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آب و اقتصاد سبز

برگردان:
محمد ارشدی

آب و مدیریت آن ،نه تنها یک اولویت محلی ،بلکه در حال تبدیل شدن به یک اولویت جهاانی اسات
بیانیه ریو 02+سازمان ملل متحد بر نیاز به استقرار اقتصاد سبز به عنوان وسیلهای بارای تحقات توسا ه
پایدار ،و همزمان ،حفاظت و بهبود منابع طبی ی جهان ،تاکید دارد آب به شکل فزایندهای ،محور اصلی
اقتصاد سبز قلمداد میشود آب در همه جنبههای توس ه -امنیت غذایی ،سالمت ،و کاهش فقار -و در
تداوم رشد اقتصادی در کشاورزی ،صن ت و تولید انرژی نقش کلیدی دارد

 -1مقدمه
بیانیه استکهلم ( ،)0222آب را «جریان خون اقتصاد سبز» توصیف میکند با این همه ،مناابع آب در بسایاری از
بخشهای جهان محدود بوده و فشار بر منابع آب به سبب افزایش تقاضاای آب بارای ماردم ،غاذا ،صان ت و
محیطزیست بیشتر میشود اگر استفاده از آب با نرخ کنونی ادامه یابد ،برآورد میشود که تا سال  0202تقاضای
آب تا  02درصد از عرضه آب پیشی میگیرد ،در نتیجه امنیت آب و امنیت غذا در م رض ریسک قرار میگیرد؛
توس ه اقتصادی پایدار با محدودیت روبرو میشود و «زیرساختهای سبز» را که همه چیز به آن وابستگی دارناد،
تض یف میکند
اکنون جنبشی برای برجسته کردن آب و نقش آن در اقتصاد سبز به عنوان مسئله اولویتدار در حال شکلگیری
است در نوامبر  ،0222رهبران و کارشناسان آب جهان در شهر بن آلمان ،گردهم آمدند تا آماده اجالس ریو02+
شوند و آب را به عنوان رشته پیونددهندۀ غذا ،انرژی و تغییر اقلیم بررسی کردند در کنفرانس بن ،این موضاو
برجسته شد که رشد و توس ه پایدار ،غیر از ریشهکن کردن فقر ،می تواند با مدیریت بهتر اکوسیستمهای جهان
و استفاده آگاهانهتر و بهینه منابع آب ،خاک و دیگر منابع طبی ی قابل دستیابی باشد
ما م تقدیم آب تنها بخشی از اقتصاد نیست ،بلکه در همه بخشهای اقتصاد تنیده شده است و بادون آن اقتصااد
نمیتواند عمل کند از این رو ،آب محور مرکزی این تفکر نوین و راهحلهای اثربخش برای استقرار اقتصاد سبز
به شمار خواهد آمد در این نوشتار ما به توجیه ضرورت نگاه یکپارچه به امنیت آبی (پنجره یک) و پتانسیل آن
در سوقدادن فرایند «سبزکردن» اقتصادهای جهان میپردازیم
 -2تکانهها و چالشهای جهانی
 02سال از نخستین کنفرانس ریو در سال  -2990اجالس سران که به توس ه پایدار پرداخته باود ،مایگاذرد و
هنوز جهان با چالشهای عظیمی روبرو اسات تحقات اهادا

توسا ه هازاره ( )MDGsتحات تااثیر مساالل

عمدهای ،قرار گرفته است که سبب کندی پیشرفت آن شده است در دهه گذشته ما شاهد جهانیشدن فزایناده،
تغییرات سریع جم یتی ،و تداوم حضور گرسنگی و فقر ،به ویژه در آسیا و آفریقا( ،که امید اندکی بارای تحقات

اهدا

توسه هزاره ( )MDGsتا سال  0222وجود دارد) ،بودهایم همچنین جهان چندین تکانه در برخی موارد

غیرمنتظره را تجربه کرده است این تکانهها عبارتند از:
 افزایش قیمتهای انرژی در سالهای  0222و  0222و نگرانی دربارۀ امنیت انرژی؛
 افزایش قیمت غذا و کاال به سبب افزایش قیمت انرژی؛
 نگرانی درباره امنیت غذاو آب و چگونگی تامین غذا برای  9میلیارد نفر تا سال 0222
 کاهش کیفیت خدمات اکوسیستمی
 رکود اقتصادی در جهان
تغییر اقلیم سطح دیگری از ریسک را اضافه میکند و ممکن است سبب بروز سیلها و خشکسالیهای شدیدتر
و غیرقابلپیشبینیتر در بخشهایی از جهان شود که هماکنون برای غلبه بر عدمقط یتهای اقلیم دستو پنجاه
نرم میکنند
همه تکانهها و چالشهای نامبرده ،هم کشورهای در حال توس ه و هم توس ه یافته را متااثر مایساازد آنهاا در
واقع چشمانداز خوشبینانه افزایش شکوفایی ،و مناسبت مدل رشد اقتصادی پذیرفتهشده در جوامع صان تی ،را
به آزمون میگذارند درک رو به رشدی وجود دارد که منابع زمین برای ادامه این مسیر ناکافی است ،اگار قارار
باشد که تقاضاهای سری اً در حال تغییر و انتظارات جم یات در حاال رشاد بارآورد شاود پیامادهای جاانبی
بحرانهای مالی و اقتصادی و نگرانیها درباره تنزل کیفیت منابع طبی ی به گونهای گردهم میآیند که فرصاتهای
بیسابقهای برای تغییر بنیادی اقتصادی ،نهادی ،تکنولوژیکی ،اجتماعی و سیاسی فراهم میآورند مدلهای نوین
اقتصادی به همراه نیاز به «سبز کردن» اقتصاد جهان برای تحقت پایداری بلندمادت اقتصاادی و مناابع ضاروری
است امنیت آبی برای انجام این تغییرات اهمیت حیاتی دارد
 -3اقتصاد سبز :گام بعدی در توسعه پایدار
اگر چه دانشگاهیان و متخصصان ممکن است دربارۀ م نای اقتصاد سبز به استدالل بپردازند ،اما ایدهای است که
عموم و سیاستمداران درک شهودی از آن دارند و رسانهها آن را به زبان ساده بیان میکنند اقتصاد سبز با «رشد
سبز» متراد

