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يغطي هذا الموجز التجميعي الدروس المستمدة من التقييم بشأن الروابط البينية والمقايضات والفوائد 

في إدارة المياه والطاقة والأراضي/الزراعة، وكذلك بشأن حماية البيئة في الأحواض العابرة للحدود في جنوب أوروبا 

اتفاقية حماية  في  للأطراف  الجماعية  للتجربة  نتيجة  الدروس هي  أفريقيا. وهذه  الوسطى وشمال  وآسيا  والقوقاز 

المشتركة  والهيئات  أخرى،  ولدول  المياه(  )اتفاقية  الدولية  والبحيرات  للحدود  العابرة  المائية  المجاري  واستخدام 

للتعاون عبر الحدود، وغيرها من أصحاب المصلحة الذين شاركوا في إجراء تقييمات لأوجه الترابط بين المياه والغذاء 

يكولوجية في العديد من أحواض الأنهار العابرة للحدود )وشبكة طبقة مياه جوفية واحدة(.  والطاقة والنظم الإ

د هذا المنشور منهجية تقييم قضايا أوجه الترابط وتحديد الحلول في الأحواض العابرة للحدود،  كما يوحِّ

التي طورت في إطار اتفاقية المياه في الفترة 2013-2015 وتم تطبيقها في سبعة أحواض حتى الآن. وقد تطلب 

أثناء الستخدام، وعملية استعراض حكومية دولية. وقد أُعد  تطويرها طائفة واسعة من الخبرات، وصقلً تدريجياً 

المنشور استجابة لقرار اتخذه اجتماع الأطراف عام 2015 بتعزيز تطبيق المنهجية في أحواض أخرى في جميع أنحاء 

العالم من خلل تبادل الخبرات. ويهدف المنشور أيضاً إلى تعزيز إجراءات متابعة تقييمات أوجه الترابط. 

ويشكل التساق بين السياسات القطاعية )وكذلك بين السياسات البيئية والمناخية( والتخطيط المتكامل 

تحديين رئيسيين للعديد من البلدان. وتؤدي أوجه القصور ذات الصلة إلى آثار سلبية تسبب الحتكاك بين البلدان 

والتعاونية.  المستدامة  التنمية  فرص  من  أكبر  قدر  وضياع  مختلفة،  مستويات  على  كفاءة  عدم  وأوجه  المشاطئة، 

ويدعو المجتمع الدولي صراحة إلى اتباع نهج أوجه الترابط في الجهود الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

ويوفر تقييم تشاركي لأوجه الترابط في تطبيق المنهجية أساساً أفضل للتصدي لهذه التحديات: أولً، من 

القطاعات عابر  بين  القطاعات؛ وثانياً، من خلل حوار  التقنية والحوكمة عبر  الجوانب  خلل تحليل منظم، يراعي 

للحدود. ويمكن لهذه العملية أن تساعد البلدان الساعية إلى بدء التعاون عبر الحدود أو توسيع نطاقه أو إعادة النظر 

فيه. وعلوة على ذلك، يمكن أن تساعد الأفكار المتبصرة الناتجة عن ذلك أيضاً في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى 

دارة المشتركة.  استخدام أمثل للموارد )مثلً من خلل تحسين الكفاءة(، وتحسين اتساق السياسات، وتحقيق فوائد الإ

قليمية  القراء الرئيسيون لهذا المنشور هم السلطات المشاركة في إدارة الموارد الطبيعية، والمنظمات الإ

نمائيون الثنائيون، والخبراء التقنيون. ومنظمات التعاون، والمنظمات الدولية، والشركاء الإ
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توطئة

منذ عام 2013، ظلَّت لجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا 

على  والطاقة  والغذاء  المياه  بين  الترابط  بشأن  الدائر  النقاش  تتصدر 

الصعيد العابر للحدود. وبدأ العمل بشأن هذا الترابط في إطار اتفاقية 

الدولية  والبحيرات  للحدود  العابرة  المائية  المجاري  واستخدام  حماية 

القطاعات  بين  المشتركة  الروابط  لتقييم  منهجية  بإعداد  المياه(  )اتفاقية 

والمعاوضات والمنافع التي تحققها إدارة الأحواض العابرة للحدود إدارة 

قوامها التعاون عبر الحدود والقطاعات.

في  سنوات  ست  طوال  أُجريت  التي  التقييم  أعمال  وأسفرت 

سبعة أحواض عابرة للحدود عن دروس جمة لتيسير الحوار العابر للحدود 

وشاملً  مرناً  إطاراً  فغدت  المتبعة  المنهجية  رت  وتطوَّ القطاعات.  بين 

بأدوات  ويستعين  المطروحة  المسائل  ومع  السياق  مع  يتكيف  ومنفتحاً 

الشركاء  يتبعها  التي  الأساليب  الدوام  على  وتثريه  المنشودة  بالغاية  تفي 

في عمليات التقييم والخبرات التي يكتسبونها منها. وفي إطار فرقة العمل 

التابعة  يكولوجية  المياه والغذاء والطاقة والنظم الإ بالترابط بين  المعنية 

لتفاقية المياه التي تتولى فنلندا قيادتها، شارك زهاء 300 من المسؤولين 

أحواض  في  ا  إمَّ التقييم،  عملية  بلورة  في  والخبراء  المصلحة  وأصحاب 

بعينها، أو على الصعيد العالمي.

عليها  أُدخلت  التي  الموحدة  المنهجية  المنشور  هذا  ويعرض 

أثناء تطبيقها تحسينات على مر السنين. وفضلً عن ذلك، يُبيِّن المنشور 

نطاق  لتوسيع  نشداناً  التقييم،  منهجية  تطبيق  التفصيل  من  بقدر 

استخدامها وتطويرها.

وطبقات  للأحواض  هذه  التشاركية  التقييم  عمليات  وخضعت 

المتعلقة  المسائل  مشتركة  بصورة  فيها  دت  ُحدِّ لعملية  الجوفية  المياه 

بإدارة الموارد المشتركة بين القطاعات ومن ثم اقترحت لها سبلً تعاونية 

وأكثر استدامة لتطوير موارد كل حوض من المياه والطاقة والأراضي والبيئة 

ق بين شتى المصالح. وتؤكد النتائج المحققة جدوى  وتوجيهها توجيهاً يُوفِّ

اتباع نهج متكامل حيال التنمية ولهذه المعلومات أهمية خاصة في تحقيق 

خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ إذ ينبغي أن تؤخذ مجالت الترابط 

المتبادل بين أهداف التنمية المستدامة في الحسبان عند إعداد سياسات 

التنفيذ وتدابيره.

استخدام  لترشيد  العملية  التدابير  لدعم  ملحة  حاجة  وثمة 

بيد  للحدود.  العابرة  التأثيرات  وطأة  وتخفيف  الستدامة  وتعزيز  الموارد 

أنَّ الموجز التجميعي يُحدد عقبات عديدة تعرقل السعي إلى إدارة تقوم 

على مزيد من التكامل والتعاون. وتأتي في صدارة هذه العقبات صعوبة 

الوطنية والقطاعية. وفي كثير من الأحيان، يعتور  التغلب على المصالح 

دارة الوطنية ول تحظى مسائل التنسيق بالأولوية. القصور قدرات الإ

وفي حقيقة الأمر، تمثِّل الحوكمة الجيدة التي يندرج في إطارها 

اتباع سياسات أكثر اتساقاً بين إدارة المياه والأراضي وقطاع الطاقة وسياسة 

يجاد طائفة من الحلول تتيح التصدي  المناخ وحماية البيئة عاملً رئيسياً لإ

القطاعات  عبر  التعاون  ويُعدُّ  تحديات.  من  الترابط  لما يثيره  الفعال 

والحدود وسيلة رئيسية لتحقيق الفوائد التي تنطوي عليها التدابير المحددة 

بشكل مشترك. ولئن كانت نقطة النطلق في هذا الصدد تتمثَّل في إدراك 

الفرص المتاحة، فإنَّ اللتزام السياسي وتدابير التصدي الملموسة يشكلن 

عاملين حاسمين لإحراز مزيد من التقدم.

وستثابر اللجنة القتصادية لأوروبا، بفضل ما لديها من أدوات 

على  الجتماعات،  وعقد  المعايير  لوضع  صلحية  من  وما تملكه  ووسائل 

ففوائد  إقليمي،  منظور  من  الترابط  تناول  على  المنطقة  بلدان  مساعدة 

قليمي،  الإ المستوى  على  الأمثل  النحو  على  تتحقق  المختلفة  النهج  هذا 

أو العابر للحدود.

أولغا الغاييروفا
الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا
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شكر وتقدير

لول المساعدة التي قدمها كثير من الأفراد والمنظمات ومساهماتهم لما أمكن إعداد هذا المنشور التجميعي عن الترابط بين المياه والغذاء 

يكولوجية. وتزجي أمانة اللجنة القتصادية لأوروبا الشكر لكل من ساهم في عمليات تقييم الترابط هذه حتى الآن وفي عمل فرقة العمل  والطاقة والنظم الإ

يكولوجية بموجب اتفاقية المياه، ول سيما جهات التنسيق الوطنية والخبراء المحليون. وشكَّل هذا  المعنية بالترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم الإ

الكم الجماعي من المعارف والخبرة الأساس الذي قام عليه تجميع هذا المنشور.

وقد أُشيد بمختلف المساهمين في تقارير التقييم الخاصة بكل حوض وفي المنشور المعنون التوفيق بين أوجه الستخدام في الأحواض العابرة 

http://www.unece.org/ :يكولوجية )الأمم المتحدة، 2015(، المتاحة في الرابط التالي للحدود: تقييم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم الإ

.env/water/publications/pub.html

الخبراء الدوليون
المؤلفون: ماريو رويدت ولوسيا دي ستراسير

مساهمون آخرون: يوسف المولى وروبيرتو مارتن - هورتادو وستيفين ستيك

رئيس فرقة العمل: سيبو ريكولينين )فنلندا(

التحرير والتصميم
التحرير والتصحيح: ناثان جونسون

)Falu Studios( خراج والرسومات البيانية: تريسيا بارنا، فالو ستوديوس تصميم الإ

)North Creative( التصميم الأصلي: نيك جاكسون ونورث كرييتيف

.)iStock( إيستوك )الصور: اللجنة الدولية لحوض نهر سافا )خوزيه هفال وباربرا كوستانيسك وإليك بانتيليا

اللجنة القتصادية لأوروبا
أمانة اتفاقية المياه: أنوكا ليبونين )منسقة العملية بأكملها والمحتويات(، وشانتال ديميلكامبس وفرانسيسكوا بيرنارديني

رعبة الطاقة المستدامة: جيانلوكا سامبوسيني وليزا تينشيرت

 )IW: LEARN( أُعّد هذا التقرير وأُنتج بمساعدة برنامج مرفق البيئة العالمية "الشبكة الدولية لتبادل المواد والموارد التعليمية في مجال المياه

والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
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الخلفية

دارية الرئيسية لتفاقية حماية  قرر اجتماع الأطراف، وهو الهيئة الإ

واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، في دورته 

السادسة )روما، 28-30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012( أن يدرج في برنامج 

عمله للفترة 2013-2015 تقييماً للترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم 

يكولوجية، استناداً إلى مجموعة تمثيلية من الأحواض العابرة للحدود.  الإ

ويعزى هذا القرار إلى إدراك الختلف الذي يحدث في كثير من الأحيان 

بين القطاعات بسبب الموارد المائية في الأحواض العابرة للحدود وضعف 

التكامل والتساق في السياسات بين مختلف القطاعات. وعلى وجه التحديد، 

دعت الأطراف في اتفاقية المياه إلى إنشاء آلية تقييم قادرة على تكوين صورة 

والغذاء  والطاقة  يكولوجية  الإ والنظم  المياه  بين  الترابط  أشكال  لمختلف 

فيما يتعلق  البيولوجي(  والتنوع  المناخ  تغير  )مثل  المجالت  من  وغيرها 

بالستخدامات والحتياجات والمنافع القتصادية والجتماعية وأوجه التآزر 

الممكنة والنزاعات والمقايضات. وكان للتقييم هدف آخر يتمثل في تحديد 

الستجابات الممكنة في مضمار السياسات.

أُخِضعت  تشاركية  منهجية  وِضعت  الولية،  هذه  مع  وتمشياً 

للتجربة خلل سلسلة أولية من عمليات تقييم الأحواض تضمنت التحليل 

وأوجه  المعاوضات  بشأن  القطاعات  بين  للحدود  العابر  والحوار  التقني 

التآزر في إدارة المياه والموارد ذات الصلة بها.

الأطراف  لجتماع  السابعة  الدورة  في  تقرر  لحق،  وقت  وفي 

الستنتاجات  تعميم   )2015 الثاني/نوفمبر  تشرين   19-17 )بودابست، 

والتوصيات المستمدة من عمليات تقييم الأحواض الأولى وتعزيز تطبيق 

برمته.  العالم  في  أخرى  أحواض  في  الشركاء  خلل  من  المنهجية  هذه 

وشملت الجهود المقرر بذلها إعداد موجز تجميعي.

الأحواض،  تقييم  عمليات  من  مزيد  إجراء  على  العمل  وظلَّ 

بما في ذلك تقييم إحدى طبقات المياه الجوفية، يجري على قدم وساق 

منذ عام 2016 وحتى الآن، متيحاً المزيد من المعلومات المفيدة عن تقييم 

المسائل المشتركة بين القطاعات. وفي الوقت نفسه، ُمِضي قدماً في صقل 

دارة واستخدام الأساليب  المنهجية المتبعة، ل سيما فيما يخص جوانب الإ

القائمة على المشاركة. وأتاحت حلقة عمل تقييمية عالمية ُعقدت في كانون 

الأول/ديسمبر 2016 في جنيف مع الشركاء في اتفاقية المياه فرصة مبكرة 

قدمتها  يشمل مساهمات  تجميعي  في موجز  التطورات ووضعها  لتقييم 

منظمات أخرى تعمل خارج إطار اتفاقية المياه ولمناقشة استخدام أدوات 

تحليلية مختلفة حتى أثناء تنفيذ الأنشطة.

عملية  على  تركز  دروســاً  التجميعي  المنشور  هذا  ويتضمن 

بها.  قدماً  المضي  وعلى  فيها  المستخدمة  والمنهجية  تقييم الترابط 

الأطراف  اكتسبتها  التي  الجماعية  الخبرات  من  الدروس  هذه  واسُتِمدت 

في اتفاقية المياه وغيرها من الدول والهيئات المشتركة وكثير من أصحاب 

هذا  تجميع  ويلبي  الترابط.  تقييم  عمليات  في  شاركوا  الذين  المصلحة 

منابر  عبر  الخبرات  لتقاسم  الأطراف  طلب  المساهمات  من  الهائل  الكم 

الصعيدين  كل  وعلى  أو شاملة،  قطاعية،  أكانت  سواء  مختلفة  وعمليات 

قليمي والعالمي. الإ

وتولت فرقة العمل المعنية بالترابط بين المياه والغذاء والطاقة 

يكولوجية توحيد التجارب التي يعرضها هذا التقرير التجميعي.  والنظم الإ

دارة المتكاملة  وُقدمت محتويات هذا المنشور للفريق العامل المعني بالإ

في  فيه  لينظرا  والتقييم  بالرصد  المعني  العامل  وللفريق  المائية  للموارد 

وناقش   .2018 أيار/مايو  و30   29 في  جنيف  في  ُعقد  مشترك  اجتماع 

منها،  المستخلصة  والدروس  الترابط  تقييم  عمليات  العاملن  الفريقان 

ودعيا إلى تقديم تعليقات على مشروع الموجز التجميعي وعهدا إلى أمانة 

اتفاقية المياه بوضع المنشور في صيغته النهائية.

