راشناساییمیکند؛
گروه در مرحله )پائینترین نفوذ اعمال از محدودهای در همچنین
مشارکتنداشتن(تاکنترلشهروندان)باالترینمرحلهوباالتریندرجه
اینمحدودهنشانمیدهددرجهبندی دارد. قرار ازقدرتشهروند(
قابلتوجهیازمشارکتشهروندانوجوددارد.کارآرنستینهماکنون
منسوخوقابلبحثتلقیمیشود؛زیرامشارکترابهخودیخودیک
هدفونهیکوسیلهدرنظرگرفتهاست.انواعدیگرینیزپدیدآمد:

مانند»انواعمشارکت«،»مکعبدموکراسی«و»سطوحهمکاری«.
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دیدگاه  از  همکاری،  سطوح  انواع  و  اصطالح ها  تعریف 
سازمان همکاری و توسعه اقتآادی 

هر آن در استکه فرآیندی همکاریگروداران، اینگزارش، در
آب به مربوط موضوع در سهمی یا و عالقه یاگروهیکه شخص
دارد،درفعالیتهایمرتبطوتصمیمگیریوفرآیندهایاجرادرگیر
یاگروه فرد است)بهتعریفکلیدیدربستۀ۱-2مراجعهکنید(.
شایدمستقیمیاغیرمستقیم،متأثرازسیاستهایآبقرارگرفتهویا
تواناییتأثیرگذاریمثبتیامنفیبرنتیجهراداشتهباشد.شکلهای
بسیاریازهمکاریگرودارانوجوددارد:برخیبهواسطهگروههاو
افرادغیردولتی،خودسازمانیافتههستند؛سایرهمکاریهاازسوی
تصمیمگیرندگانومقامهایدولتی،تسهیلمیشود.اینگزارشبه
عمدبرشکلهاییازهمکاریگرودارانتمرکزداردکهدرآندولتها
ازنظرایجادمحیطوشرایطساختاریمناسبنقشیایفامیکنند.

بستۀ 1-1- نمایی کلی از انواع مشارکت و همکاری
راپیشنهاد آرنستین)۱۹6۹م(»نردبانمشارکت« آنزمانکه از 
در شرکتکنندگان دخالت بهسطح توجه با را مشارکت او کرد،
دادهاند تشخیص محققان میکرد؛ طبقهبندی تصمیمگیری فرآیند
سطوحمختلفیازهمکاری،ازمنفعل)مثلدریافتاطالعات(تا
فعال)مثلکمکبهبرنامههاوتصمیمگیریدرشیوههایمختلف(

وجوددارد.
پرتی)۱۹۹5م(طبقهبندیاصولیمشارکترانشانمیدهدکهدر
محدودهایازشکلهایبِدمشارکت-مشارکتدستکاریشدهو
مشارکت»منفعل«کهتصمیمهاپیشترگرفتهشدهاست،تاشکلهای
»مشارکت دارد. قرار مشاوره، باکسب مشارکت مانند »بهتر«،
استداللهای با بیشتر که است مشارکت از شکلی کاربردی«



فآ  اول: همکاری گروداران و دستور کار آب | 61

انواعپیشنهادشدهدراینگزارش)شکل۱-۱(ششسطحازهمکاری
گرودارانرابراساسفرآیندهاومقاصدیمتمایزمیکندکهآنهادنبال
میکنند.سطحاولارتباطاتاست،کهابتدادرصدداشتراکاطالعات

»بهرهوری«همراهاست:مردمبراینیلمؤثرتربهاهدافپروژهو
عوامل ازسوی اصلی، تصمیمگیریهای از پس هزینهها، کاهش

خارجی،شرکتمیکنند.
فانگ)2006م(فراتررفتوروشهایمختلفی،برایمشارکتاز
راه»مکعبدموکراسی«توصیفکردکهبراساسمحورهایاقتدارو
قدرت،انواعشرکتکنندگان،ارتباطاتوحالتتصمیمگیریدارد.
اونشانمیدهدمیتوانآنرابرایاطالعرسانیبهانتخابهایطرح
نهادیبرایطرحهایبرنامهریزیمشارکتعمومی،استفادهکرد.

بهتازگیکتابچهراهنمایبررسیحکمرانیآب)تسهیالتحکمرانی
آببرنامهتوسعهمللمتحد،مؤسسهبینالمللیآباستکهلموشبکه

امانتآب20۱3م(پنجشکلهمکاریرانشانمیدهد:
صاحبانابتکارعمل)یعنیگروداراننظارتوارزیابیالزم،. ۱

ارائهمیدهند(.
مشارکت)مؤسسهها،سازمانهاومجامعشهروندیدرتوسعه. 2

وپیادهسازیسیاستهمکاریمیکنند(.
 ارائه3. پروژه مدیریت در ذینفعان )اولویتهای نمایندگی 

میشود(.
در. ۴ وگروداران شهروندان سازمانها، )مؤسسهها، مشاوره

گفتوگوهاوارتباطاتدرگیرهستند(.
آموزشی،. 5 قالبطرحهای در )»مشارکت« آگاهی و اطالعات

آموزشکارکنانو...کمترینوگرودارانبیشترینمنفعلاست(.
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وباالبردنسطحآگاهیاست؛امابیانگرآناستکههمکاریبیشتر
منفعلاست،یعنیاطالعاتحوزهسیاستویاپروژهآبدراختیار
تصمیمهای بر اثرگذاری فرصت لزومًا اما میگیرد، قرار گروداران
نهاییبهآنهادادهنمیشود.بررسیانواعبهصورتتدریجیتاسطح
تولیدوتصمیمگیریمشترکپیشرفتمیکندومتناظرباتصمیمگیری
تصمیمهای بر مستقیمی قدرت آن،گروداران در استکه فشردهتر
گرفتهشده،اعمالمیکنند.پسهمکاریگروداران،تمرینیچندُبعدی
باسطوحمختلفپیشروندهاستکهداللتبرشکلهاوشدتهای

مختلفهمکاریگروداراندارد.

ارتباط
ارتباط،نشاندهندهسطحاولهمکاریاست.اینمقولهدرصدددر
بخشهای برای آب حوزه دادههای و اطالعات دادن قرار دسترس
دیگراست.اشتراکگذاریاطالعاترامیتوانباراههایگوناگون،از
رسانههایسنتیواجتماعیتاجلسهها،کارگاههاویابرنامههایخاص
اینبخش،مانندسامانههایاطالعاتآب،انجامداد.دربیشترموارد،
گرودارانیکهدرفرآیندهایهمکاریبرایاشتراکاطالعاتشرکت
میکنند،دیدگاههایخودرامطرحنمیکنند.بلکهتماشاگرانیشرکت
میکنندکهاطالعاتیدرموردسیاستهاویابرنامههادریافتمیکنند.
یک از جانبه، یک صورت به میتوان را اطالعات اشتراک
راه از مثال )برای ازگیرندهها تعدادی به آب دادههای نشر سازمان
روزنامهها،وبسایتهاو...(؛بهصورتدوجانبه،بادونهادموافق
برایاشتراکدوجانبهاطالعات)برایمثالاشتراکدادههادرمورد
بر اثرگذار احتمال به آب یاسفرههای هم رودخانهکنار حوضههای
یکدیگرازسویدوسازمانحوضهرودخانه(؛ویاچندجانبهانجامداد
کهدرآنانواعمختلفگروداران)مثلشهرداری،پیمانکارانمحلیو
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مصرفکنندگان(بهتوافقیبرایاشتراکدادههاییکموضوعمشترک
ویامسئله)پوششخدماتآب،عملکردویاتعرفهها(میرسند.

مقوله این درکل، است. آگاهی افزایش دنبال به نیز ارتباطات
و آگاهتر هدف با دیگر نهادهای با سازمان یک شاملگفتوگوی
مانند خاص، مسئله یک به موردنظر مخاطبان ساختن حساستر
کیفیتآبویاخطرسیلاست.دربیشترمواردافزایشآگاهی،با
اشتراکگذاریاطالعاتبهعنواندادههایملموسشروعمیشودکه
کلیددرکموضوعموردنظروفهمیدنارزشآناست.فرآیندهای
طرحهای مردمی، پویشهای شکل آگاهی، افزایش برای همکاری

آموزشیویاآموزشمتخصصانآباست)بستۀ3-۱(.
فرآیندهایارتباطبرایباالبردنآگاهی،امکانشرکتگروداران
برایاکتشاف،توسعهوحتیتغییرنظرها،خواستههاودیدگاههایآنها
رافراهمکنند.اینفرآیندها،تأثیرارتباطرابرگرودارانیاعمالمیکند
کهمتأثرازدالیل،نتایجیاصداقتخودفرآیندهستند)فانگ،2006م
(.آگاهیبخشیدننشاندهندهگامباالتریازاشتراکاطالعاتاستو
گرودارانرابهیکموضوعمربوطمیکندوتشخیصمیدهد،آیااین

موضوعبرایآنهامؤثراستکهآناناقدامکنند؟

بستۀ 1-2- تعاریف کلیدی
یعنیچه آب آب:حکمرانی یا حکمرانی   governance  Water
کسی،چهچیزیرا،کیوچگونهانجاممیدهدیابهدستمیآورد؟
ایناصطالح،شاملمقرراتسیاسی،سازمانیواداریوشیوههاو
فرآیندهایی)رسمیوغیررسمی(استکهباآنتصمیمگیریواجرا
میشود،گرودارانمنافعخودرابیانکردهونگرانیهایخودرادر
نظرمیگیرندوتصمیمگیرندگاندرموردمدیریتمنابعآبوارائه

خدماتآبپاسخمیدهند.
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Stakeholder یا گرودار:فرد،گروهیاسازمانیکهدارایعالقهو
یاسهمدرموضوعیمربوطبهآباستوممکناستمستقیمیا
غیرمستقیم،متأثرازسیاستآبقرارگرفتهویاتواناییتأثیرگذاری

مثبتیامنفیبرنتیجهداشتهباشد.
Engagement یا همکاری:فرآیندیاستکهدرآنگروداراندر
برای آب، با مرتبط پروژههای و سیاست فعالیتهای و فرآیندها
همکاری فرآیند هستند. درگیر آب مؤثر حکمرانی از اطمینان
توسعه، مفهوم، )طراحی- ابتکاری طرح مختلف مراحل در
از مختلفی، اهداف و میافتد اتفاق )... و ارزیابی پیادهسازی،
وتصمیمگیریمشترک تولید تا اشتراکگذاری و اطالعات تولید
رابهدنبالدارد.افزونبراین،همکاریبراساسمیزانمشارکت