است ،هر چند برخی منتقدان درباره م انی ضمنی «رشد» دغدغه دارند

چندین سازمان ،به ویژه  OECD2و نهادهای گوناگون سازمان ملل ،درباره م انی رشد سبز در عمل کار میکنند
آنها در حال تهیه استراتژیها و بررسی پیامدهای آن برای کشاورهای توسا هیافتاه و در حاال توسا ه هساتند
 OECDرشد سبز را «رشد و توس ه اقتصادی همپای اطمینان از اینکه داراییهایی طبی ی به فراهمآوردن منابع و
خدمات زیست محیطی که رفاه ما به آنها متکی است ،تداوم خواهد داشت ،توصیف میکناد تحقات ایان مهام
مستلزم سرمایهگذاری و نوآوری برای تقویت رشد مستمرو فراهمآمدن فرصتهاای اقتصاادی جدیاد اسات »
برنامه محیطزیست سازمان ملل 0اقتصاد سبز را اقتصادی میداند که «بهبود رفاه انساانی و عادالت اجتمااعی را
همزمان با کاهش قابل توجه ریسکهای محیطزیستی و کمیابیهای اکولوژیکی نتیجه دهد » ای قبیل گفتهها در
پاسخ به تشخیص روبه رشد است که رشد اقتصادی و مسئولیتپذیری محیطزیستی میتوانند مکمال همادیگر
باشند از این رو ،این نگاه که این یک بازی با حاصل جمع صفر 0است را به چالش میکشد نیاز به بادهبساتان
وجود خواهد داشت اما اینها را میتوان مدیریت کرد برای درک جذابیت رشد سابز نیااز نیسات بار سار یاک
ت ریف فنی درباره آن توافت حاصل شود ممکن است یک رویکرد عملگرایانهتر برای دستیابی به اجما بر سر
اصولی که اقتصاد سبز را حمایت میکند و تمرکز بر نتایج مطلوب  ،الزم است
پس از طرح مفهوم رشد سبز در کنفرانس ریو ،02+پیشبرد آن گام مهم در جهت عملیاتی کردن مفهاوم توسا ه
پایدار که رشد اقتصادی و محدودیتهای منابع طبی ی زمین را توامان در نظر میگیرد ،میباشد رویکرد واحدی
برای همه وجود ندارد و هر کشوری باید متناسب با شرایط ویژه خود رویکرد و راهکارهای مناسبی برای تحقت
رشد سبز انتخاب کند اما آنچه برجسته است ،تنو در راهکارها  ،اصل کلیدی است
هم کشورهای ثروتمند و هم فقیر نیازمند توجه به رشد سبز هستند کشورهای ثروتمند به دلیل نیاز به بازسازی
صنایع منبع-مصر  ،0سبک زندگی پرمصر

و اینکه حساسیت رو به رشدی باه پایاداری زیساتمحیطای در

عرصه عمومی آنها شکل گرفته ،رشد سبز شامل آنها مایشاود کشاورهای فقیار هام بارای اجتنااب از تقلیاد
مسیرهای توس های خسارتبار تجربهشده ،نیازمند رشد سبز هستند کشورهای فقیر مایتوانناد از رویکردهاای
)1 - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
2 -United Nations Environment Programme
 -3در «بازى با حاصل جمع صفر» نظریه بازیها در علم اقتصاد ، ،واحد اقتصادی  Aو واحد اقتصادی  Bبه گونهاى با یکدیگر برخورد مىکنند که میزان برد یکى ،معادل میزان باخت دیگرى است .به عبارت دیگر،
اگر در یک موضوع مشخص ،واحد  Aبه عنوان مثال  ۰۵امتیاز کسب مى کند ،واحد  Bدقیقاً به اندازه  ۰۵امتیاز از دست مىدهد .در چنین صورتى ،یکى ،برنده مطلق خواهد بود و دیگرى بازنده مطلق.
 -4صنایعی که به مصرف زیاد منابع چون انرژی ،آب و غیره نیاز دارند .این صنایع معموالً از تکنولوژیهای قدیمی که بر مصرف باالی منابع متکی هستند ،استفاده میکنند .با بحران جهانی انرژی و آب ،صنایع و
تکنولوژیهای جایگزین به سمت مصرف کمتر منابع طبیعی سوق داده شده اند.

قدیمی توس ه بگریزند و تکنولوژیها و ایدههای نو چون موبایل ،تلفن باناک ،را بادون پرداخات هزیناههاای
اضافی به کار ببرند اما نحوه ورود رویکردها و نهادهای توس ه پشتیبان تکنولوژیهاا و ایادههاای ناو ،چاالش
اساسی در این کشورها میباشد
رشد اقتصادی در اولویت اول اهدا

همه کشورها قرار دارد اساساً اهدا

توس ه هزاره بدون رسیدن به رشاد

اقتصادی محقت نمیشود اما رشد اقتصادی با هزینه ناپایداری در منابع طبی ی هم به تحقت ایان اهادا

منجار

نخواهد شد اجما گسترده در مورد کاهش اثرات تغییر اقلیم و سازگاری با آن ،توجه به پایداری و اینکه ما در
حال وام گرفتن از سهم منابع طبی ی نسل آینده برای پاسخ به نیازهای اقتصادی امروز هستیم ،را به دنبال داشاته
است این مسئله بسیار جدیتر از بحران مالی است چراکه اگر منابع طبی ی بیش از تاوان احیااءشاوندگی آنهاا
استفاده شوند هیچ راه دیگری برای احیای آنها وجود نخواهد داشت از این رو ،سیاست تسهیل کمی 2به عنوان
گزینه کارآمد در بحران مالی جهان برای منابع طبی ی سیاست اثربخشی نخواهد بود
رشد سبز درباره بهره وری در اساتفاده از مناابع

پنجره شماره یک :رشد سبز

محدود مانند آب است تنها تولید ناخالص ملی






نگرانیاصلی جام ه جهانی -را کاهش میدهاد،



را مدنظر ندارد فقط دربااره انارژی در اقتصااد
کمکربن که انتشار گازهای گلخانهای-به عناوان

محدودیتها و واقعیتهای منابع طبیعی را مدنظر میگیرد.
واقعیتهای فیزیکی ،اجتماعی و سیاسی را میداند.
تشخیص میدهد که آب و هوا در حال تغییر است.
یک کشور را در طول زمان متحول می کند و ثروتهای تولیدشده را
حفظ میکند.
وضع نامساعد و تعهد زیانباری را برای نسل آینده ایجاد نمیکند.

