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هاها و چالشبرنامه ایمنی آب، فرصت

 دکتر حامد محمدی

، (HSE)مدیرگروه مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست 

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

توسعه پایدار های دسترسی به آب سالم و ایمن یکی از شاخص

که در منشور حقوق بشر،  این مقوله از طوریبه، رودشمار میبه

عنوان یکی از شمار رفته است. آب بهحقوق اساسی انسان به

ترین نیازهای انسان همواره مورد توجه بوده و کیفیت آن حیاتی

. مخاطرات استیکی از مباحث حائز اهمیت در سالمتی انسان 

های ساخت و عملکردی همواره بخش مختلف طبیعی، انسان

مختلف سیستم تامین و توزیع آب شرب را تهدید نموده است. 

رغم اشت جهانی، علیآمار ارائه شده توسط سازمان بهدبراساس 

 2دسترسی بیشتر جوامع به خدمات سالمت، ساالنه حدود 

های منتقله از آب جان خود را از دست میلیون نفر در اثر بیماری

آب آشامیدنی غیر ایمن را یکی  ،. سازمان جهانی بهداشتدهندمی

عنوان یک به های عمده سالمت در جهان دانسته، واز نگرانی

ریسک فاکتور قابل پیشگیری و کنترل، که سبب بیماری و مرگ 

 ویژه در جوامع در حال توسعه، معرفی نموده است.و میر به

رویکردی  در جهان امروز، ارزیابی و مدیریت  جامع خطر،

پذیری، توجه برای شناسایی خطرات و تهدیدها، آنالیز آسیبقابل

عنوان نقشه راه به نهایتدرو  انتخاب اقدام اصالحی مفید و موثر

ها و که روشجاییبرای توسعه، معرفی و محرز شده است. از آن

های کنترل و بازرسی سنتی، با رویکرد کنترل محصول سیستم

که تنها منجر به  نگر بودن آن و این امرتهدلیل گذشنهایی، به

تشخیص آلودگی شده، و نقشی در پیشگیری و کنترل و کاهش 

ها به لحاظ قبول ندارد و از طرفی این روشآلودگی تا حد قابل

، لذا سازمان جهانی بهداشت و یستتوجیه نفنی و اقتصادی قابل

عنوان نقشه راه را به "برنامه ایمنی آب"المللی آب، انجمن بین

های متولی تامین و توزیع آب ها و سازمانبرای استفاده دولت

آشامیدنی اجتماعات ارائه نمودند. گستره برنامه ایمنی آب از 

های تصفیه و انتقال و توزیع آب تا بریز، سامانهآحوضه 

. سه جزء ضروری این برنامه شامل گیردرا دربر میکننده مصرف

و  تا مقصد، پایش عملیاتی نظارت اجرائی ابدارزیابی سیستم از م

چنین ارائه اسناد و مدارک و هم های مدیریتی موٍثر وبرنامه

 2004( در سال WHO) . سازمان جهانی بهداشتاستارتباطات 

 در ویرایش سوم رهنمود کیفیت آب آشامیدنی، برنامه ایمنی آب

(WSPرا به ) از ایمنی  اطمینان پایدار برایعنوان موثرترین روش

کار مبتنی یک سیستم تامین آب آشامیدنی معرفی کرد که این راه

در  2009. در سال استبر ارزیابی جامع خطر و مدیریت آن 

اجالس اجرای برنامه ایمنی آب برای تضمین کیفیت و پایداری 

های تامین آب آشامیدنی در منطقه شرق مدیترانه سیستم

(EMRO) عنوان مسئول ه را بهبخش بهداشت، کشورهای منطق

ها و توسعه و تسهیل اجرای برنامه ایمنی آب با هماهنگی سازمان

مدیریت کیفیت آب، معرفی کرد. در گیران موثرتصمیم نهادها و

های تامین جمهوری اسالمی ایران روند توسعه و بهبود سیستم

همواره سرلوحه اقدامات  آب شرب اجتماعات کوچک و بزرگ را

اقدامات مفید و موثری در این خصوص انجام داده خود داشته و 

های است. براساس اسناد باالدستی، در سند چشم انداز و در برنامه

 هفرهنگی اول تا ششم، توجه الزم ب توسعه اقتصادی، اجتماعی و

شده است. در سند چشم انداز تاکید بر ارزیابی و  این مقوله 

بهبود کیفیت آب مدیریت خطر نمایان است. سند راهبرد ملی 

تدوین شد. هدف هفتم این سند، همه  1390شرب در سال 

آب آشامیدنی را ملزم  های مسئول و تاثیرگذار در کیفیتسازمان

آب، مشارکت فعال داشته  نموده است که در اجرای برنامه ایمنی

باشند. بخشنامه اجرای برنامه ایمنی آب در شرکت های آب و 

آب  هایبالغ و مقرر شد کلیه شرکتا 1393فاضالب در فروردین 

صورت ساالنه در اجرای این برنامه مورد و فاضالب شهری به

د. در این راستا، شونهای برتر معرفی ارزیابی قرارگرفته و شرکت

چنین هم آب در سطح ملی و استانی و کمیته فنی برنامه ایمنی

. ندتشکیل شد 1399آب در سال  کارگروه ممیزی برنامه ایمنی

 WSP ایاولین کارگاه منطقه 1386به لحاظ اجرایی، در سال 

اولین پایلوت آن اجرا شد. براساس  نیز 1389 و در سال برگزار

گزاشات مندرج درپورتال مرکز سالمت محیط و کار وزارت 

های مختلف کشور این شهر از استان 134بهداشت، تاکنون در 

وفق به دریافت شهر م 10ها، برنامه اجرا شده که از بین آن

با  نیز اند. مانند دیگر کشورها، این برنامهگواهینامه شده

ها، به هایی روبرو بوده است. برای بررسی دقیق چالشچالش

دست آمده و . براساس تجربیات بهنیاز استهای متعددی پژوهش

های های دانشجویی و نشستپژوهش یهاچنین یافتههم
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 :شودمیها اشاره این چالش تخصصی، در زیر به تعدادی از