من  لمزيد  قائمة  ل تزال  الحاجة  بأنَّ  العاملن  الفريقان  وأقرَّ 

التعقيبات والتوثيق من أجل التطبيق العملي لنهج الترابط وتنفيذ الحلول 

الموجز  من  الجزء  يظلُّ  لذلك،  وتبعاً  التقييم.  عمليات  بها  أوصت  التي 

يُصقل  أن  إلى  بحاجة  الترابط  تقييم  في  العمل  من  المستمد  التجميعي 

بمزيد من التفصيل.
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مقدمة  1

شهدت فرقة العمل التي ظلت تجتمع بانتظام منذ عام 2013 زيادة تدريجية في المشاركة مع مر السنوات من ِقبل جهات فاعلة غير مائية. وتساعد فرقة العمل   )1(
الحكومات المشاركة في عملية تشكيل عمليات التقييم واستعراضها وتتيح في الوقت نفسه منبراً لمناقشة الستنتاجات ذات الصلة، وتعمل المنظمات الشريكة 

نمائيون ومجموعات المجتمع المدني أيضاً مع فرقة العمل لتبادل الخبرات في تناول مسائل الترابط. والخبراء والشركاء الإ

ECE, Reconcil- :يمكن الطلع على المنهجية بصيغتها المعدلة من عام 2013 إلى عام 2015 وعلى موجز لعمليات تقييم الأحواض الثلثة الأولى في الرابط التالي  )2(
 ing resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus )New York and Geneva, United Nations,

.2015(

.http://www.unece.org/index.php?id=41736 :يمكن الطلع على وثائق حلقة العمل التقييمية والعروض المقدمة فيها على الرابط التالي  )3(

العمل المضطلع به بموجب اتفاقية المياه   1-1
ن المياه والغذاء والطاقة والنظم  ابط ب�ي بشأن ال�ت

يكولوجية ح�ت عام 2018 الإ

تتيح اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود 

العابر  بالتعاون  للنهوض  الحكومات  بين  منبراً مشتركاً  الدولية  والبحيرات 

للحدود وتوطيد عراه. ومن بين اللتزامات التي نصت عليها اتفاقية المياه 

إجراء عمليات تقييم مشتركة أو منسقة على فترات منتظمة تتناول الظروف 

السائدة في مجال المياه العابرة للحدود. وتبيَّن من عمليات التقييم هذه 

أنَّ الختلف كثيراً ما يحدث بين القطاعات بشأن استخدام الموارد المائية 

وتأثير ذلك الستخدام فيها وأنَّ التكامل والتنسيق بين السياسات في شتى 

القطاعات يتسم بالضعف. ولمعالجة هذه المسائل، قرر اجتماع الأطراف 

بين  الترابط  تقييم  السادسة )روما، 2012(،  المياه، في دورته  اتفاقية  في 

الأحواض  من  مجموعة  في  يكولوجية  الإ والنظم  والطاقة  والغذاء  المياه 

هذا  دفة  توجيه  عن  المسؤولة  والهيئة  للحدود.  العابرة  الأحواض  تمثل 

شراف عليه هي فرقة العمل المعنية بالترابط بين المياه والغذاء  العمل والإ

يكولوجية )فرقة العمل( التي أُنشئت في دورة اجتماع  والطاقة والنظم الإ

الدول الأطراف المشار إليها سابقاً)1(.

ويكمن الهدف الرئيسي المنشود من الأعمال المضطلع بها في 

القطاعات والمقايضات  بين  المشتركة  الصلت  المياه بشأن  اتفاقية  إطار 

والنظم  والطاقة  والغذاء  المياه  بين  الترابط  مضمار  في  التآزر  ومجالت 

التي  الأهداف  ومن  الحدود.  عبر  التعاون  عرى  توطيد  في  يكولوجية  الإ

الموارد  استخدام  على  البلدان  مساعدة  المسعى  هذا  إطار  في  تندرج 

بين  المشتركة  التأثيرات  تقييم  على  قدراتها  وبناء  الأمثل  الستخدام 

العابرة للحدود بطريقة  الأحواض  القطاعات ومعالجتها. ولتقييم مسائل 

ت منهجية أُخِضعت للتجربة في حوض نهر الزاني/غانيك.  تشاركية، أُِعدَّ

وفي إطار برنامج العمل للفترة 2013-2015 أيضاً، أُجريت عمليات تقييم 

لحوضي نهري سافا وسير داريا)2(، وُشرع في تقييم حوض نهر إيسونزو/

سوشكا ولكنه لم يُكمل.

للفترة  العمل  برنامج  إطار  في  وُصِقلت  المنهجية  رت  وطــوِّ

ل لتقييم حوض  2016-2018. وأُجري تقييم لحوض نهر درينا كامتداد مفصَّ

نهر سافا، وُطبِّقت المنهجية لحقاً على مورد مشترك للمياه الجوفية في 

في  الجوفية  المياه  في شبكة طبقات  للحدود  العابر  الترابط  تقييم  إطار 

كانون  في  جنيف،  في  ُعِقدت  ذلك،  عن  وفضلً  الصحراء.  غرب  شمال 

الأول/ديسمبر 2016، حلقة عمل عالمية للوقوف على ما آلت إليه أنشطة 

الترابط التي أُجريت في السنوات السابقة بغية استعراض الُنهج والأدوات 

دارة الممكنة)3(. المستخدمة لتقييم مسائل الترابط ومناقشة استجابات الإ

لوضع  سانحة  فرصة  التطورات  من  المجموعة  هذه  وتتيح 

موجز تجميعي لجميع الأعمال المضطلع بها حتى الآن يشمل حتى بعض 

الأنشطة التي ل تزال في طور التنفيذ.

معلومات عن هذا المنشور  2-1

الأهداف المنشودة من هذا المنشور ثلثة وهي:

إكمال توثيق منهجية تقييم الترابط؛  •
الترويج لتطبيق المنهجية؛  •

حتى  بها  المضطلع  الترابط  تقييم  عمليات  متابعة  تدابير  دعم   •
الآن وتعزيزها.

ع المنشور كل الجوانب ذات الصلة بالمنهجية حتى الآن  ويُجمِّ

ويورد تفاصيل وافية للتطورات التي حدثت في الماضي. وترد في المنشور 

أيضاً مراجع ليعود إليها القراء الراغبين في تطبيق المنهجية.

وإضافة إلى ذلك، توجز الوثيقة أكثر التجارب جدوى للمنظمات 

الترابط  المعنية بإدارة الموارد العابرة للحدود. ولئن كانت عمليات تقييم 

قد أثبتت جدواها على صعيد تحديد النطاق، فإنَّ الحكومات تطلب الآن 

السياسات.  ووضع  التعاون  تواصل  وهي  وضعها  يتناول  أعمق  تحليلً 

الخطوات  اتخاذ  في  للبلدان  معيناً  تكون  أن  الوثيقة  هذه  من  ويُبتغى 

المقبلة المجدية. وعلى ضوء ذلك، يستهدف هذا المنشور التجميعي في 

المقام الأول الجهات التالية:

السلطات القطاعية في البلدان المشاطئة المشاركة في عملية   •
تعاون عابر للحدود؛

http://www.unece.org/index.php?id=41736
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قليمية والهيئات المشتركة؛ المنظمات الإ  •
المنظمات الدولية التي تدعم التنمية والتعاون؛  •

نمائيين الثنائيين. الشركاء الإ  •

وتتألف هذه الوثيقة من أربعة أجزاء رئيسية.

نجمه  وسطوع  "الترابط"  مفهوم  نشوء  الثاني  الفصل  ويبيِّن 

وأهميته لمختلف القطاعات وللتعاون العابر للحدود.

منهجية  مـن  بعيـنها  مكونات  على  الثالــث  الفصــل  ويركز 

الترابـط  تقييم  عمليـات  عن  موجـزة  لمحـة  أيضـاً  ويقدم  تقييم الترابط. 

الفصل  هذا  ن  يتضمَّ ذلك،  وفوق  المياه.  اتفاقية  بموجب  أُجريت  التي 

استعراضاً لأُطر التحليل وللأدوات المستخدمة في تحليل مسائل الترابط 

العابرة للحدود.

السنوات  في  المستخلصة  الدروس  الرابع  الفصل  ويستعرض 

ويورد  المياه.  اتفاقية  بموجب  الترابط  مضمار  في  العمل  من  الماضية 

الفصل الجوانب الرئيسية لتصميم العملية وأوجه التآزر بين تقييم الترابط 

القطاعات  لمشاركة  البالغة  الأهمية  أسباب  ويُبيِّن  العمليات،  من  وسواه 

الأخرى. ويتناول الفصل أيضاً القيود والتوصيات المتعلقة بسبل تحسين 

عملية تقييم الترابط.

الحلول  من  النطاق  واسعة  طائفة  الخامس  الفصل  ويوجز 

دت على مر السنوات لحث مختلف القطاعات والبلدان على مناقشة  ُحدِّ

إمكانات التنفيذ والفرص التي يتيحها.
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 Holger Hoff. Understanding the Nexus – Background Paper for the Bonn 2011 Conference: The Water, Energy and Food Security Nexus  )1(
.)Stockholm, Stockholm Environment Institute, 2011(

ابط" وسطوع نجمه نشوء مفهوم "ال�ت  1-2

إلى  تؤدي  قطاعية  أسس  على  الحكومية  النظم  ما تُقام  كثيراً 

التقوقع في إدارة الموارد البيئية. ويظلُّ تجزؤ السياسات في هذه الحالة 

يثير تحدياً رئيسياً ينبغي التغلب عليه. وقد تفتقر إدارة بعينها إلى إجراءات 

وهياكل راسخة للعمل عبر القطاعات، غير أنَّ عناصر "العالم الحقيقي" 

المتباينة متشابكة تشابكاً شديداً. ومن المنظور الذي يركز على المياه، ثمة 

دارة  عوامل عديدة تؤثر في الموارد المائية التي تقع خارج النطاق الضيق لإ

الطاقة  بينها  من  عديدة  مناظير  من  المياه  مسائل  تناول  ويمكن  المياه. 

والغذاء والمناخ والنفايات. بيد أنَّ مبدأ توجيهياً واحداً يظل ثابتاً ل يتغير، 

أل وهو تأثر كل قطاع بعدة عوامل خارجية.

شديد  باهتمام  والغذاء  والطاقة  المياه  بين  الترابط  وحظي 

بين هذه  الترابط  تبيِّن كيفية  أمثلة  الشكل 1  الأخيرة. ويورد  السنوات  في 

الترابط بين  القطاعات الثلثة. ومن شأن الهتمام الذي حظي به مفهوم 

بين  التآزر  أوجه  ز  ويعزِّ المقايضات  من  يقلِّل  أن  والغذاء  والطاقة  المياه 

القطاعات، فتغدو السياسات أكثر اتساقاً واستخدام الموارد أكثر كفاءة. 

ويبيِّن هولغر هوف هذه العملية بجلء في وثيقة معلومات أساسية قدمها 

لمؤتمر بون لعام 2011 وتناول فيها الترابط)1(.

على  ل يقتصر  للتفكير  جديداً  أسلوباً  "الترابط"  مفهوم  ويتيح 

بُيِّنت  الأخيرة،  وفي السنوات  وحدها.  والطاقة  والغذاء  المياه  قطاعات 

المياه  أو بين  المياه والتربة والنفايات  بين  الترابط  أيضاً، مثل  نُهج أخرى 

أُطر  نطاق  في  ا  أُعدَّ نهجان  وهما  يكولوجية،  الإ والنظم  والطاقة  والغذاء 

هيئات الأمم المتحدة.

والطاقة  والغذاء  المياه  بين  "الترابط  أضحى  عام 2012،  ومنذ 

من  محدداً  مجالً  للحدود"  العابرة  الأحــواض  في  يكولوجية  الإ والنظم 

على  بشدة  فيه  الهتمام  ينصب  المياه  اتفاقية  بموجب  العمل  مجالت 

الجوانب العابرة للحدود. وفي كثير من الأحيان، تمثِّل المياه المتدفقة عبر 

الحدود الوطنية المورد الذي يربط بين الغذاء والطاقة، بينما تعُبر تجارة 

قليمية وناقلت الطاقة حدود الدول. الأغذية العالمية وأسواق الكهرباء الإ

الدائر  والنقاش  الترابط  تتناول  التي  البحوث  اكتسبت  وقد 

المفهوم قد نشأ  المنصرم زخماً شديداً، وإن كان هذا  العقد  بشأنها في 

برنامجها  المتحدة  الأمم  جامعة  طرحت  عندما  خلت  سنوات  عدة  قبل 

المتعلق بالترابط بين الغذاء والطاقة في مطلع ثمانينات القرن الماضي. 

وفي عام 2002، اعترف مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة 

الصحي  والصرف  المياه  أدرج  عندما  بالترابط  ضمنياً  جوهانسبرغ  في 

نتاجية الزراعية والطاقة في عداد المجالت ذات الأولوية لديه. وبُعيد  والإ

ندرة  تفاقم  أنَّ  على  والتأكيد  الفتراضية"  "المياه  مفهوم  استحث  ذلك، 

المياه والغذاء والطاقة قد يؤدي إلى "العاصفة المثالية" بحلول عام 2030 

المنتدى  تقرير  إصدار  وكان  الترابط.  بشأن  والنقاش  التفكير  من  مزيداً 

والطاقة  المياه  بين  الترابط  المائي:  "الأمن  المعنون  العالمي  القتصادي 

والغذاء والمناخ" في عام 2008، ووثيقة المعلومات الأساسية التي قدمها 

هوف إلى مؤتمر بون عن الترابط إيذاناً ببروز مفهوم الترابط بالشكل الذي 

نعرفه اليوم.