گرودارانشکلهایمختلفیبهخودمیگیرد.
فرآیندهای آن در استکه حدی فراگیری: یا   Inclusiveness
ساخته درگیر را پیشینههایگوناگون دارای همکاری،گروداران
اجرای و طراحی برای را آنها دیدگاههای و داراییها نیازها، و

سیاستهاوپروژههایآب،درنظرمیگیرد.
و )Conveners( برگزاری مسئوالن پیشران ها: یا Promoters
تسهیلگرانیکهفرآیندهایهمکاریرابرایگردهمآوردنگروداران

اطرافیکپروژه،اصالحاتیاسیاستگذاریراهمیاندازند.
افرادی یا یا گروه های هدف:نهادها،گروهها اهداف  یا Targets
هستندکهتصمیمگیرندگانفرآیندهایهمکاریرابانیاتمختلف
برایآنهابهراهمیاندازند.ازجمله:برایاطالعرسانیوآموزشآنها؛
برایآنهابامشورتبهمنظوربهرهبرداریازدانشونظرهایشانو
یابرایشراکتوتصمیمگیریباآنهابهمنظورگرفتنتصمیمویا

اقدامهایمشترک.
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شک  1-1- سطوح همکاری گروداران

تذکر۱:تالشهایاخیردرتعریفحکمرانیآب،کاماًلهمردیف
اینتعریفاست.برایمثالمگدالوهمکاران)20۱۴م(حکمرانی
آداب قوانین،مقرراتو از راچارچوبیفراگیر آبهایزیرزمینی
با نیزفرآیندهایهمکاری ازآبهایزیرزمینیو ورسوماستفاده
بخشدولتی،بخشخصوصیوجامعهمدنیتعریفمیکنند.این
تعریفشاملایجادهماهنگیبیناقدامهایاداریوتصمیمگیری

درونسطوحمختلفاداریوقضاییمیشود.

بستۀ 1-3- همکاری با گروداران برای افزایش آگاهی
پس هستند؛ روبهرو آگاهی عمیق شکاف با شهروندان هلند، در 
سطوحایمنیرایجرابرایاطمیناندرنظرمیگیرند.اینامررامیتوان
بهعلتدرجهباالییازاعتمادبهمقامهایدولتیوفقدانفاجعهسیل
بزرگدر60سالگذشتهدانست)درکشوریکه60درصدخاک
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آندرمناطقسیلخیزاستوبخشچشمگیریازآندرزیرسطح
برای رأیگیری در مردم پائین مشارکت آن، نشانه یک دریاست(.
انتخابمقامهایآبهلنددرهرچهارسالاست.شهروندانباید
مسئوالنامورآبمنطقهبرایمدیریتآبراازجملهبرایمقابلهبا
سیل،انتخابکنند،اماازوظایفونقشعملیآنهابیاطالعهستند.
مشروعیت انتخابات، جریان در مشارکت پائین سطوح نتیجه در
مقامهایمنتخبزیرسؤالمیرود.بهمنظوررسیدنبهدرکبهتری
گاهیدرموردمسائلآبدارندوبرای ازاینکهعموممردمچهمقدارآ
پرکردنشکافهایموجودوایجادانگیزهبرایتغییرفرهنگیدر
میانگروداران،بهویژهمردم،سازمانآبمنطقهریجنلندتصمیمبه
طراحیبرنامهکارجدیدخودوطرحسیاستگذاریبرای202۱-
20۱5مبهطورمشترکباگروداران،ازجملهشهروندان،دراینمنطقه
گرفت.بررسیخاصیشهروندانراهدفقراردادهبود،برایارزیابی
دانشآنهادرموردآب،نگرشآنهادرمسائلخاصآبوتمایلآنها
بهشرکتبیشتردرتصمیمگیریانجامشد.نتایجآن،برایراهاندازی
مسئولیت و نقشها با مردم آشنایی برای آنالین مشارکت سیستم
تشویق و مهم مسائل مورد در بحث تسهیل منطقه، آب مقامهای
ایدههایجدیداستفادهشد.کنگرهبزرگیدرژوئن20۱۴مبرپاشد
وشهروندانوهمچنینسایرگروداران)مثلسازمانمحیطزیست،
پیشنویس در درج برای نتایج آمدند؛ هم ...(گرد و شهرداریها

برنامهسیاستگذاریاستفادهشد.
درپرتغال،پروژه»قهرمانانآب«باهدفباالبردنسطحآگاهیدر
موردمصرفبهینهآب،بهویژهدرمیاندانشآموزانبرگزارشد.این
پروژه،سال20۱2مدرمنطقهبژاآغازوازسویادارهخدماتشهری
آبوفاضالب،رهبریشد.هدفآن،افزایشآگاهیمحیطزیستی
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آموزشیبرایشرحچرخهآب،اطالعاتیدرمورد باوسایلکمک
آالیندههایآب،مصرفآبتصفیهشده،راهنماییبرایصرفهجویی
درآبونیزارائهارزشمحیطزیستیواقتصادیآببود.اینپروژه
همچنینبرایتشویقتحقیقاتدربیندانشآموزاندومسابقهبرای
مصرف مورد در آزمایشی پروژه یک و جدید ایدههای جمعآوری
بهینهآبرابرایتشویقنوآوری،ابتکاروکارعملیبرگزارکرد.2۹ 
مدرسهدرسالاولپیادهسازی،بابیشاز2300دانشآموزهدف
همچنان پیمانکاران شد، سوم سال وارد پروژه وقتی گرفتند. قرار
از خارج و داخل بازدیدهای برنامهریزی برای را دعوتنامههایی

انجمنمدرسهدریافتمیکردند. 
مدیریت نام به غیرانتفاعی اجتماعی سازمان یک اوگاندا، در 
محیطزیستجوانانکرینداوبرنامهفقرزدایی،پروژهایرادرمنطقه
بوکومانسیمبیبرایباالبردنآگاهیدرمیانکشاورزان،رهبرانجامعه
ومعلماندرموردتخریبسدینزدیکمنطقهآغازکرد.اینسازمان
برایارائهاطالعاتبهاعضایجامعهدرموردفرآیندوعواملیکهبه
خشکشدنسدکمککردهوهمچنینارائۀمزایایاحتمالیمرمت
آن،جلسههایمتعددیبرگزارکرد.برایمثالتوصیههاییدرمورد
چگونگیحفاظتمنابعآبسدبهمرتعدارانوهمچنینبهکشاورزان
درخصوصاستفادهازکودهایشیمیاییارائهشد.اینسازمانغیر
برای آموزشهایی کردکه ایجاد اطالعاتی مرکز همچنین انتفاعی
دانشآموزان،معلمانوکشاورزان،بهمنظورکمکبهافزایشآگاهی
درمدیریتوحکمرانیآداشت.کارگاههاونشستهایینیزباهدف

هدایترهبرانمحلیونمایندگانمنتخببرگزارمیشود.
مدیریت  هلند،  آب  سازمان  شده  مطرح  موردی  مطالعات  اساس  بر  منابع: 

محیط زیست جوانان و برنامه کاهش فقر اوگاندا. 
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مشاوره
مشاوره،بهدنبالجمعآورینظرها،برداشتها،اطالعات،توصیهها،
سوی از بیشتر فرآیند، این است. گروداران ایدههای و تجارب
تصمیمگیرندگانیآغازمیشودکهبهدنبالآمارودیدگاههایگروداران
درگیرویاگرودارانیهستندکهبهاحتمالزیاد،ازنتایجتأثیرمیگیرند.
و سیاستها اصالحات، آن در استکه جلسههایی در مشاوره،
و سازمانها نهادها، و میشود داده توضیح مشخص پروژههای یا
شهرونداندرگفتوگوییبرایاشتراکنظرهایخودشرکتمیکنند؛
ولیمیتواندمشارکتبهشکلمکتوب)بستۀ۱-۴(یاکسبآرا)مثل

همهپرسیونظرسنجی(باشد.
استفادهازاطالعاتجمعآوریشدهدرفرآیندمشاوره،بیشتربه
صالحدیدنهادیکهآنراآغازکرده،باقیمیماند.دربیشترموارد،هیچ
الزامیبرایدرنظرگفتندیدگاههایمخاطبانهنگاماصالحطرحها،
تصمیمگیریهاویاتعیینجهتهانیست.افزونبراین،تالشکمی
در گروداران از آمده بهدست اولویتهای و دیدگاهها تفسیر برای
مشاوره، بیشترجلسههای در میشود. انجام تصمیمجمعی، قالب
تصمیمگیرندگانفقطمتعهدبهدریافتاظهارهایشرکتکنندگانو

درنظرگرفتندیدگاههایآنهادرمذاکرههایخودهستند.

مشارکت1
مشارکتیعنیگرودارانبافرآیندتصمیمگیریمرتبطبودهودربحثها
وفعالیتهاشرکتمیکنند.هدفپیشرانهایمشارکت،بهبودشفافیت
درتصمیمگیریوتقویتپایهواساسگزینههاوتصمیمهاست.اما
سطحنفوذاعطاشدهبهگروداراندرگیردریکفرآیندمشارکتمتغیر

استولزومًابرتصمیمهاینهایی،مؤثرنیستند.

1. Participation
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نمایندگی1
نمایندگی،سطحساختاریترونهادینهتِرهمکاریاست.اینمقوله،
بهدنبالتوسعهانتخابگروهیازراهجمعآوریانتظارهایگروداران
مختلفاست.نمایندگی،بیشترشاملبیانرسمیدیدگاههاومنافع
گروداراندرموردمدیریتیکپروژهویایکسازماناست.همکاری
ازراهنمایندگی،بهگروداراناجازهکاوشوسنجشبینچیزهاییرا
میدهدکهفردییاگروهیدرتالشبراییافتنبهترینجایگزیِندر
دسترس،استکهبرایپیشبرداولویتهایمشترکخود،خواستار
آنهستند؛مثلحفظکیفیتپهنهآبییابهبودعملکردخدماتآب.