نیست بلکه رشد سبز فراتر از انرژی و تغییارات
اقلیمی بوده و دربرگیرنده و گسترشدهندۀ همه ایدههایی است که برای دههها روی میاز باوده و باه کنفارانس
 2990سازمان ملل در حوزه محیطزیست و توس ه پایدار منتهی شد این کنفرانس وض یت محیطزیست جهانی
و پیوند بین اقتصاد ،علم و محیطزیست را در یک بستر سیاسی مورد توجه قارار داد دولتهاا توافات و تصادیت
کردند که حفاظت از محیطزیست و توس ه بشر پیوند تفکیکناپذیری دارند

 -1سیاست تسهیل کمی یک سیاست نامتعارف پولی است که بانکهای مرکزی برای جلوگیری از افت عرضه پول هنگام نامؤثر بودن سیاست استاندارد پولی مورد استفاده قرار میدهند .یک بانک مرکزی از طریق
خریدن مقادیر مشخص ذخایر مالی از بانکهای تجاری و دیگر نهادهای خصوصی تسهیل کمی میکند ،نتیجتاً پایۀ پولی را افزایش میدهد .این با سیاست معمول تر خریدن یا فروختن اسناد قرضه به منظور نگه
داشتن سود بازار در یک مقدار هدف مشخص فرق دارد.

پنجره شماره دو :رشد سبز در عمل
نظریهپردازان مطرح میکنند که رشد سبز بر بخشهایی که تواماان در دو حاوزه ایجااد
رشد اقتصادی و اشتغال زایی به صورت فعالی نقش آفرین هستند ،تاکید دارد .برای مثال،
رشد نمایی در بخش انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی بادی و خورشیدی ،در هر دو ساط
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،این بخشهای سبز را برای رشد و تولیاد ساود
سهام دوبرابر توانمند کرده که این موضوع هم برای محیطزیسات و هام بارای توساعه
سودمند است .سرمایهگذاری اقتصاد سبز در نگهداری و احیای سرمایه طبیعای باه طاور
مستقیم از طریق بهبود بهرهوری (برای مثال ،در بخش کشااورزی باه رشاد اقتصاادی
کمک کارده و فرصاتهاای اضاافی بارای کساب درآماد را از طریاق بهباود خادمات
اکوسیستمی ایجاد میکند.

آنها توس ه پایادار را "بارآورد کاردن نیازهاای
حال بدون خدشه وارد کردن به تواناایی نسال
آینده در پاسخ به نیازهایشان" ت ریاف کردناد
این ت ریف هنوز اصل راهنما برای آنچه اماروز
رشد سبز خوانده میشود ،میباشد رشاد سابز
نیازمنااد همراهاای اقتصاااددانان بااا متخصصااان
حوزههای دیگار بارای پیادا کاردن راهحلهاای

واقعبینانهای که کمیابی منابع طبی ی را در انتخاب مسیر رشاد مادنظر داده و ارزشهاای زیساتمحیطای را در
بررسی ارزش و رفاء کل به تحلیلهای اقتصادی خود اضافه کرده ،میباشد یک اقتصاد سبز مجماو مشاارکت
انسان و اکوسیستم برای ایجاد رفاء اجتماعی و چگونگی فراهمکردن سیستم حمایتی کامل بارای زیسات نسال
حال و آینده را در کانون توجه دارد
آب برای توسعه و توسعه برای آب
آب همواره نقش محوری در توس ه جوامع ایفا کرده و عامل کلیدی برای رشد و کاهش فقر دانساته مایشاود
آب منبع تولید ،رشد و شکوفایی است اما از طر

دیگار ،آب همچناین باه دلیال قادرت تخریبای کاه دارد و

میتواند از طریت خشکسالیها و سیالبها فقر و مرگ و میر ،آلودگی ،بیماری ،اخاتال

و ت اارض را باه باار

آورد ،یک تهدید هم به شمار میآید همه بخشهای تولید -کشاورزی ،صن ت ،انرژی و حمل و نقل -باه آب
وابسته هستند بیشتر جوامع صن تی دارای شرایط "هیدرولوژیکی مناسب" -نوسانات بارش کم و بارش توزیاع
شده در طول یک سال و رودخانههای دالمی پایدار به دلیل وجاود جریاان پایاه آب زیرزمینای -هساتند آنهاا
سرمایه گذاری سنگین بر روی زیرساختها ،نهادها و ظرفیت مدیریت آب انجام دادهاند تا هم از آب فایادههاای
اجتماعی کسب کنند و هم جام ه و رشد اقتصادی را در مقابل پیامدهای مخرب آب ایمن کنند
از طر

دیگر ،کشورهای در حال توس ه با وجود اینکه این مسئله را تشخیص دادهاند اماا باا کمباود سارمایه،

ساختارهای نهادی و ظرفیت های الزم برای بهبود امنیت آبی خود مواجه هستند بیشتر آنها دارای جم یتهاای
باالی روستایی متکی کشاورزی م یشتی و در م رض رژیم بارش با عدم قط یت باال ،هستند عالوه بر آن ،ایان

کشورها دارای شرایط «هیدرولوژیکی سخت» با کمیابی مطلت آبی و ریسک بااالی سایل ،م ماوالً در زمانهاای
مختلف سال اما اغلب در یک مکان ،هستند هرچه هیدرولوژی سختتر باشاد نیااز باه زیرسااختهاای آبای
پرهزینهتر برای کنترل و مدیریت آب بیشتر میشود
امنیت آبی هد

اصلی از سرمایهگذاری در آب است اما این سوال مطرح است که آیا سرمایهگذاری در بخاش

آب پیشرانی برای رشد محسوب میشود یا رشد محرکی برای سرمایهگذاری در آب؟ در بیشاتر ماوارد ،امنیات
آبی پیشرانی برای رشد و پیشنیاز سرمایه گذاری در کسب و کار است اما در برخی مناطت ،مادیریت مناساب
آب نتیجه رشد دانسته میشود برای مثال ،بهبود تامین آب و سیساتم بهداشاتی مایتواناد باعاب بهباود رشاد
اقتصادی شود برخی کشورهای فقیر با دسترسی مناسب به آب سالم و کافی ،دارای متوسط نارخ رشاد سااالنه
حدود  0/7درصد هستند در حالی که کشورهایی با سرانه درآمد مشابه و با دسترسی غیرمطمئن به آب ،متوسط
رشد ساالنهای تنها در حد  2/2درصد دارند آنچه مشخص و روشن است این اسات کاه امنیات آبای و رشاد
اقتصادی وابستگی اندامواری 2به هم دارند
قدرت مدیریت یکپارچه منابع آب
دستورال مل ( 02توافت شده در کنفرانس محیطزیست و توس ه 0در سال  )2990به طور صریح بر استفاده پایدار
از منابع طبی ی برای تحقت انصا