 الشكل 1
الروابط البينية في إطار الترابط

المياه

الطاقة الغذاء

اقة
ج الط

نتا ��
رية 

و



	
ياه 

الم
مياه

د بال
مدا

 ل��
رية

و



	
قة 

الطا

ورية �ستنبات الغذاء 
	
المياه 

اضية الغذاء ينقل المياه ا�ف��

نتاج الغذاء ورية �� 
الطاقة 	

نتاج الطاقة  يمكن استخدام الغذاء ��

المصدر: جامعة الأمم المتحدة - فلوريس 	

UNU-FLORES. The Nexus Approach )2018( 
https://flores.unu.edu/en/research/nexus :يمكن الطلع عليه في الرابط التالي

أخذ  المبكرة،  المرجعية  المنشورات  أعقاب صدور هذه  وفي 

العلماء يعمقون فهم التفاعل بين مختلف نظم الموارد ويتناولون نطاقه 

البحوث  من  هائل  كٌم  بذلك  فأتيح  أخرى،  مسائل  من  به  وما يتصل 

هذه  بعض  وينزع  الترابط:  مفهوم  عن  النطاق  المتفاوتة  كاديمية  الأ

التحليل  على  أخرى  بحوث  تركز  بينما  المفاهيم،  تناول  إلى  البحوث 

نطاق  يتجاوز  وافياً  استعراضاً  البحوث  هذه  استعراض  أنَّ  بيد  الكمي، 
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وآخرون  وبراور   )2()2017( وآخرون  ليو  ويقدم  الوجيزة.  المقدمة  هذه 

الترابط  تتناول  التي  البحوث  عن  ومراجع حديثة  استعراضات   )3()2018(

ويتز  يناقش  بينما  التوالي،  على  والطاقة،  للمياه  التقنية  المناظير  من 

إلى  أكثر ميلً  كافة. ومن زاوية  القطاعات  دارة في  الإ وآخرون )2017()4( 

المزاعم  تدعم  بأدلة  تيان  الإ إلى   )2018( وآخرون  غاليتسي  دعا  النقد، 

.Junguo Liu and others. Challenges in operationalizing the water-energy-food nexus. Hydrological Sciences Journal, vol. 62, No. 11, 2017  )2(

.Floor Brouwer and others. Energy modelling and the Nexus concept. Energy Strategy Reviews, vol. 19, No. 1-6, 2018  )3(

 Nina Weitz, Claudia Strambo, Eric Kemp-Benedict and Måns Nilsson. Closing the governance gaps in the water-energy-food nexus: Insights  )4(
.from integrative governance. Global Environmental Change, vol. 45, July 2017, pp. 165−173

 Stephanie Galaitsi, Jason Veysey and Annette Huber-Lee. Where is the added value? A review of the water-energy-food nexus literature. SEI  )5(
.working paper )Somerville, Stockholm Environment Institute, 2018(

 ECE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus )United Nations, New  )6(
.York and Geneva, 2015(, pp. 2-4

التي  فالأدلة  الموارد،  إدارة  في  إيجابي  تأثير  الترابط  لُنهج  بأنَّ  القائلة 

يمكن أن تُساق حتى الآن قليلة في رأيهم)5(.

البارزة  الترابط  مفهوم  تطور  مراحل  ألف   2 الشكل  ويعرض 

الرئيسية، بينما يقدم الشكل 2 باء جدولً زمنياً عاماً لأنشطة الترابط بموجب 

اتفاقية المياه)6(.

 الشكل 2 ألف
تطور مفهوم "الترابط" حتى عام 2014

1970s

1983

200220082011

20032009

2011201220142014

201120122014

�مم�اتيجية ا اس��
المتحدة للمياه

شابيل هيل
ابط مؤتمر ال�� مؤتمر ريو+20

تقرير المنتدى
ا�قتصادي العالمي

مؤتمر قمة
غ العالمي جوهانس�� أزمة النفط

برنامج جامعة
ابط ا��مم المتحدة ��وجه ال��
� الغذاء - الطاقة 
ب	


 ا��حواض ابط �� • وضع الجيل ا��ول من منهجية تقييم ال��
العابرة للحدود

/غانيك 
 • تقييم ا�زا��

• تقييم شبكة المياه الجوفية• تقييم درينا• تقييم س�
 داريا

 شمال غرب الصحراء ��

• إنشاء ترابط المياه - الطاقة -
يكولوجية    الغذاء - النظم ا�¡

كمجال للعمل

• إنشاء فرقة العمل المعنية
� المياه - الطاقة - 
ابط ب	   بأوجه ال��

يكولوجية   الغذاء - النظم ا�¡

• الدورة السادسة �جتماع ا��طراف
، روما، إيطاليا) /نوفم�¬ 
 • تقييم سافا(28-30 ت̄°ين الثا��

• تقييم إيسونزو/سوشكا
، بودابست، هنغاريا) /نوفم�¬ 
 • الدورة السابعة �جتماع ا��طراف (17-19 ت̄°ين الثا��


 ا��حواض العابرة للحدود ل½جتماع السابع ل½�طراف ابط �� • ن̄° الجيل ا��ول من منهجية تقييم ال��

مفهوم
اضية“ ”المياه ا�ف��

مفهوم
“العاصفة المثالية“

مؤتمر بون
ابط بشأن ال��

ا��سبوع العالمي
للمياه

ا��سبوع العالمي
للمياه

ا�جتماع
السنوي للمنتدى
ا�قتصادي العالمي

معهد ستوكهولم للبيئة
ورقة معلومات أساسية عن
ترابط المياه - الطاقة - الغذاء

2012201320142017 2016 20152018

المصدر: معدل من رويدت، 2017 	

 الشكل 2 باء
يكولوجية بموجب اتفاقية المياه أوجه الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم الإ

1970s

1983

200220082011

20032009

2011201220142014

201120122014

�مم�اتيجية ا اس��
المتحدة للمياه
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ابط مؤتمر ال�� مؤتمر ريو+20

تقرير المنتدى
ا�قتصادي العالمي

مؤتمر قمة
غ العالمي جوهانس�� أزمة النفط

برنامج جامعة
ابط ا��مم المتحدة ��وجه ال��
� الغذاء - الطاقة 
ب	


 ا��حواض ابط �� • وضع الجيل ا��ول من منهجية تقييم ال��
العابرة للحدود

/غانيك 
 • تقييم ا�زا��

• تقييم شبكة المياه الجوفية• تقييم درينا• تقييم س�
 داريا

 شمال غرب الصحراء ��

• إنشاء ترابط المياه - الطاقة -
يكولوجية    الغذاء - النظم ا�¡

كمجال للعمل

• إنشاء فرقة العمل المعنية
� المياه - الطاقة - 
ابط ب	   بأوجه ال��

يكولوجية   الغذاء - النظم ا�¡

• الدورة السادسة �جتماع ا��طراف
، روما، إيطاليا) /نوفم�¬ 
 • تقييم سافا(28-30 ت̄°ين الثا��

• تقييم إيسونزو/سوشكا
، بودابست، هنغاريا) /نوفم�¬ 
 • الدورة السابعة �جتماع ا��طراف (17-19 ت̄°ين الثا��


 ا��حواض العابرة للحدود ل½جتماع السابع ل½�طراف ابط �� • ن̄° الجيل ا��ول من منهجية تقييم ال��

مفهوم
اضية“ ”المياه ا�ف��

مفهوم
“العاصفة المثالية“

مؤتمر بون
ابط بشأن ال��

ا��سبوع العالمي
للمياه

ا��سبوع العالمي
للمياه

ا�جتماع
السنوي للمنتدى
ا�قتصادي العالمي

معهد ستوكهولم للبيئة
ورقة معلومات أساسية عن
ترابط المياه - الطاقة - الغذاء

2012201320142017 2016 20152018

المصدر: معدل من رويدت، 2017 	

2-2  أهداف التنمية المستدامة تستدعي اتباع 
ابط نهج ال�ت

تتضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 )خطة عام 2030( 

التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2015، 17 هدفاً للتنمية المستدامة 

فترة  طوال  ملموسة  تدابير  اتخاذ  على  للحث  منها  كل  أُعد  غاية  و169 

تمتد لخمسة عشر عاماً. ويتمثَّل هدف خطة عام 2030 الجامع في إقامة 

التنمية  أبعاد  بين  توازن  بإقامة  وازدهاراً  وسلماً  وإنصافاً  أكثر عدلً  عالم 

القتصاد  وهي  البعض،  بعضها  عن  ل تنفصل  التي  الثلثة  المستدامة 

والمجتمع والبيئة.
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 الشكل 3
الروابط البينية بين أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالغذاء والمياه والطاقة والبيوة

WATER6.1
6.2

WATER6.3

WATER

WATER

7.2

2.4

2.3

6.4

6.5

WATER6.6

15.3

15.1

1

2

12

5 10
13

4

7

8
9

11

6

3

نتاج الزراعي مضاعفة ا��

نتاج المستدام تعزيز ا��
الغذاء

� استدامة زيادة مهمة ��
حصة الطاقة المتجددة

� مكافحة التصحر واستص�ح ا��را��

حفظ واستعادة وتيس�� ا�ستخدام المستدام
يكولوجية ا��رضية والمياه العذبة للنظم ا��

� جودة المياه تحس��
بتقليل التلوث

معالجة كفاءة استخدام
المياه وندرتها

� جميع دارة المتكاملة للموارد المائية �� � ا�� تضم��
المستويات بما فيها التعاون العابر للحدود

يكولوجية المتعلقة حماية النظم ا��
بالمياه واستعادتها

زيادة إمدادات المياه وتطوير
البنية التحتية لل©ف الصحي

� جودة المياه تحس��
بتقليل التلوث

معالجة كفاءة استخدام
المياه وندرتها

� جميع دارة المتكاملة للموارد المائية �� � ا�� تضم��
المستويات بما فيها التعاون العابر للحدود

يكولوجية المتعلقة حماية النظم ا��
بالمياه واستعادتها

المصدر: رويدت استناداً إلى معلومات مستمدة من المجلس الدولي للعلوم )2017( والآلية المشتركة لتنسيق مسائل المياه العذبة والصرف الصحي )2016( 	

Raya Marina Stephan and others. Water-energy-food nexus: a platform for implementing the Sustainable Development Goals. Water Inter-  )7(
.national )2018(

من  النطاق  واسعة  طائفة  المستدامة  التنمية  أهداف  وتشمل 

الأهداف.  مختلف  بين  بينية  روابط  بذلك  ُمقيمًة  والمسائل،  الموضوعات 

مع  جنب  إلى  جنباً  وإنما  غيره  عن  بمعزل  هدف  أي  تحقيق  ول يمكن 

أهداف  به  تتسم  الذي  الترابط  طبيعة  وتقتضي  فقط.  الأخرى  الأهداف 

القطاعات والأبعاد.  تنفيذي شامل ومتعدد  نهج  اتباع  المستدامة  التنمية 

دارية الحالية تقوم إلى حد بعيد على سياسات قطاعية  وبما أنَّ الهياكل الإ

مجزأة، فإنَّ هذا النهج يقدح في جدوى العمليات التقليدية ويستلزم أن 

يجاد أوجه تآزر بين خطط كل منها القطاعية  تسعى مختلف القطاعات لإ

التي ستحدث  الحتمية  المعاوضات  متزامنة مع  بطريقة  وتتعامل  للتنمية 

نتيجة لذلك. لذا، فإنَّ نهج الترابط كفيل بتوجيه التدابير والسياسات، دعماً 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة )Stephan and others, 2018()7(. وتُعد 

إدارة قطاعات الموارد الرئيسية، مثل الطاقة والزراعة، مكونات ل غنى عنها 

لوضع الستراتيجيات العامة والتخطيط الشامل في إطار خطة عام 2030. 

ويمكن أن يعود تطبيق نهج الترابط بنفع عظيم على هذه القطاعات.

بالترابط  خاصة  صلة  المستدامة  التنمية  أهداف  من  ولأربعة 

والصرف  المياه  هدف  هي:  الأهــداف  وهذه  المياه،  اتفاقية  إطار  في 

المستدامة  دارة  الإ يتضمن  الذي   )6 المستدامة  التنمية  )هدف  الصحي 

وهدف  الأنهار؛  بما يتجاوز  للحدود  العابر  التعاون  عرى  وتوطيد  للمياه 

تحقيق  يتضمن  الذي   )2 المستدامة  التنمية  )هدف  الجوع  على  القضاء 

الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة؛ وهدف توفير الطاقة النظيفة 

الوصول  إتاحة  بما يشمل  المستدامة 7(،  التنمية  بأسعار معقولة )هدف 

إلى الطاقة المستدامة للجميع؛ وهدف الحفاظ على الحياة البرية )هدف 

يكولوجية وإصلحها  التنمية المستدامة 15(، الذي يشمل حماية النظم الإ

وإدارتها المستدامة.

وعلى الرغم من ارتباط كٍل من أهداف التنمية المستدامة السبعة 

الأربعة  الأهداف  فإنَّ  الأخرى،  والغايات  الأهداف  من  بمجموعة  عشر 

نة أعله تربطها روابط متينة بصفة خاصة. ويُرجح أن يكون للتدابير  المبيَّ

على  مباشرة  تأثيرات  الأربعة  الأهداف  هذه  من  هدف  بشأن  تتخذ  التي 

هدف آخر، أو على الأهداف الأخرى كلها. ويبيِّن الشكل 3 بعض الروابط 
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البينية بين هذه الأهداف، داعياً ضمنياً إلى تطبيق نهج الترابط في النهوض 

بالتنمية المستدامة. ويبيِّن الجدول 1 هذه الروابط البينية بشكل أوفى.

وتوجد مصادر كثيرة متاحة تُبيِّن على نحو ل لبس فيه استحالة 

الأمم  آلية  وتركز  بعضها.  عن  بمعزل  المستدامة  التنمية  أهداف  تناول 

المتحدة المشتركة لتنسيق مسائل المياه العذبة والصرف الصحي )2016(

أهداف  بجميع  صلته  وعلى  رقم 6  المستدامة  التنمية  هدف  على   )8(

التنمية المستدامة الأخرى، بينما يوضح المجلس الدولي للعلوم )2017(

)9( الروابط البينية التي تصل أربعة أهداف هي الصحة والغذاء والطاقة 

والمحيطات ببعضها. وتتناول اللجنة القتصادية لأوروبا )2017()10( مسألة 

تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة. ورغم أنَّ هذه الوثائق ل تخوض 

الروابط  تُبيِّن  مهمة  مناظير  مجتمعة  تتيح  فإنَّها  التفاصيل،  في  بوضوح 

ببعض  بعضها  المستدامة  التنمية  أهداف  تصل  التي  العديدة  البينية 

.UN-Water. Water and Sanitation Interlinkages across the 2030 Agenda for Sustainable Development )Geneva, 2016(  )8(

.ICSU. A Guide to SDG Interactions: From Science to Implementation )Paris, 2017(  )9(

.ECE. Building more inclusive, sustainable and prosperous societies in Europe and Central Asia. Regional advocacy paper )2017(  )10(

تقدم نشرة المعلومات )Sharing Water: Balancing Competing Needs in a Context of Declining Resources” )2018“ الصادرة عن المائدة المستديرة   )11(
قليمية بشأن هدف التنمية المستدامة رقم 6 التي عقدها المنتدى مزيداً من المعلومات عن المنتدى والحالت القطرية ذات الصلة. ويمكن الطلع على نشرة  الإ

.https://www.unece.org/rfsd2018.html :المعلومات هذه في الرابط التالي

وتوضح الأسباب التي تعزى إليها أهمية نهج الترابط بحسبانه وسيلة لتناول 

هذه الأهداف.