1. Representation

بستۀ 1-4- برنامه عملی مشاوره مکتوب برای دستور کار ساختار 
آب اتحادیه اروپا

 Water( اروپا اتحادیه آب ساختار دستورکار ۴۱ ماده اساس بر
مراحل طول در باید مردم با مشاورهها ،)Directive  Framework

مختلفتوسعهبرنامههایمدیریتحوضهرودخانهانجامشود)مثل
برنامهجدولزمانیوکاریبرایتولیدطرح،بررسیموقتمسائل

مهممدیریتآب،پیشنویسطرحو...(.
دسـتورکارسـاختارآباتحادیهاروپامشـخصمیکنداسـناد،نتایج
بررسـیهاواقدامهـابایـدمکتـوببـرایعمـومدردسـترسباشـد
)بـرایمثـالدرقالـبمقالـه،بـهروشپسـتویـانمابـر(.افـزونبـر
ایـن،راههـایدیگـرمشـاورهورایزنـیماننـدمصاحبـه،کارگاههـای
آموزشـیوکنفرانـسرانیـزمیتـواندرنظـرگرفـت.درزمـانایـن
مدعـوخواسـته گـروداران از و ارائـهشـده مهـم مسـائل جلسـهها،
میشـودتـابرداشـتها،دانـشوایدههـایخـودرادرمـوردمسـائل

خـاص،بیـانکننـد.
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برنامههایعملیدرموردرایزنیمکتوب،بهعنوانبخشیازراهبرد
شده تدوین اروپا اتحادیه آب ساختار دستورکار پیادهسازی رایج

است:
۱.زمانبندیبرایسازماندهیرایزنی،جداازتاریخهایذکرشده
درماده۴۱بایددرفرآیندبرنامهریزیبراییکسیاستویا

خدمتازآغازانجامشود.
2.بایدروشنشودچهکسیرایزنیشده،چهچیزیخواستهشده

وزمانبندیوهدفچیست؟
زمانی، )جدول است رایزنی موضوع اسنادیکه و مطالب .3
برنامهکارونسخهپیشنویسبرنامهمدیریتحوضهرودخانه(
بایدتاحدممکنسادهومختصرباشد)شاملخالصهایدو
خالصههایی شده(. خواسته اصلی پرسشهای از صفحهای

برایدیگرمخاطبانبایدتهیهشود.
الکترونیکی ابزار از بااستفاده بهشکلیگسترده، باید ۴.اسناد
تابیشترینحدممکندردسترسباشدوهمهگروههاوافراد

عالقهمندراهدفقراردادهوجلبکند.
5.هرفردعالقهمندششماهبرایپاسخبهاسنادوقتدارد.

6.پاسخهابایدبادقتوروشنفکرانهتحلیلشودونتایجباید
برای بادرنظرگفتندیدگاههاودالیلمطرحشده گسترده،

تصمیمنهایی،دردسترسباشد.
۷.گروههابایدرایزنیرانظارتوارزیابیکرده،یکهماهنگکننده

رایزنیتعیینکنندکهاشاعهآموختههاراتضمینکند.
منبع: کمیسـیون اروپا )2003م (، راهبرد اجرای مشـترک دسـتور کار ساختار آب 

)EC/2000/60(، راهنمای سـند شـماره 8، مشـارکت عمومی درباره دسـتور کار 

سـاختار آب، گروه کاری 2.9 - مشـارکت مردمی، اتحادیه اروپا، لوکزامبورگ .
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درموردیکبرنامهآب،نمایندگیمیتواندبهشکلکمیتهنظارت
ویاهیئتمشاوره،متشکلازانواعمختلفگرودارانباشد.بهطور
ارزیابی و اجرا توسعه، درجنبههایمختلفطراحی، آنها معمول،
درگیرهستندوبرجهتگیریهایراهبردیوعملیاتیبرنامهتأثیر
مانند درساختارسازمانیجایمیگیرد؛ نمایندگیهمچنین دارند.
وقتیکههیئتمدیرهشرکتویاکمیتهراهبرییکمؤسسه،شامل
نمایندگانیازگروههایگوناگونگرودارانباشد.برایمثال،بسیاری
ازشوراهایسازمانهایحوضهرودخانهازنمایندگاندولت،کاربران

آبوجامعهمدنیتشکیلشدهاست.

شراکت1
عبارت مقوله این است. همکاری بعدی رسمی سطح شراکت،
مجامع یا نهادها سازمانها، بین همکاری سر بر توافق از است
یا و برنامه یک درباره توانمندیها و منابع ترکیب برای شهروندان
مقیاسهای در است ممکن شراکت آن. حل برای مشترک چالش
مختلفی،ازهمکاریدرونمحلیبینشهرداریهاویاارائهدهندگان
خدماتبرایارائهخدماتکارآمدتروپایدارترآب،تاهمکاریهای
بیشترجهانیباهدفایجادنوآوریوسرمایهگذاریدربخشآب،
رخدهد.شراکت،بیشترباتوافقمشترکبینگروداراندرگیر،برای

اشتراکخطرهاومزایامشخصمیشود)بستۀ5-۱(.

تآمیم گیری و تولید مشترک2
تصمیمگیریوتولیدمشترک،سطحنهاییهمکاریگروداراناست
پروژه یا فرآیندتصمیمگیریسیاست باسهممتعادلقدرتدر که

1. Partnerships
2. Co-production and co-decision
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چالشکشیدن به برای همکاری، از شکل این میشود. مشخص
پیامدهای دربخشاستکه ارزشهاوشیوههایسازمانیموجود
در مراجعهکنید(. 6-۱ بستۀ )به دارد دنبال به پاسخ برای مثبتی
کشورهایسازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی،ثابتشدهاستکه
بهکاهش منجر درخدماتعمومی، مشترک تولید و تصمیمگیری

هزینه،خدماتباکیفیتبهتروبهبودرضایتکاربرشدهاست.۱
رویکردهایتولیدمشترک،پاسخهایسیاسیخالقانهایایجاد
راقادرمیسازددرزمانمحدودیتهایمالی، میکندکهدولتها
و آب خدمات در مثال برای دهند.2 ارائه بهتری عمومی خدمات
باشکستهای مقابله به مشتریان، با تولید در همکاری فاضالب،
و تولید میکند. کمک عمومی هزینههای کاهش و خدمات
رهبری، از مناسبی ترکیب داشتن به موفق، مشترِک تصمیمگیری
به )مثل: مشوقها و همتایان( پشتیبانی و فناوری )مانند: ظرفیت
دهد اطمینان تا دارد؛ بستگی وجوایز( رسمیتشناختنگروداران
تمامگروداراندرفرآیندتغییربهخدمتگرفتهشدهوارزشتالشها
بینگروداران رابطه مشترک، تصمیمگیری و تولید تضمینکند. را
بیشتر مالکیت و بهکنترل قادر را آنها از یک هر میدهد، تغییر را
میسازدوبهتناسبنتایجسیاستیاپروژهباآرمانهاونیازهایآنها

کمکمیکند.

گروه هدف و پیشران های همکاری
نقشهاومسئولیتهابادرنظرگرفتنهمکاریگرودارانمتغیراست،
کهدرموردقضاوتهاوبرداشتهانیزصدقمیکند.تمایزیبیندو
نقشاحتمالی»فردموردهدف«یا»پیشران«هستونهادمشخص،

1. OECD, 2011b
2. OECD, 2011b
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درفرآیندهایهمکارینقشدارد؛البتهدربسیاریازموارد،نهادهاهر
دونقشراحتیبهصورتهمزمانایفامیکند)شکل2-۱(.

بستۀ 1-5- شراکت دولتی و عمومی برای به اشتراک اطالعات 
در مورد کیفیت آب آشامیدنی

یکیادداشتتفاهمدرواکنشبهدرخواست»حقآب«درطرح
پیمانکارخدماتآب بین اروپایی،در2۱مارس20۱۴ شهروند
Cernus-(،۱32شهرداری)ازجملهCap Gruppo )استانمیالن
Ossona،Naviglio sul coوsull’Adda Trezzo(،استانمیالن،

Ambito Territori-بهایتالیایی(ATO  منطقۀداخلیبهینۀاستانویا
ale Ottimale(،وهمچنینسازمانهایجوامعشهریوکمیتههای

شهروندانبرایتوزیعاطالعاتبیشتردرموردکیفیتآببهمردم
در پاسخگویی و شفافیت افزایش پیمان این از امضاشد.هدف

رابطهباارائهخدماتآبدرمنطقهاست.
همهگروداراندرگیر،قبلازانتشاروراهاندازیپایگاهدادهآنالیندر
جوالی20۱۴فرصتکمکبهانتخابپارامترهاداشتند.اینسامانه
و خود شهرداری انتخاب برنامهها، به دسترسی امکان مردم برای
دسترسیبهاطالعاتدرموردمصرف،خاستگاهوکیفیتآبشهر
خود)چاهآبیامنابعسطحیهدایتشدهازطریقلولهکشی(،ونیز
روشمورداستفادهآزمایشگاهبرایتجزیهوتحلیلکیفیترافراهم
میکند.همچنینامکانتطبیقتمامدادههاباالزاماتقانونیوجود
دارد.عالوهبراین،آنهابهاطالعاتزمینشناسیمحلی،تکنیکهای

تصفیهآبووضعیتبومشناسیآبخواناطرافدسترسیدارند.
اینبرنامههادرتارنماهایتمامگروداراندرگیردرپروژهدردسترس

است؛دادههابهصورتدورهایبررسیوبهروزمیشوند.
.CAP Gruppo منبع: براساس یک مطالعه موردی ارائه شده توسط
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شک  1-2- نقش دوگانه گروداران در فرآیندهای همکاری

بستۀ 1-6- پایه گذاری اساس مدیریت مشارکتی:
 تجربه سرمایه گذاری مشترک Allwater در آدالید

All-سال20۱۱مپسازدوسالروندتدارک،سرمایهگذاریمشترک 
)DegrémontوSuez Environnement،Transfieldخدمات(water 

پیمان وارد جنوبی، استرالیای دولتی آب تأسیسات ،SA آب و
مشترکدهسالهعملیات،تعمیرونگهداریبرایارائهخدماتآب

وفاضالبدرشهرستانآدالیدشد.
اهداف بهتر باهدفهماهنگی تعاونی پیمانمشترک،روش این 
میانطرفیندرگیرقلمدادمیشد.برخالفقراردادشراکتدولتی
-خصوصیسنتی،اینپیمانمشترکمتکیبهحاکمیتیکپارچه
وگروهیاست.اینپیمانبراساساصولاشتراکخطرها،سودو
زیان)قراردادبرد-برد-باخت-باخت(،شفافیت-»کتابباز«،
حکمرانیمشترک،بدونسرزنش-بدوناختالف،تعاونیواعتماد
وساختمشترکباالدستپروژهاست.اینامر،مسئولیتمشترک