اجتماعی ،توس ه اقتصادی و محیطزیست پایادار تاکیاد مایکناد مادیریت

یکپارچه منابع آب مجموعه اصولی را با هد
آب به دنبال حل مسالل آب با هد

تحقت دستورال مل  02پیشنهاد میدهد مدیریت یکپارچاه مناابع

ایجاد توازن بین «سه  -»Eکارایی (ترغیب برداشت آب بیشتر برای کساب

منف ت بیشتر)؛ عدالت (تخصایص عادالناه آب باین گاروههاای اقتصاادی و اجتمااعی مختلاف)؛ و پایاداری
زیستمحیطی (حفاظت از منابع آب و اکوسیستمها) -میباشد این اصول ت یین میکنناد کاه آب یاک کااالی
عمومی و دارای ارزشهای توامان اقتصادی و اجتماعی باوده و مادیریت مناساب آن مساتلزم اتخاا رویکارد
جامعنگر و جلب مشارکت همه استفادهکنندگان در تمام سطوح خواهد بود رویکرد یکپارچه رویکرد توس های
و مدیریتی سنتی و جزءنگر را به چالش کشیده و بر تصمیمگیری هماهنا

باین بخاشهاا و ساطوح مختلاف

1 -Symbiotic
)2 - The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED

(هماهنگیهای عمودی و افقی) تاکید دارد مدیریت یکپارچه منابع آب خود یک هد
برای نیل به اهدا

نیسات بلکاه وسایلهای

راهبردی سهگانه فوقالذکر میباشد شایان توجه است راهحلهای از پیشت یاینشاده و عاام

وجود ندارد اما تجربه نشان میدهد که یک مدیریت مناسب آب موارد زیر میباشد:
 سرمایهگذاری مناسب در زیرساختها
 بسترهای مساعد توانا
 نقشهای نهادی شفا

و قوی (سازگار) و

 استفاده کارآمد و اثربخش از ابزارهای فنی و مدیریتی
نمونههایی وجود دارد که از این اصول استفاده موثری کردهاند و شمار آنهاا در حاال افازایش اسات بارخال
دشواریهایی که کشورها در زمان پیاده کردن این اصول با آن مواجه میشاوند 20 ،کشاور از باین  200کشاور
شرکت کننده در نظرسنجی سازمان ملل ،برنامههای مدیریت یکپارچه منابع آب را به صورت موثری در ارتباا
با ف الیتهای توس های و مدیریت آب خود ،تهیه کردهاند
پنجره شماره سه :فراهم کردن یک زاویه نگاه توسط مدیریت بهمپیوسته منابع آب
مدیریت بهمپیوسته منابع آب یک زاویه نگاهی فراهم میکند که از درون آن بیشتر محرکهای بهممرتبط و پیامدهای بالقوه اقتصادی ،اجتماعی و
تغییرات زیستمحیطی را میتوان تشخیص داد و اقدامات هماهنگ برای نیل به کارایی اقتصادی ،انصاف اجتماعی و پایداری زیستمیحطی با نگاه
کلنگرانهای قاعدهمند و فرموله میشود.
کارای ا ت ادی
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آب به عنوان یک منبع

مدیریت بهمپیوسته منابع آب رویکردی است که برای اولین در دستور کار  21در  UNCEDدر سال  1992به منظور بهبود مدیریت منابع آب از طریاق
یکپارچهسازی خدمات آب و فراهم کردن حکمرانی خوب ،زیرساخت مناسب ،و تامین مالی پایدار از آن نام برده شد .زمانی که فروانای آب وجاود داشاته
باشد و برداشت آب محدود باشد ،قواعد و قوانین تقسیم آب در بیشتر کشورهای بسیار کم و اولیه است .اما با افازایش اساتفاده از آب و باروز کمیاابی و
افزایش آگاهی از پیامدهای این کمیابی بر محیط زیست ،نهادهای پیچیده بیشتری برای مذاکره و همااهنگی در تخصایص آب باین اساتفاده کننادگان
مختلف نیاز بوده است.

پیوند به امنیت آبی و رشد سبز
امنیت آب و رشد سبز به طور جداییناپذیری 2با هم پیوناد دارناد نخسات اینکاه آب ،بارخال

دیگار مناابع

طبی ی ،بر همه جنبههای جام ه و محیطزیست تاثیر میگذارد و برای رفاء ما ضروری است برای حصول رشد
فراگیر و پایدار ،آب در همه اب اد مدیریت منابع طبی ی ،در بخش انرژی و دیگر ف الیتهاای نظاام تولیاد و در
حفظ اکوسیستمها که همه چیز به آنها بستگی دارد ،نقش دارد
دوم اینکه مدیریت خوب آب بستگی به میزان عملیاتی کردن رویکرد یکپارچه دارد همیااری جهاانی آب 0باه
همراه دیگر نهادها ،چندین سال است که کشورها را برای پیااده کاردن رویکارد مادیریت یکپارچاه مناابع آب
حمایت و پیشتیبانی میکنند توجه به رویکرد مدیریت یکپارچه به عنوان یک رکن اصلی رشد سبز به صاورت
فزایندهای در حال گسترش است شایان توجه است که رویکرد بخشی و جزیرهای 0منجر به رشد سبز نخواهاد
شد برای مثال استفاده از جنگلها یک حوزه آبریز برای تولید چوب ،از یک طر
حاصل از فروش چوب میشود اما از طر

باعب تولیاد ساود و منف ات

دیگر ،به طور کلی هزینه بهرهبرداری از چوب آن از منظار تحلیال

اقتصادی این است که دیگر هیچ آب تازه و تمیزی در حوضه تولید نمیشود و یا جذب کربن توساط درختاان
متوقف میشود امنیت آبی بدون داشتن یک رویکرد روشن رشد سبز برای توس ه اقتصادی نمایتواناد محقات
شود امنیت آبی و رشد سبز رابطه و همبستگی متقابل تقویتکنندهای باهم دارند
پنجره شماره هار :همافزای بی امنیت آب و رشد سبز







ویژگ های رشد سبز
استفاده هرچه اثربخشتر از منابع طبیعی در رشد اقتصادی
ارزش نهادن به اکوسیستمها
اتخاذ سیاستهای اقتصادی بیننسلی
استفاده فزاینده از منابع انرژی تجدیدپذیر
حفاظت از داراییهای حیاتی در مقابل مخاطرات اقلیمی
کاهش ات ف منابع  -و منابع مالی