ا  عمَّ أوفى  تفاصيل  واضح  بشكل  تورد  مصادر  فعلً  وتوجد 

عام 2030.  خطة  لتحقيق  جدوى  من  الترابط  نهج  اتباع  عليه  ينطوي 

القتصادية  اللجنة  منتدى  أثناء  الأضواء،  ُسلِّطت  المثال،  سبيل  فعلى 

أهمية  على  عام 2018،  في  المستدامة  التنمية  بشأن  قليمي  الإ لأوروبا 

مشابهة  رؤى  وُقِدمت  الترابط)11(.  تجارب  تقييم  من  المكتسبة  التجربة 

أهداف  تصل  التي  البينية  الروابط  عن  التمهيدية  الأفكار  تبادل  أثناء 

المنتدى  عقد  عن  ذلك  وأسفر  ببعض.  بعضها  المستدامة  التنمية 

 )2018 )تموز/يوليه  المستدامة  التنمية  المستوى بشأن  الرفيع  السياسي 

هدفي  تحقيق  في  تقدم  من  ما أُحرز  على  عليه،  ركز  فيما  ركز،  الذي 

6 و7. المستدامة  التنمية 

 الجدول 1
أمثلة لعالقات الترابط البينية مع أهداف التنمية المستدامة )انظر الشكل 3(

الأمثلة المناظرة لعالقات الترابط البينيةالرقم المبيَّن في الشكل 3

يمكن أن تكون المنتجات والنفايات الزراعية مصادر للطاقة المستدامة1

ازدياد النشاط الزراعي )الري والأسمدة والآلت( يقتضي طاقة كثيفة2

نتاج الزراعي )الري( مزيداً من الكفاءة في استخدام المياه3 يستدعي ازدياد الإ

يؤثر ازدياد النشاط الزراعي )الأسمدة ومبيدات الآفات( في جودة المياه4

مدادات المائية وتطوير بنى الصرف الصحي التحتية توفير الطاقة )الضخ والمعالجة(5 يستدعي ازدياد الإ

يكولوجية ذات الصلة بالمياه6 يؤثر إنتاج الطاقة )الطاقة الكهرمائية والتبريد( في النظم الإ

يمكن أن تؤدي إدارة المياه إلى استفحال التصحر7

يكولوجية للمياه العذبة8 تؤثر إدارة المياه تأثيراً مباشراً في النظم الإ

يكولوجية ذات الصلة بالمياه9 يركز كل الهدفين على حماية النظم الإ

يكولوجي10 يكولوجية فحسب، بل وتعتمد على أداء خدمات النظام الإ نتاج الزراعي )استخدام الأراضي( في النظم الإ ل تؤثر زيادة الإ

يكولوجية11 يؤثر إنتاج الطاقة )جميع الموارد والتقانات( تأثيراً شديداً في النظم الإ

يكولوجية وتستصلح الأراضي12 تحفظ الزراعة المستدامة النظم الإ

تؤثر الزراعة المستدامة في ممارسات إدارة المياه13

ابط واتساع نطاق  اف بُنهج ال�ت ازدياد الع�ت  3-2
تطبيقها

)توسيعه  وتطبيقه  الترابط  بمفهوم  القبول  نطاق  اتساع  اقترن 

بإعداد  المثال(،  سبيل  على  السياسات،  ووضع  البيئية  الحوكمة  ليشمل 

أدوات مختلفة لتحليل الروابط البينية بأساليب أكثر تحديداً )يمكن الطلع 

على استعراض لهذه الأساليب في القسم 9-3(.

وبإمعان النظر في هذه الروابط الحيوية يتسنى فهم الكيفية التي 

ن بها اتباع نُهج الترابط جميع القطاعات من تحقيق مزيد من الستدامة  يمكِّ

الآن  المستطاع  من  وبات  ذلك.  تثبت  التي  الأدلة  من  أكبر  عدد  وتقديم 



أهمية الترابط  |  11

أيضاً إيضاح السبل التي يتبعها العاملون في مختلف القطاعات لتضمين 

"التفكير القائم على مفهوم الترابط" في أداء مهامهم بوتيرة متزايدة.

المياه  1-3-2

تشكِّل المياه رابطة طبيعية مع القطاعات الأخرى المندرجة في 

إطار الترابط؛ فالمياه والتربة والمغذيات، على سبيل المثال، تمثل موارد 

نتاج الغذاء والطاقة. أساسية لإ

نَّ المياه اضطلعت بهذا الدور البارز طوال المرحلة التي برز فيها 
ولأ

مفهوم الترابط، فل غرابة في أن تكون قدم الترابط راسخة الآن في دوائر المياه. 

وأجرى رويدت استعراضاً )2017( توصل فيه إلى أنَّ أغلب الدعم الأكاديمي 

دارة المتكاملة  الذي حظي به نهج الترابط يعزى إلى النقد الموجه إلى نهج الإ

لموارد المياه وأوجه القصور التي تشوبه. وفي كثير من الأحيان، أسفر ذلك 

دارة المتكاملة للموارد بضرورة اتباع نهج يقوم على  عن اقتران النقاش بشأن الإ

الترابط، فاكتسبت المياه دوراً أهم في المناقشات التي تدور مع القطاعات 

الأخرى. ويعمد هوف )2011( إلى وضع المياه في لب الترابط بشكل مباشر.

اتفاقية  بموجب  أُجريت  التي  الترابط  تقييم  عمليات  وساعدت 

القطاعات  بين  رئيسياً  رابطاً  ل تشكل  المياه  بأنَّ  التسليم  على  المياه 

لتقييم الترابط  فحسب، بل وبين البلدان أيضاً ومن ثم فهي تُعد منطلقاً 

لما يترتب  وفهماً  خبرات  أيضاً  أخرى  قطاعات  واكتسبت  للحدود.  العابر 

عليه تطبيق نهج الترابط من منطلق كٍل منها.

2-3-2 الزراعة

إنَّ في العمل الذي تضطلع به منظمة الأغذية والزراعة للأمم 

المتحدة )الفاو( لخير مثال على إدراك قطاع الزراعة لأهمية الترابط بين 

المياه والطاقة والغذاء. ويكمن الهدف العام لمنظمة الأغذية والزراعة في 

نتاج الزراعي والمياه والطاقة والبيئة  تحقيق الأمن الغذائي. وتربط بين الإ

طائفة واسعة النطاق من الروابط البينية. ولذلك، تمثل ولية هذه المنظمة 

منطلقاً مهماً للترابط من خلل قطاع الغذاء والزراعة الذي تندرج في إطاره 

إدارة الأراضي. وفي عام 2014، أقرت لجنة الزراعة التابعة لمنظمة الأغذية 

الذي  الغذائي"  والأمن  الزراعة  أجل  من  المياه  "حوكمة  برنامج  والزراعة 

اقترن بتكليف المنظمة بتحديد الترابط في قطاع الغذاء والزراعة ووضع 

نهج مفهومي في هذا الصدد.

 )12()2014( والزراعة  الأغذية  منظمة  عن  صادرة  وثيقة  وتُبيِّن 

النهج الذي تتبعه هذه المنظمة حيال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، 

وهو يتضمن منهجية لتقييم الترابط.

ويقر النهج الذي تأخذه منظمة الأغذية والزراعة حيال الترابط 

الأهداف والمصالح المختلفة لقطاعات المياه والطاقة والغذاء، فضلً عن 

الروابط البينية التي تصل كل قطاع منها بقاعدته من الموارد التي تشمل 

.FAO. The Water-Energy-Food Nexus. A new approach in support of food security and sustainable agriculture )United Nations, Rome, 2014(  )12(

رأس المال والعمل، جنباً إلى جنب مع الأراضي والطاقة والمياه. ويحيل 

هذا النهج في إدارة الترابط إلى مجالت عمل ثلثة هي:

تيان بأدلة على الروابط البينية في إطار الترابط؛ الإ  •
سهام في وضع التصورات بتضمين العوامل الحاثة التي تؤثر  الإ  •

في الترابط أيضاً؛

الحوار مع أصحاب  الستجابة من خلل عملية  إعداد خيارات   •
دارة  الإ حلول  بين  الستجابة  خيارات  نطاق  )يتراوح  المصلحة 

والتدخلت التقنية(.

ويستند مفهوم منظمة الأغذية والزراعة إلى أسلوب منهجي في 

تناول مجالت العمل المذكورة قبلً، وإلى استخدام أداة التحليل المتكامل 

يكولوجي )MuSIASEM( في تحليل  متعدد المقاييس للأيض الجتماعي والإ

الترابط )انظر القسم 3-9(. واُعّدت منهجية منظمة الأغذية والزراعة لتقييم 

الترابط في إطار تعاون وثيق مع قطاع الطاقة من خلل مبادرة "استدامة 

المنهجية في  الطاقة للجميع". واستعانت منظمة الأغذية والزراعة بهذه 

نترنت التي تتيح  إعداد أداتها للتقييم السريع للمياه والطاقة والغذاء عبر الإ

إجراء استعراض وجيز لحال الترابط وتُبيِّن سبل تقييم التدخلت لكل بلد، 

استخدامها  بغية  القطاعات  من  المتاحة  القطرية  المؤشرات  إلى  استناداً 

لأغراض التصال وإذكاء الوعي.

ن الغذاء القطاع الزراعي  وبموجب اتفاقية المياه، يتضمن مكوِّ

وإدارة  الزراعية  المنتجات  في  والتجارة  الزراعية(  الممارسات  سيما  )ل 

الأراضي. وتشمل الحوافز ذات الصلة بهذا الشأن المطبقة مع نهج الترابط 

ما يلي: تنمية زراعة أكثر استدامة والزراعة "الخضراء"؛ والحرص على تلبية 

الحتياجات من المياه لزراعة الأغذية والعلف والألياف وإدارة استخدامات 

بطرق  الطاقة  من  الزراعة  قطاع  احتياجات  وتلبية  المتنافسة  الأراضــي 

مستدامة.

الطاقة  3-3-2

المياه  بين  الترابط  منظور  استكشاف  في  الطاقة  قطاع  شرع 

عليه  شاهداً  تقف  أمر  وهو  ــدواه،  ج وفي مناقشة  والغذاء  والطاقة 

بينها  من  أسباب  إلى  جهة  من  الهتمام  هذا  ويعزى  عديدة.  منشورات 

الفوائد التي يمكن تحقيقها ومن جهة أخرى إلى الضغوط التي يتعرض لها 

القطاع من أجل ما يلي: أولً، التصدي للتحديات، مثل تعزيز قدرة بنية 

الطاقة التحتية على الصمود في وجه المناخ؛ وثانياً، إدارة المخاطر؛ وثالثاً، 

بعض  تبذل  المثال،  سبيل  فعلى  البيئة.  في  التأثيرات  من  للحد  السعي 

البلدان جهوداً لتعزيز القدرة على الصمود وإدارة المخاطر، ساعية لتنويع 

مداد بالطاقة، تقليلً لعتمادها الشديد على الطاقة الكهرمائية  مصادر الإ

حتى تتمكن من مواجهة ما قد يطرأ على توافر المياه من تغيير بل وما قد 

يحدث فيها من شح.
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من  كٍل  عمل  في  الترابط  بشأن  الطاقة  قطاع  خطاب  ويتجلى 

التابع  بالطاقة  المعني  الخبراء  وفريق  المتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة 

للجنة القتصادية لأوروبا. وتقر توقعات الطاقة العالمية السنوية)13( أيضاً 

بالروابط البينية المتشعبة القائمة بين المياه والطاقة. وفضلً عن ذلك، يبرز 

لأوروبا)14(  القتصادية  للجنة  التابع  قليمي  الإ التتبع  إطار  تقرير صادر عن 

شبكة  في  المستدامة  الطاقة  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  لرصد  الحاجة 

الطاقة برمتها بشكل جامع. ويلفت التقرير النتباه الشديد أيضاً إلى الروابط 

التي تصل قطاع الطاقة بمجالت أخرى من بينها المناخ والمياه والغذاء.

أدلة  المتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  عام 2015، ساقت  وفي 

على وجود الروابط البينية من منظور الطاقة وأوردت تحليلً للفرص التي 

يمكن أن تتيحها الطاقات المتجددة لتبديد الشواغل في هذا المضمار)15(. 

وتشمل الفرص الرئيسية ما يلي: تضمين الطاقات المتجددة في السلسلة 

المتجددة  الطاقات  واستخدام  الغذائي  الأمن  في  سهام  الإ بغية  الغذائية 

تساهم  أن  يمكن  الأحيان،  من  وفي كثير  للري.  المستدامة  الطاقة  لتوفير 

المياه  من  أقل  كميات  تطبيقها  في  تُستخدم  التي  المتجددة  الطاقات 

وفي  سلمتها.  وتعزيز  عليها  الحصول  وفي تيسير  وفرًة  المياه  زيادة  في 

أساس  على  المتجددة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  اقترحت  أيضاً،  عام 2015 

أولي، إطاراً مفهومياً لأداة تقوم على توازن الطاقة تتيح تحليل الترابط بين 

توازن  سُيقام  أولى،  وكخطوة  الطاقة.  منظور  من  والغذاء  والطاقة  المياه 

أساسي للطاقة يمكن تكييفه بعد ذلك ليصبح توازناً بديلً بتضمينه سياسات 

جديدة للطاقة المتجددة. ويمكن أن تُستخدم هذه الأداة بعد ذلك لحساب 

التأثيرات في المياه والأراضي والنبعاثات وتكاليف التكيف مع توازن جديد 

للطاقة.

من  مستمد  والطاقة  المياه  بين  الترابط  يتناول  مقتطف  ويبيِّن 

توقعات الطاقة العالمية المذكورة آنفاً الروابط البينية في حد ذاتها، ُمظهراً 

في الوقت نفسه أهميتها في النمو القتصادي والرفاه.

استعراض  عدادها  لإ وأُجري  عام 2017  في  نُشرت  وثيقة  وفي 

في إطار فريق الخبراء المعني بالطاقة المتجددة، تبيِّن اللجنة القتصادية 

لأوروبا الدور البارز الذي يمكن أن تضطلع به الطاقة المتجددة في سياق 

الترابط )تورد عمليات التقييم المجراة بموجب اتفاقية المياه تفاصيل أوفى، 

مبرزة الفرص والمعاوضات أيضاً()16(. ويمثل فريق الخبراء المعني بالطاقة 

المتجددة منبراً محايداً يتناقش فيه واضعو السياسات وأصحاب المصلحة 

وهو مكلف بالضطلع بأنشطة عملية لزيادة الأخذ بالطاقة المتجددة في 

الدول الأعضاء في اللجنة القتصادية لأوروبا. وتحقيقاً لهذه الغاية، نُوقشت 

مسائل الترابط أيضاً )بما في ذلك الخبرة المكتسبة من إجراء عمليات التقييم 

بموجب اتفاقية المياه( في المنتدى الدولي للطاقة المستدامة، في كل من 

باكو )2016( وأستانا )2017(.