انجامکارهابرایاهدافازپیشتعیینشدهرابیشترمیکند.
مزایایکاملیکپیمانرافقطمیتوانبافرآیندتدارکاتمناسب
اهداف،ساختمشترک، برهمترازی آن محققساختکهتمرکز
و مقبولیت ایجاد باهدف فرهنگی، وهمترازی اعتماد شفافیت،
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که هستند افرادی یا گروهها نهادها، هدف، گروِه از منظور
تصمیمگیرندگانفرآیندهایهمکاریرابرایآنهابانیتهایمختلف
بهراهمیاندازند؛ازجمله:اطالعرسانیوآموزشآنها؛مشورتباآنها
برایبهرهبردنازدانش،نظرهاویاشراکتوتصمیمگیریمشترکبا
آنهابهمنظورگرفتنتصمیمهاواقدامهایمشترک.گروههدفمیتواند
هممنفعلباشد-برایمثالزمانیسهمآنهافقطشاملحضوردر
فرآیندهای وقتی باشد؛ فعال یا - است آب درباره آموزشی برنامه
همکاریمستلزمایناستکهدریکجلسهحضورداشتهباشند،در
تبادلنظروبارشافکارمشارکتکنندومسئولیتنتایجرابپذیرند
)برایمثال،وقتیآنها،اعضایکمیتهحوضهیکرودخانههستندکه

درموردطرحمدیریتحوضهرودخانهتصمیمگیریمیکنند(.

مالکیتپروژهازآغازاست.فرآیندتدارکها،بررهبریتأکیددارد
ومالکیت،نقشمهمیدرکارآییوموفقیتپیمانایفامیکند.

با ارتباط قالب در را خود رضایت SA water مشتری، بهعنوان 
 Allwaterارزشافزودهنوآوریهایانجامشدهازسوی،Allwater

وانعطافپذیرینوعپیماناعالمکردهاست.
براساسگزارشها،پیمانمشترک،حکمرانیمناسبیایجادکرده
وپیشرفتشاخصهایعملکردعملیاتیکلیدیوهمچنینکنترل
چشمگیر تغییرهای پیمان، این میکند. تضمین را بودجه خوب
توسعه مسئولیتها، بر بیشتر تمرکز با برهمکاری مبتنی فرهنگی
روابطکاریمشترکوایجادفرهنگیباتمرکزبردستیابیبهبهبود

عملکردکسبوکاررابهدنبالدارد.
منبع: بر اساس یک مطالعه موردی ارائه شده از سوی شرکت آب جنوبی استرالیا 

.Environnement Suez و
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 پیشرانها،مسئوالنبرگزاریوتسهیلگرهاییهستندکهفرآیندهای
روند یا پروژه، یک ِگرد گروداران جمعآوری برای را همکاری
اصالحاتوسیاستگذاریراهاندازیمیکنند.پیشرانهامشوقهایی
فرآیند منطق آنهاهمچنین ارائهمیدهند. برنامههایی و ایجادکرده
و شناسایی را همکاری به مایل تعیینکرده،گروداران را همکاری
هدفقرارمیدهندوفرآیندهمکاریدرساختاریاستکهآنانارائه

میدهند.
درنظرگرفتندیدگاهگروههدفوپیشرانهابرایارزیابیکامل
چارچوبی پیشرانها وقتی است. مهم بسیار همکاری، فرآیندهای
تعریفکنندکهدرآندیگراندخالتمیکنند،گروههدفوپیشرانها
میتوانندهدفهایمختلفیرادنبالکرده،باتنگناهایمختلفیروبهرو
شدهونیازبهسازوکارهایمختلفویاشرایطمختلفیبرایکمک
مؤثرویاتعیینتصمیمگیریفراگیرداشتهباشند.پسدرنظرگرفتن
هردودیدگاه،بههماهنگیبهترگروههدفوفرآیندهاییکمکمیکند

کهگروههدفوپیشرانهادرصددرسیدنواستفادهازآنهستند.
چونهدفنهاییسازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی،مشاوره
دادنبهدولتهابرایطراحیواجرایبهترسیاست،بهمنظورزندگی
بهتراست،اینگزارشابتدادیدگاهپیشرانهادرهمکاریگروداران
رابررسیمیکند.هدفراهنماییآنهابرایراهاندازیشرایطمناسب
بهمنظورهمکارینتیجهگراباگروداراناست.امادیدگاههایگروه
هدفدرهمکاریگروداراننیزدرسراسرگزارشودرنتایجبررسی

منعکسمیشود.

همکاری ساختاری در مقاب  همکاری موضوع محور1
بهتمرینیتکحذفی رامیتوان فراگیردربخشآب تصمیمگیری

1. Structural vs. issue-based engagement
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از بخشی یا و کرد محدود خاص سیاسی برنامه یا و فرآیند برای
یاسازماناست. ازسویدولتو رویکردحکمرانیفراگیرمنظم،
هست، همکاریگروداران در »تشریفات«۱که متفاوت درجههای
نشانازنیازهایمختلف)برایمثال:منابع،پشتیبانیومهارتها(
نتایجمورد به برهمکاریدررسیدن تأثیر ازنظر نتایجمختلف و

انتظاراست.
بهطورکلی،همکاریگروداراندربخشآب)مثلسیاستهای
آب(بیشترضمنی)وغیرسازمانیافته(است.گذشتهازاستثناهای
در انعطافپذیری تصمیمگیرندگان، از بسیاری برای چشمگیر،
درگیر جای به گروداران، موضوعمحور یا پروژهمحور همکاری
تبدیل بهتری بهگزینه نظامیافتهتر، فراگیر رویکردهای در شدن
شدهاست)برایمثال»رویکردپولدر«درهلندبرایایجاداجماع(.
همکاریضمنیگرودارانشاملراهاندازیسازوکارهایموقتیمانند
کارگاههایآموزشی،جلسهها،پانلهایاپویشهاییبرایگردآوردن
گرودارانبرسریکموضوعخاصاست.اینفرآیندهایهمکاری،
بیشترمقیدبهزمان،محدودازنظردامنهومربوطبهقیودیکفرآیند
و انسانی منابع به نیاز فقط و است؛ آب سیاست یا پروژه خاص
مالیکافیبرایحفظفرآینددارد.اماباانجامویاارزیابیپروژهیا

سیاستبهپایانمیرسد.
و واکنشی بودن، فعال جای به همکاریگروداران فرآیندهای
غیرفعالبودهاست.بهجایفعالیتداوطلبانه،تمایلبهواکنشبه
یکنیازیاتعهد،مانندمطابقتباساختارهایقانونیدرهمکاری
گرودارانویایکوضعیتبحرانییااضطراری)خشکسالی،سیل،
بحراناقتصادیو...(دارند.هنوزهمتالشهایزیادیبرایافزایش
همکاریگروداراندرتصمیمگیریهاموردنیازاست:ازجملهروشن

1. formality
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کردناهدافبرایفرآیندهمکاری،بهمنظورهمکاریمنظمتلفیقی
گروداراندرمدیریتآب.

شـکلهای سـوی بـه جنبشـی تجربـه حـال در آب بخـش
دسـتور قانونگذاریهـا، اسـت. گـروداران همـکاری سـاختاریتر
مشـارکت بـه مربـوط مختلـف سـطوح در جدیـد قواعـد و کارهـا
عمومـیومشـارکتگـروداران،ظهـورشـکلهایرسـمیترهمـکاری
گـرودارانراافزایـشمیدهـد.سـازمانهادراصـولوسیاسـتهای
اساسـیبـهایـنمشـارکتتوجـهمیکننـد)بسـتۀ۱-۷(.مقامهـای
و آبخیـز تنظیمکننـدگان،سـازمانهایحوضـه پیمانـکاران، دولتـی،
اهـداکننـدگان،یـابـهدلیلالزامهـایقانونیویـاداوطلبانـه،الزامهای
مـوردنیـازبـرایهمـکاری،مشـاورهویاافزایـشآگاهـیرافزایندهدر

وروشهـایعملیاتـیخـودگنجاندهانـد. قوانیـن
بیشتری، شرکتهای خاص، شکل به خصوصی، بخش در
همکاری رسمی راههای و پذیرفته را شرکت اجتماعی مسئولیت
پیادهسازی رایج، برنامههایعمل2 و قواعد راگرفتهاند۱. گروداران
مسئولیتاجتماعیراتسهیلمیکند.امابنگاهها،دستورکارهایی،
،)8-۱ )بستۀ کردهاند تعیین شرکت اجتماعی مسئولیت برای
این مورد در مشترک قواعد تعریف در مهمی نقش نیز دولتها
توسعه و همکاری سازمان دستورکارهای میکنند. ایفا موضوع
اقتصادیبرایشرکتهایچندملیتی3،برایاولینبار،سال۱۹۷6م
تصویبوسالهای200۹،2000و20۱۱متجدیدنظرشد؛که
شاملتوصیههاییاز۴2دولتعضووغیرعضواینسازمانبرای
شرکتهایچندملیتیپیگیرموضوعهاییمانندحقوقبشروحفاظت
آنهاتوجهبیشتریبهحقوقمصرفکنندگان ازمحیطزیستاست.
1. OECD, 2001
2. codes of conduct.
3. OECD, 2011c
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مورد در روشن و دقیق اطالعات ارائۀ برای را شرکتها و دارند
مصرفکنندگان، شکایتهای به مؤثر رسیدگی و خود تولیدهای

فرامیخوانند.
همـکاری بـه گـروداران موضوعمحـور همـکاری از تغییـر
میکنـد. ایجـاد تصمیمگیرنـدگان بـرای چالشهایـی سـاختاری،
وتصمیمگیـریجمعـی نهادینـهسـاختن رسـمیتبخشـیدن،حتـی
دربـارهمسـائلآب،مسـتلزممسـئولیتپذیریقـویدررهبـریهمـراه
بـااهدافوراهبردهایروشـناسـت)برایمثالبـهمنظورجلوگیری
ازقبضـهکـردنفرآیندهـایهمکاری،ازسـویگـرودارانمعدود(.این
تغییـرهمچنیـننیازمنـدامنیـتمنابـعمالیوانسـانیالزمدرسـطوح
مناسـببـرایحفـظفرآیندهمکاریاسـت.برایراهاندازیوتسـهیل
فرآینـدهمـکاریرسـمیگـرودارانواطمینـانازنتایـجمـوردانتظـار
بـا امـرمسـتلزمکارکنـان ایـن نیـازاسـت. آن،مهارتهـایویـژهای
از اسـتفاده ارتباطـات، میانجیگـری، در اختصاصـی آموزشهـای

فنـاوریو...اسـت.