1 - Inextricably
- Global Water Partnership
3 - Fragmented approach
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ویژگ های امنیت آب
اطمینان از وجود آب کافی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی
اطمینان از وجود آبی کافی برای حفظ اکوسیستمها
در دسترس بودن منابع آب پایدار برای نسل آینده
تعادل بین ارزش ذاتی آب با استفادههای آن برای بقاء و رفاء بشر
مهار قدرت تولیدی آب
کمینهکردن قدرت تخریبی آب
حفاظت از کیفیت آب و جلوگیری از تخریب و زوال منابع آب

مدیریت یکپارچه منابع آب در حال حاضر در اصول مورد پذیرش باالیی قرار گرفته اما زمان و مهاارت زیاادی
الزم است تا در عمل نیز پیاده شود چون برای تحقت آن نیاز به هماهنگی باال و به اشتراکگذاری اطالعات بین
چندین بخش و سطوح مختلف اجرایی مایباشاد نهادهاای اجرایای (سااختار اجرایای) هناوز اصاوالً توساط
بخشهای اقتصادی شکل می گیرند (مانند نهادهای مالی بین المللی) ،در حالی که آب به عنوان یک منبع طبی ی
که تاثیرگذار و تاثیرپذیر از این بخشها است ،اغلب جایگاه نهادی و ساختاری ندارد
بنابراین ،منابع آب به دلیل مدیریت و یا نظارت قانونی ض یت به آسانی توسط استفاده کنندگان برداشت و آلوده
می شود مدیریت مناسب آب فرصتها و راهحلهای "بدون پشیمانی" بارای پشاتیبانی از رشاد سابز و بااالبردن
تاب آوری سیستم نسبت به تغیر اقلیم فراهم میکند استفاده بی قاعده و بی رویه از آب در بسیاری از کشاورها
م مول است و این موضو مصاد

با نرخ پایین خالقیت و سارمایه گاذاری در بخاش آب در سراسار جهاان

است خوشبختانه ،آزادی عمل زیادی برای سازگاری وجود دارد این آزادی عمل قابل اعمال در همه بخشهای
اقتصادی شامل ،انرژی ،صن ت و کشاورزی وجود دارد تا اینکه مدیریت و استفاده پایدار از اکوسیستمهاای باه
عنوان زیرساختهای سبز که رشد اقتصادی و امنیت غذایی و آبی را حمایت مای کنناد یاک نموناه از خادمات
اکوسیستمها ،حفاظت در مقابل سیلها و خشکسالیها است
بازاندیشی در نحوه خیره آب از منظر تاریخی ،چه از طریت راهحلهای کوچک-مقیاس مانناد جماع آوری آب
باران و خایر طبی ی و چه از طریت راهحلهای بزرگ-مقیاس مانند مادیریت مخاازن بازرگ ،سیساتمهاای آب
سیالب 2و آبخوانها ،ضروری است ما میتوانیم برای حفاظت از آب به عنوان منبع ارزشمند راهحلهای سانتی و
قدیمی را جستجو کنیم و هم زمان آخرین تکنولوژیهای سنجش از راه دور و نقشههای مکانی برای فهم بهتار
سیستم آب را به کار ببریم
بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب صن تی و شهری حجم آب موجود برای استفادههاای انساانی را چنادین
برابر میکند و تصفیه فاضالب میتوانند باعب تولید انرژی نیز شود کشاورزی یکی از بخشهای اصلی است که
دستاوردهای ارتقای بهره وری آب در آینده در ایان بخاش بارای تحقات رشاد سابز ضاروری اسات چونکاه
کشاورزی بیشترین سهم از آب را در بیشتر کشورها (بیش از  92درصد در برخی کشاورها) مصار
- Storm-water Systems
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مایکناد

جابهجایی و بازتخصیص آب از بخش کشاورزی به دیگر بخشها باعب تولید منف ت از دیگر بخشهای اقتصادی
چون محیطزیست ،انرژی ،مصار

آب شرب ،صن ت و حفاظت از سیل میشود

ریسک این وجود دارد که توجه سیاسیون و اختصاص منابع مالی به طور کامل به سمت اقدامات کاهش اثارات
تغییراقلیم در رابطه با موضوعات انرژی برود و آب و دیگر منابع طبی ی فراموش شود البته در بیشتر کشورهای
در حال توس ه ،مبحب سازگاری یک مبحب بنیادی وکلیدی بوده و ایجاد تابآوری در مقابال تغییار اقلایم باه
صورت نزدیک با تامین امنیت آبی ارتبا دارد
مدیریت دوره تغییر
سوال اساسی این است که چگونه میتوان به بهترین شیوه دوره انتقال و تغییر به سمت یک اقتصاد سبز باا آبای
مطمئن 2را مدیریت کرد چون همه کارها را نمیتوان همزمان و توامان با هم انجاام داد ،ایان موضاو مساتلزم
اولویتبندی است نیاز است اقدامات ممکن (موردنظر) و شدنی دستهبندی و اولویتبندی شود تا ف الیتهاا و
اقدامات پیوسته و متوالی را برای کوتاه ،میان و بلندمدت مشخص شده و به مرحله اجرا گذاشته شود
دوره انتقال نیاز دارد به:
 ابزارهای سیاستیای که ابزارهای تکمیلی (اقتصادی ،اجتماعی ،محیطزیستی) را بهبود داده و حرکت به
سمت تغییر را تقویت کند
 ابزارهای مالی که قیمت مناسبی را برای کاالها و خدمات زیستمحیطی ت یین کند
 ترتیبات نهادی تحکیمیافتهای که در شرایط پیچیدگی فزاینده بتواند کارکرد فرابخشی و فراسرزمینی
داشته باشد
 نسل جدیدی از ابزارهای تامین مالی که ریسکها را بین دولتها و سرمایهگذاران تقسیم کرده و کاربرد
تکنولوژی جدید را مقرون به صرفه کند
 توس ه مهارتهایی که بخشهای سبز نوظهور در اقتصاد را حمایت کند

- Water Secure Green Economy
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 اطالعات و پایش شامل تبیین اهدا