.OECD/IEA. Water Energy Nexus. Excerpt from the World Energy Outlook 2016 )OECD/IEA, Paris, 2016(  )13(

.ECE. Global Tracking Framework: UNECE Progress in Sustainable Energy )United Nations, Geneva, 2017(  )14(

.IRENA. Renewable Energy in the Water, Energy and Food Nexus )IRENA, Abu Dhabi, 2015(  )15(

 ECE. Deployment of Renewable Energy: The Water-Energy-Food Nexus Approach to Support the Sustainable Development Goals )United  )16(
.Nations, Geneva, 2017(

د هدف خطة عام 2030 للنتقال إلى الطاقة المستدامة  ويحدِّ

أيضاً  المائية وقد تحدث  الموارد  إلى مخاطر ستؤثر في  متطلبات ويشير 

تأثيرات إيجابية في البيئة وفي تخفيف حدة تغير المناخ بتخفيض انبعاثات 

غازات الدفيئة. ويكمن جزء من القيمة المضافة التي يحققها نهج الترابط 

في أنَّه يدمج استراتيجيات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه مع غايات 

)بما في ذلك  الطاقة  المستدامة 7 بشأن  التنمية  مختلفة في إطار هدف 

أهداف  النظيفة( وغيره من  الطاقة  على  والحصول  الطاقة  كفاءة  تحسين 

بزيادة  الطاقة  على  الطلب  انخفاض  ما يؤدي  وعادة  المستدامة.  التنمية 

الكفاءة فيها إلى انخفاض الطلب على المياه، فتِقل تبعاً لذلك أوجه التأثير 

في الموارد المائية.

بإتاحة  قمينة  المعزز  التشاور  على  القائمة  المتكاملة  الُنهج  إنَّ 

دعم أكبر للجهود الرامية إلى توليد الطاقة بطريقة أكثر استدامة. وتعزى 

الفائدة التي يحققها نهج الترابط لهذا القطاع بوجه خاص إلى ما يتيحه من 

إمكانات لمناقشة التنمية القطاعية مع طائفة أوسع من أصحاب المصلحة، 

البيئية ومتيحاً وسيلة لمعالجتها )على  السبيل لتقييم المعاوضات  ممهداً 

سبيل المثال، حين يتعلق الأمر بتطوير الطاقة الكهرمائية(. ومع أن تنمية 

مصادر الطاقة المتجددة ل تخلو أيضاً من معاوضات، فإن تنمية مصادر 

الطاقة واستخدامها على نطاق أوسع يتيحان معالجة معاوضات عديدة بين 

يكولوجية. المياه والطاقة والغذاء والنظم الإ

ومن  المياه  اتفاقية  بموجب  الترابط  تقييم  عمليات  من  ويتبيَّن 

فادات الإضافية لفريق الخبراء المعني بالطاقة المتجددة أنَّ استكشاف  الإ

فرص التآزر مع القطاعات الأخرى قد يمهد السبيل لتنمية الطاقة المتجددة 

الزراعة  قطاع  في  الري  نظم  تجديد  يُفسح  المثال،  سبيل  فعلى  ككل. 

المجال لتضمين مصادر الطاقة المتجددة في عملية توفير الطاقة لتلبية 

احتياجات قطاع الزراعة، بما في ذلك ضخ المياه. وقد يساعد ربط تنمية 

الطاقة المتجددة بالتنمية الريفية والسياحة المستدامة في تحقيق بعض 

إلى  يُشار  أن  ينبغي  أنه  بيد  الترابط.  القطاعات في إطار  بين  التآزر  أوجه 

أنَّ الستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة تقتضي استكشاف مختلف 

خيارات التمويل وآلياته.

قليمية أو المتعددة البلدان بالفائدة أيضاً على  وتعود الُنهج الإ

قطاع الطاقة. ويندرج في عداد العوامل الكفيلة بتعزيز أمن الطاقة تنويع 

مصادرها والترابط الجيد واستخدامها الستخدام الكفؤ، فضلً عن تجارة 

قليمية وسوق الكهرباء الجيد الأداء. ومن جهة أخرى، قد تؤدي  الطاقة الإ

الكفاءة  في  قصور  إلى  المجاورة  البلدان  مع  المنسقة  غير  الستثمارات 

وقدرات تفيض عن الحاجة وفقر الطاقة وحدوث تأثيرات ضارة في البيئة 

)يعزى بعضها إلى المياه( وإثارة التوترات السياسية. ومن الراجح أن تتفاقم 

هذه المشاكل إن انعدمت المعايير البيئية المنسقة.
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المياه  بين  الترابط  في  النظر  يتواصل  الوطني،  الصعيد  وعلى 

والطاقة في اجتماعات الستثمار على الصعيد القطري أو في "المحادثات 

الصريحة" التي دارت في أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وأوكرانيا. ودعماً 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة )ل سيما هدف التنمية المستدامة 7( 

إلى النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير المرحلي عن حالة  واستناداً 

الطاقة  سياسات  شبكة  عن   2017)17( عام  في  الصادر  المتجددة  الطاقة 

لأوروبا،  القتصادية  للجنة  التابعة  والعشرين  الحادي  للقرن  المتجددة 

تجمع "المحادث الصريحة" الجهات الفاعلة الرئيسية في مجالت الطاقة 

الرئيسية  المسائل  لمناقشة  والخاص  العام  القطاعين  كل  من  المتجددة 

وتحديد الأولويات وتقديم توصيات عملية. وثمة حاجة إلى إحداث هذه 

للعقبات السياسية والقانونية والتنظيمية  التغييرات في السياسات تذليلً 

ومن  المستغلة.  غير  المتجددة  الطاقة  إمكانات  من  وللستفادة  والتقنية 

المتعددين تنصب  المصلحة  إجراء "محادثات صريحة" لأصحاب  المقرر 

وتنمية  المياه  بإدارة  المتعلقة  الشاملة  للمسائل  الرئيسية  الجوانب  على 

الطاقة المتجددة في ثلثة بلدان مشاطئة لحوض نهر درينا، هي البوسنة 

والهرسك والجبل الأسود وصربيا.

ن  تمكِّ التي  السبل  يتناولن  وتقييم  حوار  إجراء  الآن  وينبغي 

في  الــواردة  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  دعم  من  الطاقة  تدابير 

أهداف  من  كثير  تحقيق  ويعتمد  المثلى.  بالطريقة  ــام 2030  ع خطة 

شديداً،  اعتماداً  الناجحة  الطاقة  استراتيجيات  على  المستدامة  التنمية 

أوجه  لستكشاف  وتيسيراً  وتوضيحه.  لبيانه  القسم  هذا  يسعى  أمر  وهو 

الطاقة  )أمن  المستدامة  للتنمية  الثلث"  "الركائز  بين  والمعاوضات  التآزر 

والطاقة والبيئة والطاقة من أجل نوعية الحياة(، تنفذ اللجنة القتصادية 

قطرية  مبادرة  وهي  المستدامة"،  الطاقة  إلى  "المسارات  مشروع  لأوروبا 

المنحى يُبتغى منها إيجاد إجابات تُبيِّن السبل التي تتيح للبلدان الوصول 

تقنيات  بين  الجمع  خلل  من  عام 2050  بحلول  المستدامة  الطاقة  إلى 

الموجهة  بالسياسات  المتعلقة  العمل  وحلقات  السيناريوهات  نمذجة 

قليمية الأولى المعقودة  لأصحاب المصلحة. وأقرت حلقة العمل دون الإ

الترابط  مناظير  بأهمية  )بشكيك، حزيران/يونيه 2018(  الوسطى  آسيا  في 

وبالحاجة إلى وضع حلول شاملة جامعة في مضمار السياسات ل تقتصر 

على قطاع الطاقة فحسب، بل وتتناول المياه والزراعة أيضاً. أما في مجال 

أمن الطاقة، فتولي منطقة آسيا الوسطى أهمية شديدة لستقلل الطاقة 

وتنويع إمداداتها على الصعيد الوطني. بيد أنَّ المشاركين من هذه المنطقة 

في حلقة العمل أبدوا اهتماماً خاصاً بتحليل الفرص المتاحة لتوسيع نطاق 

التعاون الأقاليمي ليشمل مشاريع التجارة في الطاقة والمياه.

يكولوجية النظم الإ  4-3-2

فجميع  الترابط،  مكونات  من  رئيسي  ن  مكوِّ يكولوجية  الإ النظم 

للطاقة  مصادر  بصفتها  ا  إمَّ النظم،  هذه  في  تؤثر  الطاقة  إنتاج  وسائل 

)الخشب والطاقة البيولوجية والوقود الأحفوري مثلً(، أو كأحواض للتلوث 

)تبريد المياه والهواء، مثلً( أو أماكن للتغييرات الهيكلية )مثلً الأنهار التي 

.REN21 UNECE. Renewable Energy Status Report 2017. REN21/UNECE, Paris, 2017  )17(

تستخدم في توليد الطاقة الكهرمائية(. ويستفيد القطاع الزراعي من النظم 

استخدام  في  تغيير  من  ما يطرأ  عبر  التأثير  أشد  فيها  ويؤثر  يكولوجية  الإ

للمياه  كمصادر  يكولوجية  الإ النظم  المياه  قطاع  يستغل  بينما  الأراضي، 

العذبة وكأحواض للتلوث الناجم عن الستخدامات المنزلية والصناعية.

والغذاء،  والطاقة  المياه  بين  الترابط  قطاعات  مع  وبالمقارنة 

"اقتصادياً" بشكل مباشر،  يكولوجية في حد ذاتها قطاعاً  ل تُعدُّ النظم الإ

ذلك،  عن  وفضلً  ماً.  قيِّ بيئياً  مصدراً  تقدمها  التي  الخدمات  شكَّلت  وإن 

اتخاذ  في  مباشرة  غير  بصفة  الحسبان  في  يكولوجية  الإ النظم  تؤخذ 

القرارات من خلل قطاعات مثل السياحة أو عبر عمليات تقييم خدمات 

يكولوجي أو من خلل أصوات أصحاب المصلحة البيئية. النظام الإ

أنشطة  في  الترابط  بها  اندرج  التي  الطريقة  على  الأمثلة  ومن 

أصحاب المصلحة البيئية العمل الذي يضطلع به التحاد الدولي لحماية 

يكولوجية، تضافرت جهود التحاد  الطبيعة. فمن منطلقات المياه والنظم الإ

الذي  النقاش  لتيسير  للمياه  الدولية  والرابطة  الطبيعة  لحماية  الدولي 

يكولوجية لمشكلت الترابط.  يؤدي إلى استنباط حلول قائمة على النظم الإ

وابتداًء من عام 2012، تضافرت جهود هاتين المنظمتين للضطلع بمهمة 

)الحوار(.  الترابط  إطار  في  التحتية  المياه  بنى  حلول  بشأن  الحوار  أمانة 

ويهدف هذا الحوار إلى تيسير عمليات التحول في تخطيط البنية التحتية 

للمياه وتمويلها وتشغيلها، فضلً عن إقامة شراكات جديدة وتحديد سبل 

جديدة لتفعيل الترابط.
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المياه  بين  الترابط  لتقييم  عملي  نهج  تطبيق  من  الهدف  يكمن 

يكولوجية في التعامل مع التعقيدات العميقة  والغذاء والطاقة والنظم الإ

التي يكشف النقاب عنها التحليل الذي يتناول عدة قطاعات معاً. ويتبيَّن 

يكولوجية المعقدة  من النظر في دينامية المياه والطاقة والغذاء والنظم الإ

ككل تنوع أصحاب المصلحة تنوعاً شديداً وتعدد السياقات المؤسسية في 

مجالت إدارة هذه الموارد وازدياد التعقيدات في السياق العابر للحدود 

الذي يشمل عدة بلدان.

في  الترابط  تقييم  منهجية  من  الأول  للجيل  مفصل  بيان  ويرد 

الأحواض العابرة للحدود في منشور صادر عن اللجنة القتصادية لأوروبا، 

وفي مقال خاضع لستعراض الأقران، وكلهما مبّين أدناه.

ECE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assess-
ment of the water-food-energy-ecosystems nexus )United Na-
tions, New York and Geneva, 2015(, pp. 13-26.

de Strasser and others. A Methodology to Assess the Water En-
ergy Food Eco-systems Nexus in Transboundary River Basins. 
Water, vol. 8)2(, No. 59, 2016.

للحدود  العابرة  الأحــواض  في  الترابط  تقييم  منهجية  ن  وتمكِّ

والفوائد  والسلبية  يجابية  الإ الروابط  تحديد  من  المصلحة  أصحاب 

الفرصة  نفسه  الوقت  في  وتتيح  المعنية  القطاعات  بين  والمعاوضات 

وتُحدد  واقتصادية.  واجتماعية  مناخية  تغيرات  من  يطرأ  ما قد  لمراعاة 

والمسؤولين  الخبراء  مشاركة  خلل  من  نوعية  بطريقة  وتُحصر  الروابط 

التي  العالية"  الأولوية  "ذات  الروابط  لتحديد  أساساً  مشكِّلة  المعنيين، 

أنَّ  ذلك،  على  زد  ياً.  كمِّ تحليلً  لتحليلها  أدوات  وتتاح  بيانات  عنها  تتوافر 

أعمق  لفهم  سعياً  للحوكمة،  تقييم  عمليات  إجراء  تتيح  المنهجية  هذه 

للسبل التي تتيح تحقيق التكامل المتسق بين القطاعات.

وتقوم منهجية تقييم الترابط في الأحواض العابرة للحدود على 

ستة مبادئ أساسية وتُطبَّق في ست خطوات متتالية. وتُستخدم المنهجية 

الستدامة  تزيد  إدارة  الموارد  دارة  لإ العملية  والتدابير  الحلول  لتحديد 

والمبادئ  والبلدان.  القطاعات  بين  التوتر  حدة  وتخفف  التعاون  وتعزز 

الأساسية المنطبقة هي:

العملية التشاركية - يُنظر في آراء أصحاب المصلحة من خلل   •
التحديد المشترك للروابط بين القطاعات وعبر حلقات العمل 

وتتعاون  ومناقشات.  مشاورات  من  ذلك  وما يعقب  التحاورية 

البلدان المشاطئة في عمليات التقييم، وهو أمر يتسق مع روح 

التضامن في اتفاقية المياه ويحقق الملكية أيضاً.

ت المنهجية إعداداً يتيح استخدام المعرفة  تسخير المعرفة - أُعدَّ  •
ن  المحلية والبيانات والتجارب السابقة لأقصى درجة ممكنة ويُمكِّ

من تجميع هذه العناصر لستخدامها في تقييم الترابط.

بتحليل  الترابط  تقييم  في  يُستعان   - السليم  العلمي  التحليل   •
وذي  المتاحة  المعرفة  إلى  ومستند  التقنية  الوجهة  من  سديد 

تؤدي  أن  وينبغي  المتاحة.  الموارد  وفق  وذلك  محدد  نطاق 

وتوفير  جــودة  التقييم  حصيلة  ــادة  زي إلى  التحليل  أعمال 

القرارات  واتخاذ  السياسات  لوضع  الأهمية  ذات  المعلومات 

وتطوير التعاون.