پیشرفت در مدیریت منابع آب در برابر مدیریت خدمات
مدیریت در همکاریگروداران در بیشتری پیشرفت طورکلی، به
منابعآب،درمقایسهباارائهخدماتآبصورتگرفت.دههگذشته،
درموردتصمیمگیریفراگیر،قانونهاییدرموردسطح،کیفیتو
همکاری دنبال به امر، این شد. تصویب زیرزمینی آبهای کمیت
رسمیتریانهادینهترباگرودارانبرایمدیریتمنابعآب،برایمثال
داد. رخ آنها ومجامع رودخانهها ایجادسازمانهایحوضه راه از
برخالفکمبودبیشترآبورقابتتقاضایآب،ایندستورکارها
وقوانین،منجربهاصالحاتمهمیشدوهمکاریگرودارانرابه
عنوانیکیازارکاناصلیبرایتصمیمگیریوبرنامهریزیمنابعآب،
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بیانیهدوبلین۱،همکاریگروداراندرمدیریت اززمان تشویقکرد.
به شد. آبگنجانده منابع یکپارچه مدیریت مفهوم در آب منابع
خصوصاصل ان22بیانمیکند»توسعهومدیریتآببایدبراساس
رویکردیمشارکتی،شاملکاربران،برنامهریزانوسیاستگذاراندر
پائین به باال رویکردهای از اصل،گذاری این باشد«. تمامسطوح
تارویکردهایگرودار-محور،ازشکلهایدستوریوکنترلگرتا
اشکالتعاونیتروتوزیعیترحکمرانیآبرانشانمیدهد3.دستور
کارساختارآباتحادیهاروپانیزکتابچههاییبامحتوایاطالعات،
مشاورهومشارکتعمومی،بهمنظورپیادهسازیبخشنامههاوتوسعه
)به کرد ایجاد برایکاربران رودخانه، حوضه مدیریت برنامههای

بستۀ۱-۹رامطالعهکنید(.

۱.بیانیهدوبلین،درموردآبوتوسعهپایدار،کهآنرااصولدوبلیننیزمیشناسند،جلسهای
متشکلازکارشناساندرموردمسائلآببودکهدر3۱ژانویهسال۱۹۹2مدرکنفرانس
بینالمللیآبومحیطزیستدردوبلین،ایرلنداتفاقافتاد.اینبیانیه،توصیههاییبرایعمل
درسطوحمحلی،ملیوبینالمللی،بهمنظورکاهشکمبودآب،ازراهچهاراصلراهنمای
زیر،صادرکرد:الف(آبشیرینیکمنبعمحدودوآسیبپذیروضروریبرایحفظحیات،
توسعهومحیطزیستاست؛ب(توسعهآبومدیریتبایدبراساسرویکردیمشارکتی،
شاملکاربران،برنامهریزانوسیاستگذاراندرتمامسطوحباشد؛ج(زناننقشاصلیرادر
تأمین،مدیریتوحفظآب،ایفامیکنند؛د(آبدارایارزشاقتصادیدرتمامموارداستفاده
رقابتیآناستوبایدبهعنوانکاالیاقتصادی،بهرسمیتشناختهشود.مراجعهکنیدبه

.)www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html
2. n°2
3. Rogers and Hall, 2003

بستۀ 1-7- همکاری نهادینه گروداران در هلند و امریکا
برنامه دلتای هلند

برنامهدلتا،تالشمشترکبینوزارت»زیرساختومحیطزیست«،
همکاری در منطقهای آب مقامهای و شهر شوراهای استانها،
سال برنامه، این است. بازار و اجتماعی سازمانهای با نزدیک
ازسیل؛ الف(حفظهلند ایجادشد: بادوهدفحیاتی 20۱0م
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برایمثال، آینده. تأمینآبشیریندر۱00سال از اطمینان ب(
همکاریباگروداراندراینبرنامه،منجربهمناسبسازیراهبردها
وتعهدچندحزبدرسطحمنطقهای)درجزئیاتبرنامهها(وملی

شدهاست.
پیادهسازیبرنامهدلتا،شاملچندبرنامهانعطافپذیرکوتاهمدتو
بلندمدتتا20۱5موبعدازآناست.برنامهدلتابهواسطهچندین
)قواعد سیالب خطر مدیریت برای الزم اقدامهای -که تصمیم
انطباق و دلتا آب،حفظ شیرین،سطح آب راهبرد راهبردها(، و
و گفتوگویگروداران بر تکیه با میکند- مشخص را فضایی

محاسبههاومفروضهایفنیادارهمیشود.
قانوندلتادرموردمدیریتخطرسیلوتأمینآبهایشیریندر
قانون، این شد. اجرا آب، اصالح الیحه بهعنوان 20۱2م ژانویه
ستوناصلیبرنامهدلتابودواختیاررهبریبرنامهدلتارابهمأمور
مقامهای با مشورت از پس باید دولتی مأمور میداد. دلتا دولتی
پیشنهادی ساالنه جامعهکاری، و اجتماعی سازمانهای مربوط،
تمامی فهرست ساالنه، دهد.گزارش ارائه بهکابینه اعمال برای
اقدامها،امکانات،مطالعاتوبلندپروازیهایمدیریتخطرسیلو
منابعآبشیرینراتهیهمیکند.قانوندلتاهمچنینبرایاطمیناناز
تعادلمناسبوکنترلشدهمدیریتخطرسیلوعرضهآبشیرین،
برایتأمینمنابعمالیپیادهسازیبرنامهدلتاوبرنامههایمرتبطو

همچنیننظارتبرسرمایهگذاریها،صندوقدلتاتأسیسشد.
برنامهپنجمدلتا،شاملطرحهاینهاییبرایپنجتصمیمدلتا،به
منظوربهبودحفاظتازسیلوکاهشکمبودآباست.تصمیمهای
دلتامنجربهروشجدیدکاریدرسهزمینهمیشود:مدیریتخطر
سیل،دردسترسبودنآبشیرینوبرنامهریزیفضایقویآب.
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برنامه خلیج َچساپیک 
برنامهخلیجچساپیک)Chesapeake(سال۱۹83مدرامریکا،باهدف
کاهشمیزانموادمغذیورودیبهخلیجچساپیک-بیشترنیتروژن
وفسفر-ایجادشد.اینبرنامه،درنظارتآژانسحفظمحیطزیست

امریکاعملکرد،کهبرنامهراتأمینمالیوهماهنگمیکند.
شرکایدرگیراینبرنامه،شاملسازمانهایفدرالودولتی،دولتهای
محلی،سازمانهایغیرانتفاعیومؤسسههایدانشگاهیاستوبا
اندازهگیریو توافقیعملمیکنندکهنتایجروشنواهدافقابل
محدودبهزمانرابرایکمکبهاحیاءوحفظحوضهخلیجبهکار
میگیرد.اینبرنامه،بهکمیتهها،گروههایرسیدنبههدف،گروههای
 ChesapeakeStatکاریوگروههایعملتقسیممیشود.وبسایت
برایتقویتهماهنگیمیانشرکاوبهبودحسابدهیدولتایجادشد.
اینوبسایت،فرآیندمداومبرنامهخلیجازتجزیهوتحلیلدادهتا
ارزیابیپیشرفتبهسمتمجموعهایازاهدافبازسازیرامنعکس
کرد،امکانتجسمدادههاراگردآورد،اولویتهاراشناساییکردو

شکافهایبودجهرانشانمیداد.
شورایاجراییبرنامهخلیجچساپیکوکمیتهرهبریفدرالبرای
هماهنگی در تطبیقی مدیریتی راهبرد خواستار چساپیک، خلیج
و نتایج اهداف، با برنامه اقدامهای و نتایج اهداف، با تطابق و
شورای است. اجرایی فرمان راهبرد در شده داده اقدامهایشرح
اجراییدرجوالی20۱۱متوافقبهروزرسانیتعهدهایتوافقنامه
چساپیک2000مرااتخاذکرد.بودجهنظارتنیزراهاندازیشدو

بخشحیاتیبرایراهبردجامعبازسازیخلیجاست.
آژانس  دولتی  نماینده  سوی  از  شده  ارائه  موردی  مطالعات  اساس  بر  منابع: 

حفاظت از محیط زیست امریکا.
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بستۀ 1-8- همکاری گروداران در مسئولیت اجتماعی شرکتی 
در برزی 

شرکتEnergia Tractebel)یکتولیدکنندهبزرگانرژیدربرزیل(،
درسال20۱0برایحفاظتازرودخانهدرمناطقساختنیروگاه
Bo- RioوریوبونیتودوایگواکوChopinzinho  )مثالچپینزینهو
Iguaçu do nito(،چندینپروژهرادرسراسرکشورراهاندازیکرد.

برنامۀمسئولیتاجتماعیاینشرکتشاملاولویتبندیدرتوسعۀ
فرهنگی،فراگیریاجتماعیوبهبودمحیطزیستاست.اینشرکت
باسیاستهمکاریگروداران،اقداماتنمایندگانووابستگانآنرا
بهعنوانبخشیازمراحلتوسعه،اجراوعملیاتینیروگاههادرنظر

گرفت.
از ازرودخانه،گرودارانی پروژههایحفاظت درمورد اینشرکت
جملهشهرداریها،انجمنهایجوانانوباشگاهروتاری۱راتشویق
بهشرکتدرمجامعیدردفترمرکزیشرکتونیروگاههامیکند.
هدفاینکار،ایجاددانشدرموردشیوههایحفاظتازرودخانه،
نزدیکی در استانداردهاست.گرودارانیکه و آب سطحکیفیت
رودخانهزندگییاکارمیکنندپسازاینآموزشهامیتوانندبرای
کارباسامانههایحفاظترودخانهوبرایاندازهگیریپارامترهای
کیفیتآبآموزشدادهشوند.اینتالشهایهمکاریبهپایداری
را بینالمللی جوایز و رودخانهکمککرده از حفاظت اقدامات
دریافتکردهاند:جایزهاتاقبازرگانیآمریکادربرزیلوجایزهمجله

Ecologia Expressão،هردودرسال20۱3.