کمی ،ت ریف مسیر حرکت و جمع آوری اطالعات صحیح برای

پایش پیشرفت (برای مثال بهرهوری انرژی و آب)
 برنامهریزی خالقانه برای افزایش بهرهوری آب ،تولید و توس ه مواد تحملکننده تنش که بتوانند کمیابی
آبی ،شور شدن آب ،آلودگی آبهای زیرزمینی و همچنین کیفیت آب و تصفیه فاضالبها را تحمل کنند
گذار به اقتصاد سبز با آب مطمئن نیازمند توجه به بافت جام ه 2و مسئله تفکیک 0دارد و تحقت این دو بساتگی
به شرایط خاص هر کشور دارد در کشورهای ثروتمندتر ،چالش تغییر سبک زنادگی ماردم و کااهش مصار
منابع طبی ی به سطوح پایدار خواهد بود در کشورهای در حال توس ه ،گذار از مسیر متفاوتی طی خواهد شاد
به طوری که چالش در آنها تحریک رشد اقتصادی به شیوهای که امنیت آبی و اقتصااد سابز تواماان باا توسا ه
پایدار محقت شود در حالی که فقر و گرسنگی غالب باشد ،دو موضو امنیت آبی و امنیت غاذایی باا اولویات
باالیی در دستور کار سیاسیون قرار خواهد گرفت رویکرد سنتی و م مول باه توسا ه بارای تحریاک تولیاد از
طریت حمایت و کمکهای مختلف ناکافی خواهد بود و راه حلهای خالقانه برای دستیابی به رشد نیاز است
حوضههای آبریز رودخانهها مکانهای طبی ی و مقیاسهای منطقی برای برنامهریزی فضایی و قابل رویت کاردن
تاثیرات باالدست و پاییندست بر استفاده از منابع هستند تحریک توس ه کسب و کاار نیازمناد باه اتخاا یاک
رویکرد فرارشتهای دارد که در آن بخشهای مختلف و سطوح مختلف گاروداران دیاده و در نظار گرفتاه شاده
باشند با تمرکز بر توس ه کسب و کار مسئوالنه ،اشتیاق و ترجیح را برای برنامهریزی توس ه و مدیریت حوضه
آبریز نسبت به نگرش سنتی که بر آب و برنامهریزی مدیریت حوضه آبریاز تمرکاز دارد ،بیشاتر مایکناد ایان
موضو  ،سرمایهگذاران خصوصی را برای کار با برنامهریزان فضایی و مدیران آب بر پایاه گفاتوگاو و ت امال
سازنده دور هم جمع میکند توس ه کسب و کاار جدیاد مایتواناد از طریات فرآینادهای مشاارکتی مادیریت
یکپارچه منابع آب هدایت شود از منظر و دیدگاه سرمایهگذاری ،این موضو  ،کسبوکارها را برای دسترسی به
میزان اطمینانپذیری از منبع آب موجود ،برنامهریزان را برای تبیین دقیات راهبردهاا بارای مادیریت ریساکهای
خشکسالی و سیل توانا کرده و محدودیتهای عینی و واق یتها را به سرمایهگذاران نشان میدهد

- Contextualization
- Differentiation
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پنجره شماره پنج :دستیاب بهه رشهد سهبز -نقه

با این حال ،حرکات از یاک رویکارد محافظاهکاراناه باه

امنیت غذای
در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ،جایی که بیش از  0۵درصد
جمعیت آن کشاورزان خردهپاا هساتند ،باا انادکی اساتثنا ،هماه
ت شها و سرمایهگذاریهای صورتگرفته توسط دولاتهاای و
آژانسهای توساعهای در طاول  ۰۵ساال گذشاته بارای بهباود
بهاارهوری و تحریااک رشااد در بخااش کشاااورزی بااه شکساات
انجامیده است .در این کشورهای توجه بیشاتر بار روی اصا ح
رقوم بذر ،استفاده از انواع کودها ،و ارائه خدمات ترویج کشاورزی
و همچنین بر روی احیای منابع آب و اکوسیستمها برای جباران
خسااارات انسااانی وارد شااده بااه آنهااا متمرکااز شااده اساات.اما
کشاورزان ،به ندرت تکنولوژیهای ارتقاء بهارهوری را در زماانی
که ارتباطات و دسترسی آنها با/به بازارهای نقدی* ضعیف است،
به کار می برند .بنابراین انگیزههای کمی برای رشد بیشتر از نیاز
معیشتی خانوارها وجاود دارد و در چناین شارایطی افاراد در دور
کشاورزی معیشتی و در فقر به دام می افتند.
ارتقاء بهره وری امری ضروری است اما کافی نیسات .بلکاه ،باه
همان اندازه بررسی نحوه مدیریت محصوالت در زمانی که آنهاا
برداشت میشوند ،چگونگی توسعه زنجیره ارزش کشااورزی کاه
کشاورزان را به مصرفکنندگان نهاایی متصال مایکناد ،نحاوه
بهبود مدیریت پس از برداشت** و فرآیند تولیاد ارزش افازوده و
همچنین ،توسعه بخش های ماواد غاذایی باازارمحور پرروناق و
سودآور ،مهم میباشد .اینها عوامل کششی هستند که مدرنترین
اقتصادهای بازار و در پای آن بهاروهوری و رشاد را باه حرکات
درآورده و جلو میبرند .کشاورزان کمی ممکن است نیاز باشد که
بر روی افزایش بهرهوری کار کنند اما بیشتر افراد نیاز خوده باود
که در طول زنجیره ارزش فعالیت داشته باشند .بنابراین اشتغال از
حوزه محدود کشت و زرع به حوزه کشاورزی در معنای وسیعتر و
گستردهتر آن جابهجا میشود .برای مثال ،در انگلستان کمتر از 4
درصد جمعیت در کشت وزرع فعالیت میکنند درصورتی که بیش
 2۰درصد از جمعیت در صنعت غذایی این کشور فعالیات دارناد.
فرصتها آنجا هستند و فشارهای توام و جفت منابع آب محادود
و تقاضای روبه رشد مصرفکنندگان برای تولیدات غذایی سالم و
باکیفیت می تواند شرایطی را برای تحقق توامان دو هدف رشد و
تسوعه پایدار-جوهر و ماهیت اقتصاد سبز -فراهم کند.

