
 

 

 بشر اساسی حق ،آب

 باشد. آن ینابودعامل  یا ما زندگی ارتقای سطح باعث تواندمی آب با ما یرابطه

 

 پزشکی اتتحقیق طریق از متحدهایاالت در زندگی کیفیت افزایش برتمرکز آن  که است بشردوستانهیک سازمان  ،JPB بنیاد

 نهچگو که داندیم او .دهدمیقرار مختلف  افراد در اختیاررا  هاییفرصت این بنیاد، زیستمحیط بخش معاون بورلند دانااست. 

 .گذاردمی تأثیر طبیعی و مصنوعی ما زیستمحیط از جنبه هر بر -آن فقدان یا -آب

 بهبود دهنده زندگی یا نابود کننده آن باشد. تواندمیاین ارتباط  به شکلی با موضوع آب در ارتباط است. آمریکا در انجمن هر

 و همکاری آن تالش واسطهبهبرای حفظ آب و بهبود زندگی  که هستند، ایحرفهدر هر جایگاه و مهم این است که همه افراد 

 .دست به کار شویم خودمان اینکه جز بود نخواهیم زندگی کیفیت افزایشبه  قادر ما. کنند



 

 

 متمرکز بر حراست ،JPBفعالیت وی در بنیاد . است بشر اساسی حق پاک آب به دستیابی و است ضروری مشترک منبع یک آب

 است. بشر طبیعی حق این از

دیهی ب. شودمین بهبود سیاره زمی خود سبب حفظ جان افراد و نوبهبه ،گیردمیصورت  انرژی و آب جوییصرفه آن در که ایخانه

 ردمیم بر این قضیه. دهندمی، جان خود را از دست کنند خنک یا گرم مناسب طوربه را هایشانخانه افراد وقتی نتوانندکه  است

 .گذاردمیبیشتر اثر  ،دارند پایینی درآمد که

رفه که ص هاییخانهبا مشکل ساخت  خانوار میلیون 11.2 -هستیم مواجه غیر ایمن صورتبه سازیخانه رشد با ما از آنجایی که

ی مردمدر حقیقت  .شودمیامریکا احساس  هایایالتدر کل  ایاجاره یخانه میلیون 7.4 کمبود -اقتصادی ندارند، روبرو هستند

 اکارآمدن زوال، به رو ،افتادهدور هایمکان در سکونت به جبورم دیاقتصا باصرفه هاییخانهدر  زندگیی دارند برای پایین درآمدکه 

 .شوندمی ناسالم و

 یدرباره آگاهی و ترویج را آب با مردم ارتباط نوعیبهتا  دهممی رنگآبی هایتیله هاآنبا مردم به  مالقاتم در من گویدمیوی 

 دهم.افزایش   را هااقیانوس و آب منابع از حفاظت اهمیت

 آب در سواحل کهمواقعی  برای را مردم و داشته باشیم سالم آب یعنی بشر اساسی حق از محافظت برای ایویژهتوجه  باید ما

 .کنیم آماده ؛کندمیبه شکل سیل جریان پیدا  هاخیابان در و آیدمی باال
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