 .Tractebel Energia S.A منبع: براساس یک مطالعه موردی ارائه شده توسط

۱.باشگاهروتارییکباشگاهمردانمتخصصمحلیوعضوباشگاهبینالمللی
روتاریاستکههدفآنخدماتاجتماعیوگسترشصلحاست.
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بستۀ 1-9- همکاری گروداران در مدیریت جامع منابع آب در 
کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتآادی

درآلمان،اجرایدستورکارساختارآب،مقامهایحوضهرودخانهرا
موظفبهتوسعهمدیریتحوضهرودخانهدرمشورتبااحزابدولتی
وعالقهمندکرد.ایالتبادنوورتمبرگاقدامهایدیگریبرایدرگیر
ساختنمردمدرطولتوسعهاولینطرحهایمدیریتحوضهرودخانه
منتشرشدهدرسال200۹ماتخاذکرد.درقالبهیئتمشاوره،اطالعات
باسازمانهایغیردولتی،مؤسسههاوبخشصنعت،اشتراکگذاشته
ومفاهیموراهبردهایکلی،بحثشد.قبلازتولیدطرحهاییکهدر
آنشرکتکنندگان،برایتدویناقدامههایمشخص،فعالبودند،بیش
از۷0رویدادمحلیسازماندهیشد.اینفرآیندبهشناساییمشکالت
پذیرش باالی ایمنسازیسطوح و مناسب راهحل یافتن تأثیرگذار،
عمومیکمککرد.درفرانسه،همکاریگرودارانعاملبسیارمهمی
درایجادکمیتههایحوضهرودخانهبودهاست.هریکازهفتکمیته
نمایندگان از متشکل منتخبمحلی، بایککارگروهرسمی حوضه
مقامهایمحلی)۴0درصدازکرسی(؛کاربرانوانجمنهاییازجمله
صنایع،توسعهدهندگانمنطقهای،کشاورزان،ماهیگیران،جهانگردیو
فعالیتهایدریایی،تولیدکنندگانبرقوتأمینکنندگانآب)۴0درصد
ازکرسی(ودولتمرکزی)20درصدازکرسی(ادارهشدهاست.این
گرودارانبهعنواناعضایکمیتهحوضه،اولویتهایسیاستآبدر

حوضهرودخانهمربوطبهخودراهدفگذاریمیکنند.
 directeur  Schéma( آب مدیریت و توسعه جامع طرح آنها 
آماده را فرانسه( در d’aménagement et de gestion des eaux

تأییدمیشود.کمیته ازسویدولتمرکزی آن، از میکنند،کهپس
اینکمیته، است. جامع طرح اجرای بر نظارت مسئول نیز حوضه
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بهویژه رودخانه، حوضه نهاد و سازمان هر اولویتهای همچنین
عوارضمالیاتیمربوطهراتدوینمیکند.کمیتهحوضهبهبرنامهعمل
چندسالهآژانسآبرأیدادکهاولویتهاوروشهایکمکمالی
برایتأمینمالیاجرایطرحجامعحوضهرودخانهراتعیینمیکند.
دربعضیموارد،برایایجادتوسعهآبوبرنامهریزی،کمیسیونهای
آبمحلیدرسطححوضههایفرعیراهاندازیمیشودکهدرصدد
انطباقطرحجامعحوضهباویژگیهایمحلیاست.اینکمیسیونها
ازنمایندگانمقامهایمحلی)50٪(،کاربران)25٪(ودولتمرکزی

)25٪(تشکیلشدهاست.
برای چندگروداری تصمیمگیری طوالنی سابقۀ دارای نیز اسپانیا
مدیریتمنابعآباست،کهتوسطالزاماتدستورالعملچارچوبآب
تقویتشدهاست.مقاماتحوضۀرودخانهJúcar،اطالعات،مشاوره
ومشارکتعمومیدراینفرآیندراانتشاروتوسعهدادهکهمنجربه
ایجادطرحمدیریتحوضۀرودخانهشدهوازسرمایهگذاریاشخاص
عالقهمندبهبهبودوضعیتآبهایشرقیالمانچادرایجاداجماع
چندگروداریبرتصیماتکلیدیآب،حمایتمیکند.اینامرمنجر
بهتصویبطرحمدیریتآبجدیدتوسطفرمانسلطنتیبرایحوضۀ
رودخانهجوکاردرجوالی20۱۴شد،کهبانظارتوابزارهایکنترل
کیفیتوکمیتآب،اقداماتصرفهجوییمنابعوجایگزینیشیوههای
پمپاژآب،برایدستورالعملچارچوبآباتحادیۀاروپاالزماست.
عالوهبراین،قانونآب)موردتنفیذسلطنتیدرسال200۱م(بازنگری
شده،نیزبرایاطمینانازاینکهتصمیماتمقاماتحوضۀرودخانهدر
انطباقباکاربرانآب)مثالهیئتمرکزیآبیاریدرکانالشرقی(است،

ارگانهایمشارکترسمیراراهاندازیکرد.
هم و ملی مشارکتعمومیهمسطح دانوب، رودخانۀ درحوضۀ
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دانوب رودخانه از حفاظت بینالمللی تحتکمیسیون حوضهای،
)کهاز۱5طرفقراردادتشکیلشدهاست(دنبالمیشود.مشارکت
فعالناظرانمعتبر)درحالحاضر23(درهمۀجلسههایعمومی
ونیزجلساتفنیوجوددارد.عالوهبراین،یکگروهمتخصصو
مشارکتعمومیکار بر انحصاری بهطور کارکنانعضومشخص،
میکنند.مهمترازهمهاینکه،آنهافعالیتهایمشاورهعمومیرابرای
توسعهبرنامههایمدیریتدرراستایدستورالعملچارچوبآبو
دستورالعملسیلاتحادیۀاروپا)EU Floods Directive(برپامیکنند.
برایاطمینانازاشتراکاطالعاتخوبدرمیانگرودارانوعموم
مردم،کمیسیونحفاظتازرودخانۀدانوبنیزابتکاراتآموزشیو
توسعهایمانندجشنوارهروزحوضۀرودخانۀدانوبراترویجمیدهد.
درکبککانادا،فعاالندولتی،خصوصیوغیرانتفاعیمدیریتمنابع
آبدرسطححوضهدرپشتیکمیزنشستهوبهطورمشترکبرنامه
انجمنسازمانهای مدیریتحوضۀرودخانهراطرحریزیمیکنند.
حوضۀرودخانهکبکباهرسازمانحوضهایبرایترویجهمکاری
سازوکارهای سازمان، این میکند. خود،کار اختیار در گروداران
مختلفهمکاریراباتوجهبه»طیفمشارکتشهروندان«ارائهداده،
کهاینسازوکارها،پنجسطحهمکاریومسئولیتهایمرتبطباآن،
در فعاالن استقالل برای توانمندسازی و اطالعات اشتراک از اعم

گرفتنتصمیماتآگاهانهدرمدیریتمنابعآب،راتعریفمیکنند.
منابع:براساسمطالعاتموردیارائهشدهتوسطوزارتمحیطزیست،
حفاظتازآبوهواوبخشانرژیآلمان؛شبکهبینالمللیسازمانهای
اسپانیا؛ محیطزیست و غذایی مواد کشاورزی، وزارت حوضه؛
کمیسیونبینالمللیحفاظتازرودخانهدانوب؛وانجمنسازمانهای

حوضۀرودخانۀکبک.
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نامنظمتر و ناهمگنتر فاضالب، و آب خدمات در همکاری
شکایتهای به رسیدگی درگیر بیشتر و بود آب منابع مدیریت از
چندینکشور، در میشود. انجام نهایت در اما است؛ مشتریان
ادارههایخدماترفاهی،هیئتهایحاکمیراهاندازیکردهاندکهدر
آنگرودارانبرهدفگیریهایراهبردیتأثیرداشتهویاهیئتهای
مختلفگروداران گروههای آن در که کردهاند ایجاد را مشاورهای
تصمیمگروهیمیگیرند.همکاریباکاربرانوشهرونداننیزرویکرد
نوآورانهمهمیدرارائهخدماتپدیدآوردوبرخیروندهایجاری
به مربوط اقتصادی توسعه و سازمانهمکاری درکشورهای فعلی
جهتگیریمشتریویاشخصیسازیخدماتراپیشمیبرد۱.این
مقوله،تغییریدرذهنیتارائهدهندگانخدماتدنبالمیکندکهبر
اساسآن،نیروهایخدمات،زمانیبهترعملمیکنندکهدرهمکاری
باشهروندانطراحیوارائهشود)بستۀ۱-۱0(.اینفرآیندهنوزهم
ادامهداردومستلزمکاربیشتربرایدورشدنکاملازرقابتوهدف
قراردادنمصرفکنندگانبرایرویکردمشترکدرارائۀخدماتآب

وفاضالباست.