پایداری به سامت یاک رویکارد پویاا و ف اال ،نیااز باه
چارچوب قوی و ان طاا پاذیر بارای هادایت ابتکاارات
توس ه دارد فرویبریک 2پیشانهاد مایدهاد کاه از تلفیات
رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب با رویکارد (اسااس-
تقویت-ت اادل) 0باه عناوان یاک چاارچوب مفیاد بارای
دستیابی به رشد سبز استفاده شود چنین چاارچوبهاایی
در مراحاال اولیااه تکااوین خااود هسااتند و باارونداد آنهااا
هرچیزی باشاد ،بارای کشاورهای در حاال توسا ه بایاد
باالبردن خالقیت و تقویت کسب و کار را در مرکز الگوی
توس ه آن کشورها قارار دهاد نیااز باه ابزارهاایی بارای
مشخص کردن و عددی کردن مقادار تولیاد باالدسات باا
رعایت محدودیتهای پاییندست به گونهای که ارتبا و
ت امل باه ساهولت باین گاروداران ،تصامیمگیرنادگان و
برنامااهریاازان برقاارار شااود ،وجااود دارد همچنااین ،درک

1 - Froebrich
2 - Basis-Boost-Balance
* -بازارهای نقدی یا نقطهای ( ، Spot Markets or Cash Marketsبازارهای مالی عمومی هستند که در آنها معامله بر روی کاالهای اساسی همچون غاالت ،ط  ،نفت خام و غیره بصورت نقد انجام میشود و کاال در
اسرع وقت تحویل داده میشود .این بازارها در مقابل بازارهای آینده قرار دارد که در آنها تحویل کاال در تاریخ مشخصی در آینده رخ میدهد (ویکی پدیا .
**-مدیریت پس از برداشت ( ، Postharvest Handlingمرحله تولید محصوالت کشاورزی بعد از برداشت محصول است که شامل خنکسازی ،تمیزکردن ،مرتب کردن و بستهبندی میباشد(ویکی پدیا .

مشترک و توافقات بین توس ه کسب و کار و مدیریت منابع ضروری اسات بارای مثاال ،بارای مادیران آب و
محیطزیست بسیار حالر اهمیت خواهد بود که درک کنند که کشاورزان بیشتر از اینکه بر اساس مدیریت مناابع
طبی ی موجود و محدود تصمیمگیری کنند ،بر اساس موضوعاتی چون سرمایه گذاری ،ریسک برداشت محصول
و اثرات بازارها تصمیم میگیرند تنها زمانی که همه بازیگران (کنشگران) مشارکت داشاته باشاند مایتاوان باه
پیمان مشترک و تصمیمات موفت در زمینه رشد سبز رسید

پنجره شماره ش








 :ت هیل رشد سبز با گ ترش فرایند مدیریت بهمپیوسته منابع آب

قرار دادن روند سازمانیافته برای نوآوری کسب و کار در مرکز فرایند توسعه
تعیین نیازهای مرتبط با خاک ،آب ،انرژی و تنوع زیستی
مشخص کردن میزان خسارتهای قابل قبول از ریسکهای خشکسالیها و سی بها
روشن کردن تعام ت بینبخشی در بین بخشهای مرتبط
تشری دقیق محدودیتهای تولید پایدار و اقدامات سازگاری مرتبط با توسعه کسب و کار
تعیین استفادههای مرتبط با منابع آب و خاک در مقیاس حوضه آبریز
تهیه برنامه توسعه و مدیریت حوضه آبریز رودخانهها

گذارهای جم یتی ،اقتصادی و اجتماعی و همچنین تغییرات بنیادی در نهادهاا و حکمرانای نیااز خواهاد باود
نهادهای داخلی نقش اساسی را در هموار کردن گذار ویا ایجاد مانع در برابر گذار ایفا کنناد هار چقادر ساطح
باالتری از نهادسازی و حکمرانی برقرار باشد به احتمال قویتری گذار به رشد سبز راحتتر انجاام مایگاردد
فناوری و همبستگی 2دو محرک کلیدی برای این گذار محسوب میشاوند ایان شاامل همبساتگی و همکااری
کشورهای جنوب با کشورهای جنوب ،به طور عمده در مورد آبهای فرامرزی مشاترک ،همبساتگی کشاورهای
شمال با کشورهای جنوب ،در قالب انتقال فناوری ،آموزش و ظرفیتسازی ،سرمایه گذاری و دسترسی بیشتر به
بازارها میباشد

- Solidarity
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جمعیت/شهرنشینی

کارآیی اقتصادی

اقتصادی
اجتماعی
نهادها/حکمرانی
تکنولوژی
اقتصاد
قهوهای

همبستگی اجتماعی
اقتصاد
سبز

انصاف اجتماعی

پایداری زیستمحیطی
شکل اول :مدیریت گذار به امنیت آبی و اقتصاد سبز

حرکت رو به جلو
یک رویکرد مدیریت بهم پیوسته منابع آب به توس ه ،به صورت بالقوهای یک ابازار قدرتمناد بارای تساهیل و
راهبری فرآیند سبزکردن اقتصادهای جهان محسوب میشود رشد سبز نیازمند جابهجایی قابل مالحظه در ناو
تفکر نسبت به روشی که اقتصادها باید مطابت آن عمل کنند ،میباشد
به طور کلی این ریسک وجود دارد که تغییر خیلی به کندی رخ دهد همچنین خطر آن وجود دارد که رشد سبز
بوسیله کسانی که قصد در کنترل قرار گرفتن آن برای رسیدن به اهدا

سیاسی خود هستند ،مصادره و منحر

شود این موضو میتواند منجر به تدوین سیاستهای ناکارآمد و پرهزینهای شاود کاه ناه باه توسا ه ،ناه باه
حفاظت از منابع طبی ی و نه به عدالت فرانسلی منتهی شود همچنین بحبهایی درباره پیامدهای اشتغال ،همارا
با برخی فرصتهای قابل تشخیص و استفادههای ش اری و تبلیغاتی از مفهوم اشتغالهای سبز برای تبلیا کاردن
اهدا

سیاستی غیرمرتبط وجود دارد کاهش فقر مولفه کلیدی در رشد سبز محسوب میشود اما برخی ممکان

است این مفهوم را برای تقویت موق یتها و مواضع ضدتجاری که بر ضد کاهش فقر هستند ،استفاده کنند باه
همین نحو ،کسبوکارها میتوانند با برندهای سبز بازاریابی کنند در حالی که به ف الیتهای آلاودهکنناده خاود
ادامه میدهند یا بر علیه سیاستهای که اقدامات و ف الیتهای ضدسبز آنها را تهدید میکند ،البی کنند

چنین رویکردهایی غیرمفید ،بدون تامل ،و در تناقض با تئوریها و تجربههای اقتصاادی هساتند تجرباه نشاان
میدهد که چنین مفاهیمی میتواند منجر به انجام مباحب علمی ،مطال ات و برنامهها و سیاستهای باازبینیشاده
بدون انتها و بینتیجهای شود که همه اینها باعب تاخیر در اقدام و عمل میشود
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پنجره شماره هفتم :گ ترش مدیریت بهمپیوسته منابع آب برای ت ویق کارآفرین (اساس-تقویت-ت اد )
مفهوم «اساس» به مبحث حفظ سیستمهای تولید از جمله نگهداری و حفاظت از خاک ،آب و اکوسیستم به عنوان زیرساخت رشد سبز توجه دارد.

