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در منطقه خاورمیانه و  مداومدر برابر شوک ها و بحران های ایجاد انعطاف : مدیریت آب در نظام های شکننده»

توسط سازمان بین المللی ( روز پیش 11)اُگِست سال جاری  82عنوان گزارش مشترکی است که در ، «شمال افریقا

به شدت با بحران کم ( خاورمیانه و شمال افریقا)با توجه به اینکه منطقه منا . فائو و بانک جهانی، منتشر شده است

د دارد که تشدید بحران آب به عاملی جدی برای افزایش بی ثباتی در یابی آب مواجه است، این خطر وجو

این گزارش، هشدار می دهد که اگر بی ثباتی کنونی در این منطقه با مدیریت  .کشورهای این منطقه تبدیل شود

. می تواند تنش های اجتماعی را به شدت افزایش دهدضعیف آب ترکیب شود، چرخه رذیلتی ایجاد می شود که 

ابراین، گزارش هشدار می دهد که باید اقدام موثری در زمینه قطع این چرخه رذیلت انجام شود چرا که قطع این بن

 .چرخه، عامل کلیدی برای ترمیم و تحکیم ثبات کشورها در منطقه منا است

ز گزارش فوق که در جلسه ویژه کنفرانس هفتگی آب در استکهلم سوئد ارائه شده، خواستار تغییر فوری ا

به سمت سیاستهایی مرتبط با مدیریت بلندمدت منابع آبی ( افزایش هر چه بیشتر زنجیره تامین)سیاستهای موجود 

آسیب پذیر کرده اند سیاستهای ناکارآمد موجود، مردم ساکن این کشورها را به شدت در برابر بحران آب  .است

. د که تغییرات آب و هوایی نیز در حال وقوع استچرا که این سیاستها منجر به افزایش تقاضا در شرایطی شده ان

در جاهایی زندگی می کنند که میزان تنش آبی در آنجا، شدید و بسیار درصد از مردم ساکن منطقه منا،  06بیش از 

کمبود آبی که تغییرات آب هوایی ایجاد  .درصد متوسط جهانی مقایسه کنید 53درصد را با  06این . شدید است

(. بیشترین کاهش در جهان)درصدی تولید ناخالص داخلی این کشورها می شود  11تا  0اعث کاهش خواهد کرد، ب

حال تصور کنید که اقتصادهای این کشورها تا چه میزان کوچک خواهد شد اگر این بحران مهار نشود و مدیریت 

این گزارش با تمرکز بر این خطرات، مدیریت و خدمات رسانی پایدار، کارآمد و  .ناکارآمد باشد نیز منابع آبی

 .منصفانه منابع آبی را مهمترین عامل برای خروج از چرخه رذیلت می داند

برای اتخاذ یک رویکرد متعادل، باید ضمن مشخص کردن تاثیرات کوتاه مدت کمبود آب، بر روی راه حل های 

این کار، پایه ای برای . فناوری های جدیدِ منطبق با محیط زیست سرمایه گذاری کرد بلندمدت شامل استفاده از



گزارش با تاکید بر خطرات پیش رو، بحران آب را فرصتی برای تقویت اجتماعات محلی  .رشد پایدار خواهد بود

ن برای رفع چالشها، گام اجتماعات محلی می توانند با ایجاد اجماع نظر فراگیر بر روی استراتژی های ممک. می داند

این بدان معناست که در هنگامه در گرفتن  .های موثری در جهت کاهش دامنه بحران آب در جوامع خود بردارند

 .بحرانهای جمعی، انگیزه های الزم برای تقویت همکاری های جمعی نیز افزایش می یابد

مرزی این کشورهاست، این نیز می تواند منبع  در حالی که بیش از نیمی از آبهای سطحی در منطقه منا در مناطق

آب تاریخ طوالنی مدیریت آبهای مشترک در منطقه منا نشان می دهد که . مهمی برای تنش های بین کشوری باشد

می تواند فرصتهایی برای مردم این کشورها به وجود آورد تا چالشهای پیچیده مرتبط با تخصیص و تحویل آب را 

مردم ساکن در هر منطقه و ترمیم شیوه های خدمات رسانی در حوزه آب می تواند خواهی از نظر .حل و فصل کنند

مشارکتهای محلی برای مدیریت منابع مشترک، گامی  .به بازسازی اعتماد میان شهروندان و حکومت کمک کند

گزارش بر این . استمهم برای ایجاد همبستگی های محلی قوی تر و در نتیجه، مدیریت بهتر منابع آبی این کشوره

نکته تاکید می کند که در حالی که اتخاذ سیاستهای مناسب دولتی برای مدیریت کارآمد آب مهم است، جلب 

 .مشارکت مردم نیز برای ثبات بلندمدت سهم حیاتی دارد

 

 