1. OECD, 2011b

بستۀ 1-10- همکاری گروداران در تعیین تعرفه ها و 
اولویت های سرمایه گذاری: مورد فرانسه و بریتانیا

ارائهدهندهخدماتآبوبهداشتشهرستانگرونوبل فرانسه، در
)Eau de Grenoble(باانجمنمصرفکنندگانبرایتصمیمگیری
مشترکقیمتآب،واردهمکاریشدند.سال۱۹۹6مکمیتهایاز
کرد ایجاد ابتکار شهروند یک دنبال به بهداشت، و آب کاربران
از او میکرد؛ هدایت آنرا »Secours  Eau« دولتی غیر وسازمان
آب، فراهمآوری ازخصوصیسازی پس طبیعی غیر تعرفه تکامل
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و اینکمیته بین توافق امروزه، بود. کرده انتقاد درسال۱۹8۹م
ارائهدهندهخدماتعمومیفعلی،نقشها،مسئولیتهاوروشهای
فعالیتهایمشترکمربوطبهاشتراکگذاریاطالعاتوهمچنین
مذاکرهبرسرتعرفهآبوکیفیتآبراتصریحمیکند.درسایر
ساالنه، جلسه تاشش چهار برگزاری محل اینکمیته فعالیتها،
بودجهکارشناسانخاصدرصورتنیازوهمچنینسایرهزینههای
تدارکاترافراهممیکند.اینکمیتهنقشمشاورشهرداردرتمام
اقدامهایمربوطبهارائۀخدماتعمومیآبراایفامیکندوتوجه
آب برای مناسب قیمت وهمچنین منابع مسائلحفظ به خاصی
دارد.هرسال،مدیرانآبوکمیتهکاربران،سرمایهگذاری،بودجهو
تعرفهبرنامهریزیشدهرابررسیمیکندکهاززیرساختهایمورد
نیازدرشبکه،باوجودمقرونبهصرفهبودنبرایهمهدستههای
کاربران)مشتریانداخلیوصنعتی،مسکناجتماعی،کاریو...(
اینکمیتههمچنینیکصندلیدرهیئتمدیره پشتیبانیمیکند.
مدیریت را آب ضمیمه بودجه داردکه شهر این آب فنی بخش

میکند.
بهمشتریانشرکتهایآببخشخصوصی،قدرت بریتانیا، در
-20۱5 برای سرمایهگذاری اولویتهای و آب قیمت تعیین
2020مدادهشدهاست.شرکتهایآبباایجادفرصتهاییبرای
برآوردن بهمنظور آب، قیمت تنظیم در رهبری و محلی مالکیت
انتظارهابرایهمکاریوتوانمندسازیگروداران،درچارچوباداره
ازراهتحقیقات بامشتریانش، خدماتآبعملکرد.هرشرکت
بسیار،برایدریافتدیدگاههاواولویتهایآنهادرموردخدمات
آبوتعرفهها،همکاریمیکند.شرکتهاهمچنیندرمورد»تمایل
منظور به مشتریان انتظارهای درک برای پرداخت«، به مشتریان
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شرکتهای الیهای، سه رویکردی تحقیقکردند. خدمات، بهبود
و قیمت بر تأثیرگذاری به قادر را پیشگرفتکهمشتریان در آب
الف( از: بود متشکل رویکرد این میکرد. خدمات ارائهدهندگان
درگیرشدنمستقیمباشرکتآبدرمسائل،ازجملهخدماتو
از»گروههایچالش«مشتری تعرفههایمحلی؛ب(پیوستنیکی
بهبحثوسؤالدرموردشکلطرحدرآمدکلیشرکتآنها؛ج(
شرکتدرهیئتمشورتیمشتریبخشعمومیبرایتأثیرگذاریو
اطالعتصمیمهایشرکتهایآب.گروهچالشمشتریهرشرکت
آب،گزارشیازارزیابیمستقلبرروندمشارکتتهیهکردکهبهاداره
خدماتآبارسالشد.تاامروز،اینبزرگترینمشاورهانجامشده
ازسویشرکتهایآبدربریتانیاست.همادارهخدماتآبوهم
بیشتر ارتباط و درک آوردن برایدست را مشاوره این شرکتها،
یافتند.شرکتهایآبمتعهد بامشتریانوسهامدارانخودمفید
ازفرآیندهایمشارکتیدر ازاطالعاتجمعآوریشده بهاستفاده
چرخهبعدیقیمتبرایبرآوردنخواستههاوانتظارهایمشتریان

وگرودارانخودبودند.
منابع: بر اساس مطالعات موردی ارائه شده از سوی Eau de Grenoble کمیته 

کاربران آب و بهداشت گرونوب  و آب انگلستان.

کیفیت مورد در بینالمللی کارهای دستور اخیر، سالهای
خدماتآب،اهمیتاعتمادوحسننیتمصرفکنندگانرابرجسته
کرد.نسخهسومراهنمایکیفیتآبشربسازمانبهداشتجهانی،
یامقامهای برکیفیتآبآشامیدنیو اعتماد تأکیدمیکندفقدان
امنتر نا منابعجایگزین بهسمت را مسئول،شایدمصرفکنندگان
با مصرفکنندگان، میدهد توضیح دستور این همچنین بکشاند.
مقامها به کمک در مهمی نقش خانگی، سطح در الزم اقدامهای
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درمورد بن2 منشور دارند. آشامیدنی۱ آب ازکیفیت اطمینان برای
آبشربسالم،بهدنبالدستیابیبهاعتمادمشتریاندرکیفیتآب
آشامیدنیخوبوایمناست.اینمنشور»...ارتباطاتباز،شفاف
تصریح را اعتماد« توسعه منظور به همهگروداران بین صادقانه و
مؤثر سامانههای توسعه برای منشور در اصلکلیدی این میکند3.

تأمینآباست.

چارچوب تحلیلی
 بسیاریازسازمانهایبینالمللیومؤسسههایتحقیقاتی،پژوهشهایی
بر برخی دادند. انجام آب بخش در فراگیر رویکردهای مورد در
نوعخاصیازگروداران)شهروندان،زنان(تمرکزداشتند؛امابقیه،
بررسی را سازوکارها( )طراحی، همکاری فرآیندهای از جنبههایی
سراسر در نیز خوب شیوههای از مجموعهای نتیجه، در کردند.
مبتنی سیاسی و تحلیلی ابزارهای فقدان اما یافت. نمایش جهان،
فراگیر رویکردهای این چگونگیکمک ارزیابی برای شواهد، بر
اینگزارش، دارد. وجود آب، پروژههای و سیاستها عملکرد به
تعریف و ارزیابیهمکاریگروداران بررسی از تحلیلی، چارچوبی
مقیاس تغییر با همراه گروداران، مؤثر همکاری چارچوب شرایط

روایتهایموفقبراییادگیریروشیبیشتر،پیشنهادمیکند.
چونبازیگرانبیشتریدربخشآبمایلبهبسیجوشرکتدر
ارزیابی دارد، وجود خاص تصمیمهای بر اثرگذاری برای بحثها
آب به مربوط تصمیمگیریهای در همکاریگروداران واقعی وزن
ایجادحاکمیتمؤثر به تأثیرهرگرودار-که و میزانهمکاری و
قدرتهای قدرت، زمینه در است. مهم بسیار میکند- آبکمک
1. World Health Organization, 2008
2. Bonn Charter
3. International Water Association, 2004
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شیوه از درست درک دموکراتیک، وگستردهتر مقاوم مخالف،گاه
گردهمآمدنفعاالندرتوسعهراهحلهایمشترکبرایآبوشیوه
بااهدافسیاستآب،بسیارمهماست. اینراهحلها بیانروشن
قبلازانجاماعمالواقعی،نیازبهشناساییموانعاصلیوهمچنین

سازوکارهایهمکاریگروداراندربخشآباست.
آب، حکمرانی در همکاریگروداران برای تحلیلی چارچوب 
پیشنهادیدراینگزارش،پنجبخشسازماندهیشدهاست)شکل

:)3-۱
• تشخیصمحرکها:درکنیروهاواهرمهایاقدامهابهمنظور	

کسباطمینانازهمکارینتیجهگراباگروداران.
• شناخت	 انتظارها: هدفگذاری و مشخصکردنگروداران 

گرودارانونقشها،مسئولیتها،تأثیر،انگیزهها،سطحارتباط۱ 
ومقیاسمداخلهآنهابرایاطمینانازاینکههمکاریگروداران

درمقیاسمربوطههدفگراست.
• تشخیصموانع:تشخیصوپیشبینیتنگناهاوکاهشخطرهای	

از اطمینان برایکسب پایداری و مسئولیتپذیری صداقت،
اینکههمکاریگروداران،قابلپیشبینیوانعطافپذیراست.

• شناساییسازوکارها:تعییندقیقاینکهکدامابزارهادرچهزمان	
ومکانیبهترعملمیکنند؟تااطمینانحاصلشودهمکاری

گروداران،متناسببااهدافاست.
• نتایج،	 و همکاری فرآیند اثربخشی ارزیابی ارزیابی: تقویت 

کردن مشخص برای مالی( غیر یا )مالی مزایا و هزینهها
زمینههایبهبودوبدهبستانهایموردنیازبرایاطمینانازاینکه

همکاریگروداران،تطبیقیوپایداراست.

۱.ارتباط)connectivity(اشارهبهتعدادوشدتهمکاریرخدادهدرمیانگروداراندارد.این
مفهومشاملتمامتوالیهایپویاودرحالتغییرازاقدامهایاجتماعیومبادلههایدرحال

وقوعبینافرادیاگروههاوشیوهتأثیرآنبرهریکازاقدامهاوواکنشهاست.
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شک  1-3- ساختار تحلیلی همکاری گروداران در حکمرانی آب.

آنالینگستردهای بررسی تحلیل، و تجزیه این از حمایت برای
اطالعات جمعآوری برای بررسی این شد. انجام 20۱۴م سال در
کمیوکیفیدرموردهمکاریگروداران،بهمنظورشناساییروندها،
محرکهاوشیوههایمربوطبهروشهایفراگیربرایمدیریتمنابع
وخدماتآبدرطیفگستردهایازگروداراندرسراسرجهان،با
سطوحمختلفمنافعوتجربهدرمورداینموضوع،انجامشد)به
شکل۱-۴وبستۀ۱-۱۱مراجعهکنید(.البتهنتایجایننظرسنجی،
ارزشمندیدربارهواقعیتشیوههایهمکاری بازخورد و اطالعات
گرودارانفراهممیکند؛ولیازنظرآماریجامعنبودهویامنعکس

کنندهنظرها،کیفیتوکمیتهمهفعاالندرزمینهآبنیست.
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توجه:شکل۱-۴،نتایجحاصلازطبقهبندیخودمخاطبانبر
اساسگروهشناسیپیشنهادیاز۱5دستهگستردهو33زیرمجموعه

ازگرودارانارائهمیدهد.
شک  1-4 -گروه بندی های سهامداران نشان داده شده در نمونه بررسی شده 

سازمان همکاری و توسعه اقتآادی.

دولت های ملی )32(

علم و دانشگاه )35(

دولت های فرعی )12(

ارائه دهندگان خدمات 
)27(

سازمان های حوزه
سازمان های بین المللی)18(

)16(

جامعه مدنی )29(

مشاوران )13(

کسب و کار )12(

فعاالن مالی)10(
تنظیم کنندگان )6(

سایرین )5(

منبع: بررسی سازمان همکاری و توسعه اقتآادی در مورد همکاری گروداران 

برای حاکمیت مؤثر آب )2014(.