أثناء عملية  ينبغي أن يساعد تطبيق المنهجية  بناء القدرات -   •
أصحاب  من  وسواها  المشاطئة  البلدان  سلطات  التقييم 

المصلحة الرئيسيين على اكتساب فهم أعمق للروابط البينية في 

أحواضها النهرية )أو شبكة طبقات المياه الجوفية فيها( أولً، 

وعلى اكتساب الخبرة والوعي بسبل إدارة الموارد الطبيعية إدارة 

أكثر استدامة، ثانياً.

على  تركيزها  بفضل  المنهجية،  تسفر   - الجماعي  الجهد   •
واسعة  طائفة  عن  تعبر  للترابط  تقييم  عمليات  عن  المشاركة، 

النطاق من الآراء والخبرات.

التعاون  فوائد  على  المنهجية  تركيز  يتيح   - والفرص  الفوائد   •
الدعم  استنفار  إلى  يهدف  الحلول  على  قائم  اء  بنَّ نقاش  إجراء 

الواسع النطاق.

وتتيح الخطوات الست المتبعة في تقييم الترابط النتقال من 

المحيطة  وللمنطقة  بعينه  لحوض  العام  والقتصادي  الجتماعي  السياق 

به إلى التركيز على مسائل محددة ومؤثرة مشتركة بين القطاعات. ويصب 

الجزء الأول من التقييم اهتمامه على تشخيص الوضع السائد في الحوض 

المجال لمشاركة أصحاب  الثاني، فيفسح  ا الجزء  أمَّ والموارد والقطاعات. 

المصلحة مشاركة حثيثة، استبانًة للمسائل ذات الأولوية واستنباطاً لحلول 

ممكنة وتقييماً لفوائد التعاون.

وطوال عملية التقييم، يستخدم التحليل طرائق تشاركية مختلفة 

الأطر  وإعداد  المصلحة  أصحاب  بين  الحوار  وتيسير  المعلومات  لجمع 

والأدوات لتحليل الروابط البينية وتحديدها تحديداً كمياً، حسب القتضاء. 

والأطر  الطرائق  ح  وتُوضَّ التالية  الفقرات  في  الست  الخطوات  بيان  ويرد 

التشاركية في موقع لحق من هذا الفصل.
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الخطوة 1
د المحلِّلون السياق الجتماعي والقتصادي  خلل دراسة نظرية، يحدِّ
المعلومات  ذلك  ويشمل  الحوض.  في  السائدة  العامة  والظروف 
البيئي  والأمن  والمياه  والغذاء  للطاقة  الراهنة  الحالة   )1( عما يلي: 
وتوافر الموارد الطبيعية؛ )2( العلقات القائمة داخل المنطقة والحوض 
والبلدان المشاطئة له؛ )3( الأهداف الستراتيجية الرئيسية والسياسات 

نمائية. والتحديات الإ

الخطوة 2
د المحلِّلون القطاعات  بالتعاون مع السلطات المختصة)1(، يحدِّ
الرئيسية المراد تحليلها في إطار التقييم )إنتاج الطاقة والزراعة والسياحة 
وخلف ذلك( بالإضافة إلى الجهات الفاعلة الرئيسية )السلطات المختصة 
والمنافع العامة وغير ذلك(. ويُستعان في جمع هذه المعلومات باستبيان 
وقائعي. وتشمل هذه الخطوة أيضاً تحديد أصحاب المصلحة الذين 

ينبغي أن يشاركوا في عملية التقييم.

الخطوة 3
بمساعدة السلطات المعنية، يبدأ المحلِّلون في هذه المرحلة تحليل 
ُد تدفق الموارد ويُدعم بمؤشرات كمية تساعد  القطاعات الرئيسية. ويُحدَّ
في تبيان أهميتها النسبية، كلما أمكن ذلك. ويهدف تحليل الحوكمة 
إلى تيسير فهم الستراتيجيات والسياسات والقواعد والقوانين التنظيمية 
دارة.  المتعلقة بتدبر موارد الحوض، فضلً عن الوليات والمسؤوليات والإ
وتُستخدم "الدراسة النظرية" التي تتضمن ما ُجمع من معلومات من 
رشاد  الخطوات من 1 إلى 3 كمواد تحضيرية لحلقة )حلقات( العمل لإ

المشاركين فيها.

الخطوة 4
تستهل حلقة العمل الأولى الحوار بين القطاعات والعابر للحدود 
وتمهد السبيل للتشاور المباشر. وفي أثناء هذه الحلقة، ينقسم المشاركون 
معان النظر في القطاعات الرئيسية مستعينين في ذلك   فيها إلى مجموعات لإ
بالمعلومات المستمدة من الدراسة النظرية )أي عن تدفق الموارد وهياكل 
دارة( وخبرة المشاركين. ويُطلُب إلى المجموعات تحديد الروابط البينية  الإ
ومناقشتها من منظور قطاعي، ثم تُوضع قوائم بالروابط البينية الخاصة 
بالأحواض وبالمسائل الملحة المشتركة بين القطاعات )الحتياجات من 
المياه لكل من الطاقة الكهرمائية والري ومعيقات الحصول على الطاقة 
النظام  خدمات  من  رئيسية  لخدمة  الشديدة  أو التهديدات  للزراعة 

يكولوجي، على سبيل المثال(. الإ

الخطوة 5
يدور الحوار بشأن الترابط في حلقة العمل الأولى أيضاً. وفي جلسة 
عامة، يُطِلع أصحاب المصلحة بعضهم بعضاً على مناظيرهم القطاعية، 
ويتفقون على تحديد أولويات الروابط البينية التي سبق تعيينها ويناقشون 

دارات الوطنية )مثلً وزارات البيئة والزراعة والطاقة والموارد الطبيعية( إرشادات قيمة في المرحلة الأولى من  يمكن أن تقدم جهات التنسيق الوطنية التابعة للإ  )1(
التقييم.

تم تقديم مدخلت الخبراء الرئيسية لتطوير المنهجية من قبل المعهد الملكي للتكنولوجيا )ستوكهولم(.  )2(

كيف يتوقع أن تتغير في المستقبل. ويُستعان في هذه العملية باستبيان 
م للمشاركين في حلقة العمل لعقد مقارنة بين المناظير المتعلقة  للرأي يُقدَّ
بمسائل إدارة الموارد من قطاعات وبلدان مختلفة. ويؤدي ذلك إلى الكشف 
عن معالم الترابط )المتفاوتة من حيث الوضوح والتفصيل، حسب الحالة( 
التي تُبيِّن الروابط البينية وتصل بعضها ببعض. وتنبثق الحلول المحتملة 

للمسائل ذات الأولوية بشكل طبيعي من عملية الحوار بشأن الترابط.

الخطوة 6

ص المحللون المسائل والحلول التي حددوها معاً ويقومون  يمحِّ
بتحديدها تحديداً كمياً، كلما أمكن ذلك. ويهدف التحليل إلى إبانة الحلول 
الممكنة الكفيلة بتعزيز أوجه التآزر في إدارة المياه وغيرها من الموارد 
باللجوء إلى عدد من الحلول التقنية والتدخلت في مضمار السياسات. 
ناً بالفوائد التي تحققها القطاعات الرئيسية.  وتُربُط الحلول المقترحة ربطاً بيِّ
ويُستعان بهذا النوع من التحليل المعمق في حلقة العمل الثانية التي 
يناقش فيها المشاركون الحلول، محولين إياها إلى أعمال ملموسة ترتبط، 
في الحالة المثلى، بالسياسات والمشاريع الفعلية المدرجة في جداول 
أعمال الحكومات الوطنية أو المنظمات المعنية بالأحواض. وبعد ذلك، 

يُصدُر تقرير عن التقييم.

وتظلُّ مبادئ منهجية تقييم الترابط في الأحواض العابرة للحدود 

والخطوات التي تتألف منها منطبقة بوجه عام، بيد أنَّ عمليات التقييم قد 

ل  تتفاوت في كل حالة. فالخطوات رقم 4 و5 و6 على وجه التخصيص تُعدَّ

في بعض الأحيان لتتناسب على النحو الأمثل مع سياق العملية التشاركية 

أو لغتنام الفرص المتاحة )فعملية تقييم حوض درينا مثلً تضمنت حلقة 

عمل ثالثة أُتيح فيها لأصحاب المصلحة اعتماد النتائج(.

المحلِّلين  بين  للمعلومات  حثيث  تبادل  إلى  التقييم  ويستند 

الذين يجرون التقييم وأصحاب المصلحة المشاركين في العملية. وفي هذه 

إلى  المطاف  نهاية  في  ويصار  ز  وتُجهَّ المساهمات  شتى  تُجمع  الأثناء، 

تحديد طائفة واسعة النطاق من الحلول والتدابير بشكل مشترك. ويوضح 

الترابط في الأحواض  تقييم  سلوب المتبع في إعداد منهجية 
أ

ال الشكل 4 

التقييم والوصول  المعلومات طوال عملية  تبادل  لتيسير  للحدود  العابرة 

إلى مستوى يجعل أصحاب المصلحة قادرين على تحديد التدابير معاً.

ي الأحواض 
ابط �ن تطور منهجية تقييم ال�ت  2-3

العابرة للحدود

تطبيقها  مراحل  أثناء  المنهجية  تطورت  كيف  القسم  يبيِّن هذا 

ويوضح ضرورة تكييفها على الدوام على ضوء التجارب الجديدة والظروف 

المحلية الفريدة.

الأمم  في  الأعضاء  الدول  من  وشركاء  وخبراء  علماء  وساهم 

المتحدة في إعداد منهجية تقييم الترابط في الأحواض العابرة للحدود في 

المياه)2(. وأُعدت  اتفاقية  إطار برنامج العمل للفترة 2013-2015 بموجب 
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رت  المنهجية قصداً بطريقة تفاعلية تتيح صقلها من خلل التجربة. وُطوِّ

مراحل  ثلث  في  تحسينات  عليها  وأُدخلت  المنهجية  من  الأولى  الصيغة 

)انظر الشكل 5(.

عريضة  لمنهجية  الأولــي  عــداد  الإ على  ألف  المرحلة  وركــزت 

مرحلة  فكانت  الأحــواض(  تقييم  عمليات  )أي  باء  أما المرحلة  القاعدة. 

في  مرة  لأول  الست  المنهجية  خطوات  واسُتخدمت  الخبرة.  اكتساب 

ذ في حوض نهر  سياق الأحواض الذي تم تحديده أثناء مشروع تجريبي نُفِّ

الزاني/غانيك )انظر القسم 1-4-3(.

الدروس  على ضوء  إضافية  تحسينات  المنهجية  على  وأُدخلت 

القسم  )انظر  سافا  أخرى، حوض  أحواض  في  تطبيقها  من  المستخلصة 

إيسونزو/ وحوض  3-4-3(؛  القسم  )انظر  داريــا  سير  وحوض  3-4-2(؛ 

سوشكا )انظر القسم 3-4-4(. واسُتخلصت الستنتاجات في المرحلة جيم: 

تقييم  منهجية  من  الأول  الجيل  وصدر  لذلك،  تبعاً  المنهجية  حت  ونُقِّ

الترابط في الأحواض العابرة للحدود في تقرير تقييمي )اللجنة القتصادية 

لأوروبا، 2015(.

فيها  اسُتعين  المنهجية  على  تحسينات  أخرى  مرة  وأدخلت 

بما اسُتخلص من تطبيقها في أحواض أخرى من دروس.

بيد أنَّ تكييف المنهجية لم يفض لزاماً في كل عملية إلى تغييرات 

دائمة أو تحسينات منهجية ذات طابع عام. فالمنهجية تُكيَّف دوماً لتناسب 

الحالة المعنية، ول سيما حين يتعلق الأمر بالخطوات 4 و5 و6، وهي عملية 

تشاركية إلى حد بعيد: تُعطى الأولوية هنا لفعالية العملية التشاركية، عوضاً 

عن التساق في التطبيق في مختلف عمليات تقييم الأحواض.

ومع ازدياد عمليات تقييم الترابط، ُطبِّقت المنهجية أيضاً في إطار 

برنامج العمل للفترة 2016-2018. وخلل هذه المرحلة، اكتست ثلث عمليات 

أهمية بالغة في المضي قدماً في تطوير المنهجية. وتمثلت العملية الأولى 

في تقييم حوض نهر درينا )وهو حوض متفرع عن حوض نهر سافا( وفيها 

 ازداد التركيز على حوض كان قد ُقيِّم من قبل سعياً لفهمه فهماً أعمق )القسم

شبكة  في  الترابط  تقييم  في  مرة  لأول  المنهجية  ُطبِّقت  وثانياً،   .)5-4-3

طبقات المياه الجوفية في شمال غرب الصحراء على مورد مشترك للمياه 

الجوفية، عوضاً عن تطبيقها على حوض أحد الأنهار )القسم 3-4-6(. وثالثاً، 

تقييمية  عمل  حلقة   ،2016 الأول/ديسمبر  كانون  في  جنيف  في  ُعِقدت، 

عالمية تناولت عمليات تقييم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم 

وتمثلت  للحدود.  العابرة  الأحواض  في  الستجابة  وتدابير  يكولوجية  الإ

المنهجيات  استعراض  في  العالمية  العمل  لحلقة  الرئيسية  الأهــداف 

الرئيسية والمبادرات ذات الصلة لتقييم المسائل المترابطة في الأحواض 

عامة  فكرة  وتكوين  المستخلصة  بالدروس  والستعانة  للحدود  العابرة 

هذه  وأثَّرت  الترابط.  تقييم  عمليات  تطبيق  في  المستخدمة  الأدوات  عن 

العمليات الثلث مجتمعة في كيفية تطوير المنهجية لحقاً تطويراً تراعى 

المنقحة  دارة  الإ )القسم 3-5( ومنهجية  بالنطاق  المتعلقة  العتبارات  فيه 

)القسم 3-3( وتطوير الطرائق التشاركية وتحسينها بشكل أكبر )القسم 6-3( 

بشأن  النطاق  واسع  نقاش  وإجراء   )7-3 )القسم  التقييم  عمليات  وفوائد 

الحتياجات من المعلومات والمؤشرات والأدوات المستخدمة في عمليات 

تقييم الترابط )القسمين 3-8 و9-3(.

الثلث منذ ذلك  عداد  الإ الشكل 6 كيف تطورت مراحل  ويبيِّن 

الوقت، مشكِّلة دائرة أوسع من التعقيبات والتطوير. ورويداً رويداً، شرع 

الشركاء في الضطلع بأدوار أكبر في عمليات تقييم الترابط مع مر السنين 

وتحول مجال التركيز فاتجه نحو التجارب وإسداء المشورة. فعلى سبيل 

أثناء  التنفيذ  في  الرئيسي  بالدور  للمياه  العالمية  الشراكة  قامت  المثال، 

غرب  شمال  في  الجوفية  المياه  طبقات  شبكة  في  الترابط  تقييم  أعمال 

الصحراء وحوض نهر درينا.

منهجية  عداد  لإ التكراري  الطابع  تواصل  المنوال،  هذا  وعلى 

الآن،  وحتى  عام 2016  منذ  للحدود  العابرة  الأحواض  في  الترابط  تقييم 

ا يسمى "الجيل الثاني" من المنهجية. وترمي الأقسام التالية  فأسفر ذلك عمَّ

إلى تقديم موجز تجميعي لهذه التطورات.