تخصیص منابع آب و خاک
انرژی

اساس

ادغام خردهمالکان

جنبههای اقتصادی
اجتماعی

خلق مشترک ترکیب

جنبههای فرامرزی

تنوع زیستی
حاصلخیزی خاک/
مواد مغذی

آب

جدید بازار محصوالت
س متی

تقویت

تجارت

حفظ سامانههای
تولید
اساس

مفهوم «تقویت» بر روی رشد اقتصادی تمرکز دارد .مثالهایی از توسعه مانند کشت آبی وجود دارد که به افزایش تولید کمک میکند اما تاثیر بر از بین بردن فقر و
توسعه کارآفرینی نداشتهاند .موضوعات فرامرزی هم اغلب به عقد معاهدهها و قراردادهایی محدود می شوند که تنهاا آب را تقسایم کارده و اغلاب از فرصاتهای
اشتراکگذاری محصوالت و تجارت بین دولت همجوار سامانههای آبهای فرامرزی چشمپوشی میکنند .توسعه اقتصادی لزوما خودبه خود به وجود نمی آید .بلکه
نیاز به خلق فرصتهای خ قانه و پیشرو در کسب و کار برای تحرکی توسعه اقتصاد وجود دارد .رشد سبز نیازمند فعالیتهای پیشرو اختصاصی میباشد که هار دو
نوع ابت کارات فنی و غیرفنی را که ریشه کن کر دن فقر و توسعه اقصاری را با استفاده از دانش ضمنی ،مشارکت عمومی و فرایندهای همآفرینی یا خلق مشترک*
تسریع دهد ،راهبری میکند.
مفهوم تعادل درباره برقراری توازن درست بین رشد اقتصادی و نگهداری از بنیان منابع طبیعی است .مثالهای زیادی وجود دارد مانند خشک شدن دریاچه آرال در
آسای مرکزی و دریاچه چاد در آفریقای مرکزی و ازبین رفتن تنوع زیستی غیرقابل بازگشت در سراسر جهان که نتیجه عدم برقراری چنین توازنی است .ابزارهای
مفیدی مانند بررسیهای اثرات زیستمحیطی ،ردپای آب (آبرانه و ارزیابی چرخه عمر وجود دارد که به صورت گسترده در دسترس هستند .اما از ایان ابزارهاای
تنها برای فعالیتهای منفرد و تک مانند ساخت سد ،استفاده می کنند .بنابراین هنوز بسیار مشکل اسات کاه تعاام ت درونای در مقیااسهاای مختلاف ،محلای،
حوضهای ،منطقهای و جهانی ،مد نظر قرار بگیرند.
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* -مفهوم خلق مشترک ( Co-Creationاولین بار توسط آقای سی.کی.پرهاالد استاد هندی االصل دانشگاه میشیگان ( 2۵1۵-1941مطرح شد .این مفهوم یک ابتکار
مدیریتی و یا در سطحی باالتر استراتژی اقتصادی و استراتژی کسب و کار است که ذینفعان مختلف را (برای نمونه ،یک شرکت و گروهی از مشتریان دور هم جمع میکند
به صورت همکارانه ،تجربه /ارزش را به طور مشترک ایجاد کنند .در این روش مصرفکنندهها از همان ابتدا بخشی از فرایند ایجاد نوآوری هستند.

رشد سبز باید منابع طبی ی ،به خصوص آب ،را به صورت گستردهتر مدنظر قرار دهد با این حال ،ریسک ایان
وجود دارد که توجه سیاسیون و اختصاص منابع مالی به طور کامل به سمت اقدامات کاهش اثارات تغییاراقلیم
در رابطه با موضوعات انرژی برود و آب و دیگر منابع طبی ی فراموش شود این موضو تقریباً تاا انادازهای در
حال رخ دادن است
گذار از شیوه کنونی به یک جابهجایی پارادایمی نیاز دارد برای رسیدن به چنین جابهجایی بنیاادی یکپاارچگی
مولفه مرکزی و کلیدی است به دلیل اینکه مفهوم یکپارچگی ،همکاری قوی بین سیاستگذاران ،صاحبنظران،
کارشناسان و جوامع محلی در هر دو جهان توس ه یافته و در حال توس ه را برقرار میکناد دولاتهاا نیازمناد
ابزارهای سیاستی هستند که حرکت به سمت اقتصاد سبز را تسریع ببخشد تحقت اقتصاد سبز آسان نخواهد بود
و نیازمند اخذ تصمیمات ناخوشایند و غیرمحبوب است برای مثال ،قیمت منابع طبی ی باید افزایش یاباد ایان
موضو برای نفت و کانیهای م دنی در حال رخدادن است و آب و غذا اگر میخواهد بخش جدی و مهمی از
اقتصاد سبز را در بر گیرد و نه فقط مورد استفاده قرار گیرند ،شاید باید مسیر و راه مشابهی را طی کنند
به همین نحو ،یارانههایی که منجر به تخریب محیطزیست میشود ،مانناد آلاودگی آب ،بایاد برداشاته شاود و
وض یت مالیاتها باید در جهت بهبود وض یت محیطزیست و جلوگیری از تخلیه بایرویاه فاضاالبها اصاالح
شود مشوقهایی برای کسبو کارها به منظور سازگار کردن خاود باا اقادامات سابز نیااز اسات و برناماههاای
سرمایهگذاری دولت باید سازگاری با اقلیم (اقدامات سیالب ،بازچرخانی و استفاده مجادد از آب) و تحقیقاات
برای فناوریهای نوین سبز را هد

قرار دهد

این موضو باید با افزایش آگاهی عمومی برای تقویت راهحلهای سبز همراه باشد همچنین ضروری اسات کاه
چارچوبی برای رشد سبز و امنیت آبی دربرگیرنده رویکرد یکپارچه و مد نظر قارار دادن آب در اهادا
اقتصادی-اجتماعی باشد ،تهیه شود

کاالن