چنین سازان و مسئولین در سطح ملی و همتوجه کمتر تصمیم -1

و اهتمام  در سطوح استانی به راهبرد ارزیابی و مدیریت خطر

 .بیشتر بر مواجهه و مقابله در راستای رفع مشکالت مردم

رهبری برای مدیریت  تقویت حاکمیت و شناخت، درک خطر و

آوری و آمادگی بیشتر برای مقابله خواهد به تاب  خطر منجر

ارزیابی و مدیریت  جامع خطر  شد. رویکرد برنامه ایمنی آب بر

 است. استوار

اولویت قرارندادن اقدامات پیشگیری و کاهش خطر. اساس  در -2

 کار برنامه ایمنی آب بر این مقوله استوار است.

اقدامات های عدم توجه به توجیه فنی و اقتصادی دراولویت -3

فنی و  ظمدت به لحاآب در دراز اجرای برنامه ایمنیکنترلی. 

در نهایت صرف  وری بیشتر ومتعاقب آن منجر به بهره

 های کمتر خواهد شد.هزینه

های ها و نهادهای مختلف بر وظایف و مسئولیتسازمان تمرکز -4

نبود ساز و کار هماهنگی و تعامل موثر بین  همان دستگاه و

 نفعان بسیاری حائزدر اجرای برنامه ایمنی آب، نقش ذیها. آن

های متولی بر بخش سالمت و دستگاهاهمیت است. عالوه

های صنعت، تامین آب شرب، در اجرای این برنامه بخش

و روستا،  زیست، مدیریت شهرکشاورزی، نفت، محیط

تحت  دکنندگان بایتر مصرفهمه مهم از غیره و هواشناسی و

خود عمل نمایند. حد، به وظایف مرتبط بهمدیریت وا

سازی در ابعاد مختلف در اجرای افزایی، جریانمشارکت، هم

های دولتی، خصوصی و نفعان اعم از بخشاین برنامه بین ذی

مشاوران و غیره ضروری است. اجرای مفید برنامه ایمنی آب 

 کند.تعامل، مشارکت و کارگروهی را طلب می

آوری و پردازش ستم متمرکز برای جمععدم وجود یک سی -5

های ها، که سبب کمبود داده در بخشها در کلیه بخشداده

های چنین عدم امکان دسترسی به دادهده است، همشمختلف 

برنامه ایمنی آب برای  در ها.یک بخش توسط دیگر بخش

های پردازش شده و شناسایی مخاطرات، استفاده از داده

 ت ضروری است.تبدیل آن به اطالعا

چنین توجهی به نظارت مستمر و ساختارمند و همکم -6

در راهنمای برنامه ایمنی  ها.تجدیدنظر و لزوم بازبینی برنامه

وضوح بیان شده است. اما آب چارچوب و ساختار این مقوله به

 به این امر ندارند. یاندرکاران امور اجرایی رغبت زیاددست

 ها.عدم انتشار درس آموخته وسازی توجه کم به مستند -7

اجرای برنامه ایمنی آب  دسترسی به نقاط منفی و مثبت در

 منجر به تبادل تجربیات بین دست اندکاران خواهد شد.

های دیگر کشورها توسط سازمان موارد فوق، چالش برعالوه

از سوی دیگر،  .استجهانی بهداشت منتشر شده و در دسترس 

برخی به ایی را نیز ایجاد کرده است که هبرنامه ایمنی آب فرصت

 :شوداشاره می هااز آن

با توجیه اقتصادی و فنی و ه برنامه ایمنی آب یک پروژ -1

های اجرای برنامه و اقدامات کنترلی در درازمدت  است هزینه

ها از آن حاصل خواهد شد. چرا که و منافعی بیش از هزینه

به  فاه مردم، منجرر برسالمت ودستاورد اجرای آن عالوه

های هد که سبب کنترل آالیندشوکنترل مخاطراتی می

حصول ایمنی عمومی خواهد شد. این برنامه  زیست ومحیط

نمودی از اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش تامین آب 

 .استاجتماعات 

نتایج حاصله از برنامه ایمنی آب راهنمای بسیار خوبی برای  -2

ها مانند مدیریت خطر در سایر بخشاجرای رویکرد ارزیابی و 

ن های جمع آوری، تصفیه و دفع فاضالب، که هم اکنوسیستم

بر این اجرای . عالوهاست، رهنمود ابزار آن نیز ارایه شده

دفع پسماند  آوری وسیستم جمع های این برنامه درمدول

 اجتماعات، کنترل آلودگی هوا و غیره که البته با تغییرات

 کارساز است. ، عملی وجزئی

 .استدر این برنامه تمرکز بر اقدامات پشگیرانه  -3

گروهی بین بخشی  این برنامه سبب تعامل و هماهنگی و کار -4

 و بخشی است.