 الشكل 4
عملية إعداد تقييم الترابط وتبادل المعلومات

الدراسة المكتبية

استبيان وقائعي/وثائق ذات
صلة بالحوض

يل
حل

الت
اب

صح
ت وأ

طا
سل

ال
حة

صل
الم

حلقة
العمل
ا��و

حلقة
العمل
الثانية

�التداب�
المتخذة استجابة

للحلول

المسائل
والحلول المحددة

ك بشكل مش��

اتيجيةاستبيان ا��راء وثائق السياسات والوثائق ا�س��
الرئيسية/طلبات معلومات محددة

التحليل المعّمق للمسائل والحلول
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 الشكل 5
تطور منهجية تقييم الترابط في الأحواض العابرة للحدود بين عامي 2013 و2015

  

المرحلة ألف

التجمعيات وا�ستنتاجات حلقة العمل الثانية ابط تحليل ال�� حلقة العمل ا��و� مرحلة التشخيص تحديد المنهج

المرحلة جيمالمرحلة باء (مختصة با��حواض)

� البلدان التشاور ب��

كاء اء وال� �
والخ

تحديد إطار واضح 

لتحليل ا��حواض 

العابرة للحدود

إعداد ا�ستبيانات 

ات الرئيسية والمؤ�

المراجعة النظرية للوثائق 

ذات الصلة

التحليل المؤس��

استعراض قاعدة 

الموارد الطبيعية 

واستخدام الموارد

 �
التدقيق ا��و�� ��

النقاط الحساسة 

والضغوط

اك مع  ¦
تحديد، با�ش
السلطات الوطنية/ 
سلطات ا��حواض، 

والقطاعات، والمجتمعات 
: المحلية، ما ي¬�

السياسات الوطنية

اتيجية التنمية  ¦
اس
وا�تجاهات 

المستقبلية

معيقات الموارد 
والمعاوضات، وأوجه 

عدم الكفاءة

� والتآزر فرص التحس��

التقييم النوعي/الكمي: 

ات  تحديد المؤ�
الم¹ئمة

تحليل أوثق الروابط 
البينية صلة

ا�ستعراض من قبل 
أصحاب المصلحة

تحديث التقييم والتشاور 
مع سلطات الحوض/ 

السلطات الوطنية، 
والقطاعات والمجتمعات 

المحلية

تقييم النتائج

مناقشة الروابط مع 
السياسات أو 

المبادرات القائمة 
وتداب
� المتابعة 

الممكنة

مراجعة تقييمية مع 
مراعاة التعليقات

إعداد التقرير التقييمي

المنهجية المنقحة 
ابط ¦
لتقييم ال

استعراض أدوات 
ابط المتاحة ¦
ال

النتائج الرئيسية 
والدروس 

المستخلصة من 
عمليات تقييم 

الحوض

حلول ترابطية 
وتحديد الفوائد

� المنهجية إفادات من دراسات الحالة: تحس��

 الشكل 6
مراحل تطور منهجية تقييم الترابط في الأحواض العابرة للحدود

ابط �منهجية تقييم ال�
� �تقييم تجري

/ � ابط (ا�زا�	 �لل�
غانياك) 

عمليات تقييم 
ابط (سافا، �ال�

س�� داريا، إيسونزو،
سوشكا) 

التقرير التجميعي
(2018)

حلقة العمل
العالمية للتقييم

تقرير التقييم
(2015)

عمليات تقييم
ابط (درينا، شبكة �ال�

 � طبقات المياه الجوفية �	
شمال غرب الصحراء،

درين)

ابط  دارة )جزء من تقييم ال�ت إعداد منهجية الإ  3-3
ي الأحواض العابرة للحدود(

�ن

أوجه  تحديد  الترابط  تقييم  لعملية  الأساسية  ــراض  الأغ من 

التضارب والتآزر المحتملة عبر الحدود الوطنية والقطاعات، وهي مسألة 

فهم  أيضاً  إذ يجب  الموارد؛  لتدفقات  تقني  تحليل  إجراء  على  ل تقتصر 

دارة حتى يتسنى إدراك ما تثيره إدارة المياه والطاقة وموارد الأرض  جوانب الإ

من حالت عدم اليقين وصعوبات أمام الجهود المبذولة لحماية البيئة وأثناء 

دارة"  تطبيق الحلول في نهاية المطاف وما تتيحه من فرص. ويقر منظور "الإ

والممارسة  الستراتيجي  التخطيط  وتحديات  لتعقيدات  البالغة  بالأهمية 

دارية وأوجه القصور التي تشوبهما، فضلً عن تحليل هذه المكونات في  الإ

إيجاد حلول عملية. وقد ُضّمن هذا الضرب من التفكير في منهجية تقييم 

الترابط في الأحواض العابرة للحدود منذ وضعها، فأُعدت المنهجية لتكون 

بمثابة نهج ذي مسارين يتكامل فيه المساران التكامل التام.

الموارد  لتوافر  تقني  تقييم  إجراء  في  فيتمثل  الأول  المسار  ا  أمَّ

استخداماتها  على  تطور  من  ما يطرأ  إلى  ينظر  وهو  وجودتها  الطبيعية 

اللجنة القتصادية  الطلبات والتأثيرات. ويورد منشور  العديدة من حيث 
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لهذا  وافياً  بياناً   )2016( وآخرون  ستراسير  دي  ومؤلف   )2015( لأوروبــا 

المسار الذي ُطّبق في عمليات التقييم منذ أيامها الأولى، بوسائل من بينها 

استخدام المؤشرات والنمذجة )انظر القسمين 3-8 و9-3(.

دارة")3( الذي يهدف إلى تيسير فهم الطريقة  ا المسار الثاني "الإ وأمَّ

التي تحدد بها القواعد والجهات الفاعلة إدارة هذه الموارد، فهو الذي شهدت 

فيه المنهجية أكبر قدر من التطور: وقد جاء وصفه في البداية في المنشور 

برز في عام 2017  أنَّه  بيد  )2015( ECE وفي مؤلف دي ستراسير )2016(، 

كجزء مكتمل الأركان من منهجية تقييم الترابط في الأحواض العابرة للحدود.

دارة وتطوره التحليل الأولي لالإ  1-3-3

في  بت  وُجرِّ وطبِّقت  جنيف  جامعة  في  دارة  الإ منهجية  ت  أُعدَّ

إجراء  إلى  المنهجية  هذه  وتدعو  الرون.  نهر  تناول حوض  بحث  مشروع 

الرئيسية  الستخدامات  تحليل   ‘1‘ هي:  خطوات  أربع  من  يتألف  تحليل 

للموارد؛ ‘2‘ تحليل القوانين التنظيمية الرئيسية؛ ‘3‘ تحليل هيكل الجهات 

الفاعلة؛ ‘4‘ تحديد المناطق الحساسة الخاصة. وفضلً عن ذلك، تستكشف 

الخطوة الرابعة خصائص الهيكل المؤسسي البارزة، معتمدة لذلك الغرض 

دارة هي النطاق والتساق والمتانة والمرونة. أربعة متغيرات في نظام الإ

بأنها  أدناه  المبينة  الوثيقة  الطريقة وُوصفت في  وبُلِورت هذه 

المياه.  اتفاقية  بموجب  الترابط  تقييم  لعمليات  دارة  الإ منهجية  مشروع 

والثغرات  التداخل  أوجه  وتحديد  السياسات  اتساق  على  التحليل  ويركز 

وأوجه التكامل في المسؤوليات.

Christian Bréthaut. A draft methodology for assessing 
governance aspects of the water-food-energy-ecosys-
tems nexus. )Informal paper. University of Geneva, 
2014(.

)الزانــي/ الأولــى  الأربعة  الأحــواض  تقييم  عمليات  وأُجريت 

غانيك، وسافا، وسير داريا، وإيسونزو/سوشكا( وفق مشروع المنهجية هذا. 

ويرد في مصدري اللجنة القتصادية لأوروبا ودي ستراسير المذكورين أعله 

دارة في عمليات التقييم.  وصف وجيز للأسلوب المتبع في إجراء تحليل الإ

بأسئلة  الطريقة، مشفوعاً  لهذه  المصدران تعريفاً فضفاضاً  ويورد هذان 

يُسترشد بها في التحليل.

دارة باستخدام  غير أنَّ التجربة العملية المكتسبة من إجراء تحليل الإ

نَّ مشروع المنهجية اهتم، 
هذه المنهجية أبانت أوجه قصور مهمة تشوبها. ولأ

في المقام الأول، بإدارة المياه، أصبح من اللزم تطوير هذا المشروع بدرجة 

أكبر ليستوعب الجوانب الأخرى بشكل أفضل. وبوجه عام، رُئي أنَّ الخصائص 

التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان بحاجة إلى تعريف أكثر تحديداً. وعلى 

دارة كما ينبغي في عملية تقييم الترابط  ن تحليل الإ صعيد التنفيذ، لم يُضمَّ

دارة لتقييم الترابط في إطار الحوض  دارة" المعتمد هنا هو: ”القواعد والآليات التي تبيِّن كيف يعمل المجتمع. وعلى وجه التحديد، ينظر تحليل الإ تعريف "الإ  )3(
.ECE )2015( القانوني والمؤسسي والمتعلق بالسياسات وفي البلدان والمنطقة. للطلع على تعاريف أخرى، انظر قائمة المصطلحات في

في الأحواض العابرة للحدود برمتها، فأثار ذلك مشكلة )ل سيما في حلقات 

العمل(، إذ سرعان ما استحوذت الجوانب التقنية على الأولوية في النقاش.

ُجِمعت  تتضح،  دارة  الإ تحليل  صقل  إلى  الحاجة  أخذت  وإذ 

دارة المنقحة. أجزاء شتى فيما يسمى الآن منهجية الإ

ي 
ابط �ن ي إطار تقييم ال�ت

دارة المنقحة �ن منهجية الإ  2-3-3
الأحواض العابرة للحدود

أُتيح لجتماع فرقة العمل المعنية بالترابط بين المياه والغذاء 

على  الطلع  عــام 2017  في  انعقد  الذي  يكولوجية  الإ والنظم  والطاقة 

دارة المنقحة التي ُطبِّقت لحقاً في عمليات تقييم حوض نهر  منهجية الإ

درينا وشبكة طبقات المياه الجوفية في شمال غرب الصحراء. ويبيِّن التقرير 

المشار إليه أدناه الذي يستند إليه هذا القسم سبل صقل هذه المنهجية.

Stephen Stec. Revised Governance Methodology for 
Assessing the Water-Food-Energy-Ecosystems Nexus. 
Report for the fifth meeting of the Task Force on the 
Water-Food-Energy-Ecosystems Nexus )2017(.

دارة المنقحة في نهج يبيِّن بياناً شاملً ووافياً  وتتمثل منهجية الإ

دارة في إطار تقييم الترابط خلل  السبل التي ينبغي اتباعها في تحليل الإ

المراحل الست التي يتألف منها تقييم الترابط في الأحواض العابرة للحدود. 

جوانب  أدناه  ترد  بالتفصيل،  المنقحة  دارة  الإ منهجية  استعراض  وقبل 

تطورها الرئيسية:

يقوم  التي  الأدوار  بالتفصيل  المنقحة  دارة  الإ منهجية  توضح   •
دارة طوال عملية التقييم برمتها. وتجسد خطوات  بها محللو الإ

المنهجية الست مجتمعة السبل التي ينبغي أن يتبعها محللو 

دارة في إجراء التقييم. الإ

بكل  تتعلق  الأسئلة  من  قوائم  المنقحة  دارة  الإ منهجية  تورد   •
م هذه  مهمة ينبغي إنجازها أثناء التحليل. وعند القتضاء، تُقسَّ

ع حسب القطاعات المراد تحليلها. القوائم ثم تُجمَّ

والمسار  دارة"  "الإ مساري  بين  التعايش  مفهوم  من  انطلقاً   •
دارة  الإ منهجية  توضح  فضفاضاً،  تعريفاً  المعرف  "التقني" 

والمحللين  دارة  الإ محللي  بين  المباشر  التعاون  سبل  المنقحة 

التقنيين والمجالت التي يتعاونون فيها، وكيف يطلعون بعضهم 

بعضاً على ما يجري ويتبادلون المعرفة )انظر الشكل 7(.

إدماج  في  تمثَّل  مهماً  تحسيناً  الأولية  دارة  الإ منهجية  شهدت   •
لتخاذ  الجغرافية  والُنطق  التخطيط  دورات  بشأن  النقاش 

القرارات في مختلف القطاعات.
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 الشكل 7
دارة والخبراء التقنيين طوال عملية تقييم الترابط مسؤوليات خبراء الإ

� ��التحليل التق

تحديد القطاعات المراد
� ا��نشطة النظر فيها وتحديد مجال ترك��

المتعلقة بالموارد

دراسة نظرية

حلقة العمل
�ا��و

حلقة العمل
الثانية

إجراء تحليل
للموارد الطبيعية

� ��إجراء تحليل تق
للقطاعات الرئيسية

� ��إعداد الجزء التق
وع التقرير من م��

دارة تحليل ا��

طار تحديد ا��
المؤس��

ح� الروابط
� الجهات الفاعلة ب��

تحليل معمق
للوظائف

المسؤولون الحكوميون/
اء الوطنيون الخ�	

إجراء تحليل مفصل
دارة للقطاعات ل��

الرئيسية

إنتاج الجزء المتعلق
وع دارة من م�� با��

التقرير

استخ�ص الجوانب ذات الصلة
ابط من الحوار بشأن ال��

تحديد الروابط البينية كمياً
قدر المستطاع

الحصول ع¤ معلومات عن
كفاءة وجودة استخدام الموارد

اتخاذ قرار بشأن التداب̈� ال�زمة
لتقليل المعاوضات

ابطية تقديم الحلول ال��
التقنية واعتمادها

ابطية المتعلقة تقديم الحلول ال��
دارة واعتمادها با��

تحديد
الجهات الفاعلة

الرئيسية

إجراء استعراض متبادل
لمشاريع الفصول وتبادل

المعرفة

عقد اجتماع
�ستخ�ص المعلومات

كة والصياغة المش��

إعداد
¨ التقرير النها²³

إعداد
وع م��
التقرير

إعداد
وع م��
التقرير

1- السياق ا�جتماعي 
وا�قتصادي

2- القطاعات الرئيسية، 
الجهات الفاعلة 

الرئيسية

3- تحليل القطاعات
الرئيسية

كة 4- المسائل المش��
ب̈¾½ القطاعات

5- الحوار بشأن
ابط ال��

6- الحلول والفوائد

كة تحديد شواغل السياسات المش��
ب̈¾½ القطاعات وأوجه التنافس المحتملة

تحديد التدخ�ت الممكنة
كحلول ترابطية
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دارة المنقحة عملية مستمرة  وينبغي التشديد على أنَّ منهجية الإ

يقترن إجراؤها بالتحليل التقني للترابط، ومن ثم فهي تُعدُّ جزءاً أصيلً في 

ويُطبق جزء محدد من هذه  للحدود.  العابرة  الأحواض  الترابط في  تقييم 

المنهجية في كل مرحلة من المراحل، جنباً إلى جنب مع مكونها التقني.