نتیجه گیری
از خارج و داخل در اجتماعی و سازمانی محیطزیستی، روندهای
بخشآب،خواستارحکمرانیفراگیربودومنجربههمکاریبیشتر
باگروداراندرتصمیمگیریهایحوزهآبشد.رویکاغذ۱،مقرراتی
مانندکنوانسیونآرهوس،دستورکارچارچوبآباتحادیهاروپاو
دستورکارسیلاتحادیهاروپا،همکاریعمومیرااجباریکرد.اما

1. de jure
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درعمل۱،اهمیتبههمکاریومیزاناجرایآن،دروضعیتهای
مختلفکاماًلمتفاوتاست.ایننکته،نشانمیدهد،توجهبهآثار

رویکردهایفراگیردرتصمیمگیریهایسیاست،نیازاست.
و تجزیه برای اصلی چالشهای از یکی مشترک، زبان توسعه 
تحلیلسهمهمکاریگروداراندربخشآباست.فرآیندهمکاری
»مشارکت« از شدن دور حال در تدریجی و کرده تغییر گروداران
صرفاست.اینفرآینددیگرفقطبه»جامعهمدنی«وروشهایمبتنی
وسیعتری بهطیف رسیدگی دنبال بلکه نمیشود؛ پروژهمحدود بر
انواع در باید تحول این است. نظاممندتر روش یک در فعاالن از
موجودمفاهیموواژگانمرتبطباهمکاریگروداراندرنظرگرفته
شود.تعاریفاصطالحاتکلیدیوشناساییانواعسطوحهمکاری
پیشنهادیدراینفصل،پایهواساسبررسیهمکاریگروداراناز
دیدگاهها)اهدافوپیشرانها(،شکلها)رسمیوغیررسمی(وزیر

بخشهای)منابعآبوخدماتآب(مختلفرافراهممیکند.

1. de facto

بستۀ 1-11- بررسی سازمان همکاری و توسعۀ اقتآادی در 
مورد همکاری گروداران برای حکمرانی موثر آب

طرح
با اقتصادی توسعۀ و همکاری سازمان دبیرخانۀ توسط تحقیقی
مورد در سازمان این آب حکمرانی اولیۀکارگروه اعضای حمایت
ورد نسخه )در نمونهای بررسی این انجامشد. همکاریگروداران
خود(توسطنمایندگانمنتخبازهرگروهگروداربهعنوانابزاریبرای
کسببازخوردتمرینکنندگان،انجامشد.اینبررسیبهطوررسمی
وآنالیندر۱آوریل20۱۴اجرا،ونتایجآنبهسهزبان)انگلیسی،

فرانسویواسپانیایی(در۱6ژوئن20۱۴دردسترسبود.
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انتشار
به۱65گرودار ازطریقارسالدعوتنامۀشخصی ایننظرسنجی
هدف،بهطورعمدهازاعضایاولیۀحکمرانیآبسازمانهمکاری
وتوسعۀاقتصادیاجراشدو63درصدازآنهابهپرسشنامهپاسخ
دعوتنامۀ یک گروداران، همکاری کارگروه پیشنهاد با دادند.
گستردهتربرایمشارکتازطریقکانالهایمختلفارسالشد،مثال
 Publica  Aqua(ازطریقشبکههایشاغلینموجوددربخشآب
UNES- ،Turin آییننامۀمحلی دانشکده ،Med-GWP ،Europea

جهانیکسبوکار شورای جوانان، آب شبکه ،Alumni  IHE-CO

برایتوسعۀپایدار]WBCSD[،شورایجهانیآب]WWC[وشبکه
بینالمللیسازمانهایحوضه]INBO[(،برنامههایآنالین)خبرنامه
ارسالشده لیستهای و )EIP آب ناظرحکومت،خبرنامه ماهانۀ
باایمیل)مثالفهرستآبسازمانهمکاریوتوسعۀاقتصادی،و

غیره(.۱۱۱پاسخدرواکنشبهاینتالشدریافتشد.
نمونه پاسخ

درمجموع2۱5پاسخنامهجمعآوریگردید.ازپاسخدهندگانخواسته
شدتامجموعهخودرابرطبق3۴زیرمجموعهطبقهبندیکنند.سپس
گرفتند: قرار اصلی شاخه در۱۱ دادهها، تحلیل و تجزیه منظور به
سازمانهایبینالملل؛دولتها)ملی،منطقهایومحلی(؛ارائهدهندگان
خدمات)مشارکتدولتی،خصوصیودولتی-خصوصی(؛موسسات
)با کسبوکار اقتصادی(؛ و )محیطزیستی قانونگذارها حوضه؛
اولویتآببرایزنجیرهتامین،فرآیندتولیدوساختوسازویاستفاده
ازمحصوالتخودتوسطمشتریان(؛سازمانهایجامعۀمدنی)ازجمله
سمنها(؛فعاالنمالی)اهداکنندگانوموسساتمالی(؛مراکزعلمی)از
جملهمراکزتحقیقاتی(؛ومشاوران)شرکتهایمهندسیومشاوره(.
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بررسی سازمان همکاری و توسعه اقتآادی درباره همکاری گروداران در 
حکمرانی مؤثر آب

ترکیبشاخههایپاسخدهندگان2۱5پاسخدهنده

طبقههایگرودارانارائهشدهشاخهها

دولتها
)۴۴پاسخدهنده(

-حکمرانهایملی)32پاسخدهنده(
-حکمرانهایمنطقهای)۷پاسخدهنده(
-حکمرانهایمحلی)5پاسخدهنده(

ارائهدهندگانخدمات
)2۷پاسخدهنده(

-خدماتعمومی)۱5پاسخدهنده(
-شبکهارائهدهندگانخدمات)۱0پاسخدهنده(

-همکاریهایعمومی-خصوصی)۱پاسخدهنده(
-اپراتورهایخصوصی)۱پاسخدهنده(

سازمانهایحوضه
)۱8پاسخدهنده(

-سازمانهایحوضهرودخانه)۱0پاسخدهنده(
-شبکهسازمانهایحوضه)6پاسخدهنده(
-مقاماتآبمنطقه)2پاسخدهنده(

تنظیمکنندگان
)6پاسخدهنده(

-تنظیمکنندگاناقتصادی)5پاسخدهنده(
-تنظیمکنندگانمحیطزیستی)۱پاسخدهنده(

کسبوکار
)۱2پاسخدهنده(

-کسبوکاراستفادهکنندهآبدرفرآیندتولیدخود
)6پاسخدهنده(

-کسبوکاراستفادهکنندهآبدرزنجیرهتأمینخود
)3پاسخدهنده(

-شبکهکسبوکار)3پاسخدهنده(

جامعهمدنی
)2۹پاسخدهنده(

-سازمانهایغیردولتی)22پاسخدهنده(
-سازمانهایمبتنیبرعضو)۴پاسخدهنده(
-سازمانهایمبتنیبرانجمن)2پاسخدهنده(

-جنبشهایاجتماعی)۱پاسخدهنده(

-آژانسهایاهداکننده)۷پاسخدهنده(فعاالنمالی)۱0پاسخدهنده(
-نهادهایمالی)3پاسخدهنده(

-شرکتهایمهندسی-مشاوره)۱3پاسخدهنده(مشاوران)۱3پاسخدهنده(

سایرین
)5پاسخدهنده(

-رسانهها)2پاسخدهنده(
-شبکهفعاالنکشاورزی)۱پاسخدهنده(
-نمایندگانمجلس)۱پاسخدهنده(
-اتحادیههایکارگری)۱پاسخدهنده(

منبع: بررسی سازمان همکاری و توسعه اقتآادی در مورد همکاری گروداران برای 
حکمرانی مؤثر آب )م 2014(.

بررسی سازمان همکاری و توسعه اقتآادی در مورد همکاری 
ذینفعان برای حاکمیت مؤثر آب

را ازپاسخها نام»سایرین«،تعدادمحدودی به یکدستهحمایتی
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و اتحادیههایکارگری پاسخ(، ازفعاالنکشاورزی)۱ نمایندگی به
کارگران)۱پاسخ(،رسانهها)2پاسخ(ونمایندگانمجلس)۱پاسخ(
گردآوردهاست.وقتینتایجازگروههایگرودارانجمعمیشود،بر

اساسسهممربوطبهپاسخدهندگاندرهرردهقرارمیگیرد.
سیودوپاسخازدولتمرکزیازسویوزارتخانههایمحیطزیست
توسعه ،)2( )۴(،کشاورزی زیرساخت ،)6( آب منابع ،)۱2(
ارضی)3(،امورراهبردی)۱(،داخلی)۱(،مقامهایملیآب)2(

وادارهملیمحیطزیست)۱(دریافتشد.
تجزیه و تحلی  داده ها و ارتباط آن 

درایننظرسنجی،چندپرسشازپاسخدهندگان،ازمنظریک»هدف«
ویک»پیشران«ویاهردو،پرسیدهشد.دربرخیموارد،دادههابادر

نظرگرفتنمتوسطبیندو»جمعیت«جداگانه،بررسیشد.
درکل،نیمیازپاسخدهندگانسطحتجربهخودازنظرهمکاری
گروداران)یابهعنوانهدفویاپیشران(راخوبوزیاددرنظر

گرفتندوحدود33درصدداشتنتجربهراگزارشدادند.
تجربه کلی پاسخ دهندگان در همکاری گروداران 

توجه:اینشکل،میانگینسهمپاسخهایارائهشدهراازدیداهداف
وترویجدهندگان،نمایشمیدهد.

مورد همکاری گروداران  در  اقتآادی  توسعه  و  بررسی سازمان همکاری  منبع: 

برای حکمرانی مؤثر آب )2014م (.
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پنجگانه بنای سنگ موشکافانه-که تحلیلی ساختار همچنین
گروداران2، شناسایی محرکها۱، یعنی: همکاری، فرآیندهای
برای مکتوب روشی میسازد- را ارزیابی و سازوکارها موانع،
تالشهای برای جامع رویکرد توسعه منظور به تصمیمگیرندگان
همکاریفراهممیکندکهاینقطعههایوابستۀبههم،درآنهمه
جانبهدرنظرگرفتهمیشود.درفصلهایبعدی،هریکازاینارکان
بررسیمیشودورهنمودهایسیاسی،برایکسباطمینانازاینکه
همکاریگروداران،درابعادمرتبط،قابلپیشبینانهوانعطافپذیر،
مناسببرایهدف،سازگار،پایدار،نتیجهگراوهدفگراست،ارائه

خواهدشد.
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