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مشارکت زنان ،راهگشا
ب ــرای اصالح حکمرانی و
مدیریت آب
در اثـــر بـــروز پیامدهـــای اجتماعـــی ،اقتصـــادی و
محیطزیســـتی ناشـــی از رویکرد نادرســـت حاکم بر توسعه
کشـــور ،منابـــع آب در بعـــد کمیـــت و کیفیـــت بـــه مرحلـــه
فوقالعـــاده خطیر و سرنوشتســـاز رســـیده و نیازمند تغییر
در تفکـــر ،خطمشـــیها ،رویکردهـــا و رویههـــا اســـت .در
رویکـــرد نو ،نقشهـــا و مســـئولیتها و فرایندهـــا بازتعریف
شـــده و بـــر اســـتفاده از ظرفیتهـــای فرهنگـــی ،نهـــادی و
اجتماعـــی تأ کیـــد میشـــود.
یکـــی از عناصـــر و ظرفیتهـــای کلیـــدی و تأثیرگذار در
رویکـــرد اجتماعی با محوریت مدیریـــت تقاضا و مصرف،
زنـــان جامعـــه میباشـــند .بهگونـــهای کـــه تحقـــق رویکـــرد
مدیریت تقاضا بدون مشـــارکت جامعـــه و تعریف نقشها
و وظایـــف اجتماعـــی برای زنـــان امکانپذیـــر نخواهد بود.
نقـــش زنـــان در مدیریـــت منابـــع آب ،فراتـــر از مدیریـــت
آب در منـــزل و کاهش تلفات اســـت .توجـــه به ویژگیهای
نقـــش اجتماعـــی زنـــان و اســـتفاده از ظرفیتهـــا و
تواناییهـــای آنهـــا بهعنـــوان یک نیـــروی کار ارزشـــمند در
کنـــار مـــردان در تصمیمگیـــری ،مدیریـــت و برنامهریـــزی و
مطالعات بســـیار راهگشاســـت و باید زمینههای اســـتفاده
از تواناییهـــای زنـــان فراهـــم شـــود .نقـــش زنـــان در تولیـــد
اقتصـــادی از جملـــه کشـــاورزی در اغلـــب کشـــورهای در
حال توسعه چشـــمگیر است .مشـــارکت زنان در مدیریت
آب طیـــف وســـیعی از مشـــارکت نهـــادی در تشـــکیالت
غیردولتـــی ،نیـــروی کار کشـــاورزی و مدیریـــت برنامههای
آبیـــاری تـــا مدیریـــت منابـــع و تصمیمگیـــری ،آمـــوزش و
آ گاهیرســـانی و اقدامـــات اجتماعی و تربیت نســـل آینده
مدیـــران و تصمیمگیـــران را در بـــر میگیـــرد .زنـــان میتوانند
آب را در خانـــه بهگونـــهای خردمندانـــه اســـتفاده کننـــد؛
توانایـــی باالیـــی در طراحـــی و اجـــرای برنامههای آموزشـــی
مربـــوط به آب بـــرای کودکان و دیگر افـــراد جامعه در جهت
حفاظـــت از منابـــع آب دارنـــد؛ از روشهـــا و تکنیکهـــای
نویـــن کشـــاورزی بـــه خوبـــی اســـتفاده کننـــد و در مصرف
منابـــع آب ،شـــیوه صحیـــح و اصولـــی بـــه کار گیرنـــد؛
نقـــش مهمـــی در مدیریـــت و محافظـــت از منابـــع آب بـــا
مشـــارکت در ســـازمانهای غیردولتـــی ملـــی و محلی اجرا
کننـــد .بهعنـــوان مهندســـان خبـــره در طراحـــی پروژههـــای
و طرحهـــای آبـــی و برنامهریـــزی طرحهـــا مشـــارکت کنند؛
نقشهـــای مدیریتی آنها در ســـطوح بـــاالی تصمیمگیری
دربـــاره محیطزیســـت و آب داشـــته باشـــند.
زنـــان نقشهـــای چندگانـــهای را در خانـــواده و اجتمـــاع
بـــر عهـــده دارنـــد و ایـــن نقشها موجـــب افزایش احســـاس
مســـئولیت بـــرای حفـــظ و مدیریـــت منابـــع آب میگـــردد.
در رویکـــرد اجتماعـــی و فرهنگـــی بـــه مدیریـــت آب بایـــد
بســـترهای الزم بـــرای اســـتفاده از ظرفیتهـــای زنـــان در
جنبههـــای مختلـــف فراهـــم شـــود.
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