دارة المنقحة.  ويرد أسفله بيان الخطوات المتبعة في منهجية الإ

ويرجى الرجوع إلى المنشورين )2015( ECE، ودي ستراسير وآخرون )2016(، 

للطلع على الخطوات التي يتعين على المحلِّلين التقنيين اتباعها.

طار المؤسسي الخطوة 1- تحديد الإ

الحالية وتعيين  ن الخطوة 1 تحديد نطاق الستخدامات  تتضمَّ

الجهات الفاعلة الرئيسية والعوامل القتصادية الكلية والوضع السياسي 

يُنظر فيها في سياق عابر  ينبغي أن  السائد بوجه عام، وكلها عوامل 

للحدود. ويحلل الخبراء التقنيون الموارد الطبيعية، بينما يحدد تقييم 

دارة الإطار المؤسسي. ويتم ذلك بحصر الجهات الفاعلة الرئيسية في  الإ

نُطق مختلفة وتحديد علقاتها مع بعضها البعض وأي أوجه تنازع بين 

دارة على  أهداف السياسة القطاعية. ويُِطلع الخبراء التقنيون محللي الإ

القطاعات التي ينبغي عليهم النظر فيها والأنشطة ذات الصلة بالموارد 

التي يتعين عليهم التركيز عليها، والعكس صحيح. والعامل الرئيسي 

في هذه الخطوة هو تحديد ما يلي: نطاق اتخاذ القرارات لكل قطاع 

والعمليات والمعالم البارزة ودورات التخطيط في كل مستوى وآليات 

دارة لكل عملية عابرة للحدود. الإ

الخطوة 2- تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وحرص العالقات بينها

معاً  دارة  الإ ومحللو  التقنيون  المحللون  د  يحدِّ  ،2 الخطوة  في 

الوطنية  الحكومات  بدعم من  الرئيسية،  والقطاعات  الفاعلة  الجهات 

دارة في إجراء دراسة أعمق لعملية  والخبراء. وعندئذ، يشرع محللو الإ

وضع السياسات على مستويات جغرافية وسياسية مختلفة، ناظرين في 

دارة. ويتضمن ذلك حصر أنواع الروابط  الآن ذاته في جوانبها المتعلقة بالإ

نة وسواها من الجهات الفاعلة من خلل اتفاقات  بين المؤسسات المعيَّ

)خاصة وعامة(، مع الأخذ علماً أيضاً بالمستويات المؤسسية للتفاقات، 

وخلف ذلك. ومن المهم أيضاً فهم الأُطر الزمنية لعمليات التخطيط واتخاذ 

القرارات؛ إذ إنها قد تختلف من قطاع لآخر. وتصبح عملية الحصر هذه 

جزءاً من تقرير تقييم الترابط، سواء أُعرضت في شكل خرائط مبسطة، 

نت فيها قطاعات وبلدان ومستويات(. أم في جداول أكثر تعقيداً )إن ُضمِّ

دارة في الستبيان  وفي أثناء هذه المرحلة، يُعدُّ الجزء الخاص بالإ

الوقائعي )انظر الجزء 3-6( لجمع مزيد من التفاصيل على الصعد الوطنية.

دارة المنقحة إلى إجراء تقييم معمق للوظائف  وتدعو منهجية الإ

والوليات والمسؤوليات في كل قطاع يتم تعيينه، حسب الموارد المتاحة.

ي القطاعات الرئيسية
دارة �ن الخطوة 3 - تقديم تحليل مفصل لالإ

تقع مسؤولية تحليل القطاعات الرئيسية خلل الخطوة 3 على عاتق 

دارة،  دارة على حِد سواء. أما مهمة تحليل الإ الخبراء التقنيين وخبراء الإ

فتتمثل في فهم وثائق السياسات والتشريعات ذات الصلة المتعلقة 

بقطاع معين قد يكون نطاقه عابراً للحدود أو وطنياً أو دون وطني. وتقدم 

دارة المنقحة قائمة مستفيضة من الأسئلة يتعين الإجابة عليها  منهجية الإ

في هذه الخطوة. ويراعي هذا الجزء من التحليل المتغيرات التحليلية 

الأربعة التالية: ‘1‘ نطاق القواعد التنظيمية؛ ‘2‘ التساق بين السياسات 

والقواعد التنظيمية؛ ‘3‘ متانة قدرات الإطار التنظيمي على التحكم الفعال 

في مختلف الستخدامات؛ ‘4‘ والمرونة والقدرة على التكيف من أجل 

دارة المنقحة قائمة بالأسئلة والمبادئ  التنظيم الذاتي. وتقدم منهجية الإ

التوجيهية التي تدعم التحليل لكل واحد من هذا المتغيرات.

التنظيمية  والقواعد  السياسات  عن  واضحة  صورة  تشكُّل  ومع 

دارة. والعتبارات  والمؤسسات، يتعمق التحليل في سبر أغوار ثقافة الإ

الرئيسية في هذا الصدد هي: هل تُتخذ القرارات باتباع عمليات رسمية 

أو غير رسمية؛ وهل تُتخذ من القمة إلى القاعدة؛ أو من القاعدة إلى القمة؛ 

وإلى أي مدى تُجرى المشاورات، وهل العمليات تعاونية أو سلطوية. 

دارة المنقحة قائمة من الأسئلة ليجيب  وتارة أخرى، تقدم منهجية الإ

عليها المحللون خلل هذه المرحلة.

ن القطاعات  كة ب�ي الخطوة 4 - تحديد مسائل السياسات المش�ت
وأوجه التنافس بينها

دارة في حلقات العمل بشأن تقييم  في الخطوة 4، يتواصل تحليل الإ

د المشاركون معاً المسائل المشتركة  الترابط. وأثناء حلقة العمل، يحدِّ

دارة المنقحة إلى  بين القطاعات. وفي هذه المرحلة، تسعى منهجية الإ

تحديد السياسات التي قد تتعارض أهدافها مع أهداف سياسات أخرى 

في قطاعات أخرى، سواء أكان ذلك في سياق وطني أو عابر للحدود. 

ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بتحديد تدفقات الموارد المادية )مثلً، تحديد 

أوجه التوتر في المنبع والمصب معاً(.

دارة على اتساق  وخلفاً للدراسة النظرية التي يركز فيها محللو الإ

السياسات داخل القطاع المعني، تصب حلقات العمل اهتمامها على 

التساق بين القطاعات. وتُراعى الختلفات في الُنطق الجغرافية والسياسية 

دارة. وكرة أخرى،  والأطر الزمنية للتخطيط واتخاذ القرارات وثقافات الإ

دارة المنقحة قائمة من الأسئلة التي يمكن أن تساعد في  تقدم منهجية الإ

تحديد مسائل الترابط تحديداً ناجعاً. وتُتبع في تنفيذ القسط الأوفر من 

الخطوة 4 عمليات تشاركية في إطار حلقات العمل )انظر القسم 6-3(.

دارة ذات الصلة من الحوار بشأن  الخطوة 5 - استخالص جوانب الإ
ابط ال�ت

يُتبع في إجراء الخطوة 5 المتعلقة بالحوار بشأن الترابط منظور 

دارة في آن واحد. ومن عناصر هذه العملية أن يكتسب  تقني ومتعلق بالإ

دارة، تُناقش  المشاركون فيها فهماً متبادلً لمسائل الترابط. وعلى صعيد الإ

دارة  أوجه التنافس بين القطاعات والبلدان. وبعد ذلك، يسعى محللو الإ

لتوضيح الأسباب التي تؤدي إلى بروز أوجه التنافس والتنازع المحددة. 

أما المناقشة التي تلي ذلك، فُيبتغى منها كشف مواطن القوة والضعف 

في الأُطر المؤسسية في هذا المضمار. وفي كثير من الأحيان، تقترن هذه 
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العملية بدراسة حالة تُدرس فيها متغيرات التحليل )النطاق والتساق 

والمتانة والمرونة(.

دارة أن يأخذوا بوجه خاص علماً بأي شواغل  ويتعين على خبراء الإ

دارة تُثار أثناء المناقشات وأن يضيفوا ملحظاتهم أثناء الخطوة  تتعلق بالإ

النهائية من تقييم الترابط.

الخطوة 6 - تحديد وعرض واعتماد تدخالت السياسات المحتملة 
بصفتها حلولً ترابطية

في المرحلة الأخيرة من العملية، يناقش المشاركون الحلول الترابطية 

)القسم 3-6-7( وفوائد التعاون العابر للحدود، سواء أكانت تقنية صرفة، 

أم متسمة بطابع مؤسسي أكبر.

دارة  الإ ومحللو  التقنيون  المحللون  يُجري  المرحلة،  هذه  وفي 

الأولى.  العمل  حلقة  نتائج  تتناول  المعلومات  مشاورات لستخلص 

ويُعدُّ مشروع خطة لتحرير التقرير وتوضع معالم التقرير الأولى التي 

دارة ويوزع التقرير استعداداً لحلقة  تتضمن العناصر التقنية وعناصر الإ

العمل الثانية.

أن يصبوا  دارة  الإ يتعين على محلِّلي  الثانية،  العمل  وفي حلقة 

دارة  اهتمامهم على الحلول العملية والقابلة للتنفيذ التي تراعي سياقات الإ

دارة أشكالً مختلفة من الحلول  القائمة حالياً. ويقدم الجانب المعني بالإ

دارة. ويقدم محللو  ويعقب كل حل تقني استعراض موجز لسياق الإ

دارة بشكل منفصل عروضاً تتناول الحلول المتصلة بالتعاون وأُطر  الإ
التنسيق وبالتدخلت الأخرى في مضمار السياسات.

والمهام في هذا الصدد هي: ‘1‘ دراسة الحلول التقنية، مع إيلء 
دارة، ‘2‘ دراسة الثغرات التي تشوب أُطر التعاون  اهتمام شديد لجوانب الإ

عبر الحدود لقتراح سبل تتيح المضي قدماً.

وبعد عرض الحلول المقترحة الممكنة للنقاش، يُعدُّ مشروع تقييم. 
وعند إعداد هذا المشروع في صيغته النهائية، يجب أن تؤخذ في الحسبان 
أيضاً تعقيبات المسؤولين وسواهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين 
بشأن مناظير التنفيذ. ويمثل توزيع مشروع التقييم والحلول الواردة فيه 
على الوزارات المشاركة جزءاً مهماً في عملية العتماد. ويجوز تعميم هذا 

المشروع إما قبل حلقة العمل، أو بعدها.

ي 
العتبارات المتعلقة بالتطبيق واحتياجات التطوير �ن  3-3-3

المستقبل

الجوانب  لم تحظ  والبيئة،  بالمياه  المتعلقة  بالجوانب  مقارنة 

المتصلة بالزراعة والأراضي والطاقة بعد بما هي جديرة به من تفصيل مماثل 

إشراك خبراء  أنَّ  إلى  الأول،  المقام  في  ذلك،  ويعزى  دارة.  الإ منهجية  في 

دارة لكل الموارد المختلفة التي يُنظر فيها قد تعذر أثناء إعداد المنهجية  الإ

وفي عمليات تقييم الأحواض المحددة. ولذلك، يُشكِّل التعاون مع الخبراء 

دارة  من جميع القطاعات وبلورة الأجزاء التي يعتورها قصور في منهجية الإ

المنقحة هدفاً مهماً يتعين على المحللين تحقيقه في المستقبل.
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ويتبيَّن من الخبرة المكتسبة من حلقات العمل أنَّ المجال متاح 

الممارسة  أثناء  مؤخراً  مواءمتها  تمت  التي  المنهجية  تطبيق  سبل  لصقل 

الزمني  الجدول  تنسيق  في  عليها  المتفق  التوصية  وتتمثل  العملية. 

تضامنية  بطريقة  العمل  الخبراء  لأفرقة  يتيح  بشكل  العمل  واجتماعات 

كفريق واحد، فيتحقق أقصى قدر من الفوائد من المدخلت والمخرجات.

ي الأحواض 
ابط �ن استخدام منهجية تقييم ال�ت  4-3

ي عمليات تقييم الأحواض
العابرة للحدود �ن

يتألف العمل بشأن الترابط في إطار اتفاقية المياه من عمليات 

لهذا  النهائية  الصيغة  وضع  إبَّان  أُنجزت  العلقة  لهذه  عديدة  تقييم 

نجاز في الأحواض العابرة للحدود في جنوب  المنشور أو كانت في طور الإ

أفريقيا.  وشمال  الوسطى  وآسيا  القوقاز  ومنطقة  أوروبا  شرق  وجنوب 

ويستند هذا القسم من التقرير إلى أمثلة وخبرات مستمدة حتى الآن من 

الجدول 2 والقسمان 3-4-1 و3-4-6 لمحة  التقييم هذه. ويقدم  عمليات 

عامة مفيدة عن عمليات تقييم الترابط التي أُجريت حتى الآن تشمل بعضاً 

من أهم خصائص هذه العمليات.

/غانيك ي
ي حوض نهر الزا�ن

ي �ن وع التجري�ب الم�ش  1-4-3

سياق التعاون

تتشارك أذربيجان وجورجيا، وهما البلدان المشاطئان المشاركان 

الطاقة،  للتعاون في مجال تجارة  إطار  التجريبية، في  الدراسة  في هذه 

للحدود.  العابرة  المياه  بإدارة  تُعنى  للتعاون  لم توجد هيئة مشتركة  وإن 

بيد أنَّ هناك مفاوضات تدور الآن بشأن مشروع اتفاق ثنائي يتعلق بنهر 

في  والتعاون  الأمن  ومنظمة  لأوروبا  القتصادية  اللجنة  من  بدعم  كورا، 

أوروبا. ومع ذلك، يُعد التعاون الدولي بين جورجيا وأذربيجان جيداً بوجه 

عام، فقد شارك هذان البلدان في مشروعات مشتركة عديدة.

ة ن تفاصيل العملية وسماتها المم�ي

ن التقييم التجريبي عقد حلقة عمل تشاركية واحدة أسفرت  تضمَّ

العمل  حلقة  عقد  وأحدث   .)2 )الجدول  الترابط  لمسار  واضح  بيان  عن 

العالمية  البيئة  مرفق  قيادته  يتولى  الذي  كورا  مشروع  مع  بالتزامن  هذه 

تآزراً بين هذين الحدثين. وفي مضمار الدعم المتخصص، أتاحت مبادرة 

دارة المتكاملة  التحاد الأوروبي المائية بشأن حوارات السياسات الوطنية للإ

للموارد المائية فرصة طيبة لإجراء مزيد من النقاش بين مختلف الوزارات 

والوكالت في كل هذين البلدين حول نتائج تقييم الترابط ولتشجيع هذا 

الضرب من النقاش.

وّقع الجبل الأسود، وهو أيضاً بلد مشاطئ، مذكرة تفاهم للتعاون مع اللجنة الدولية لحوض نهر سافا، وهو يتعاون فعلً من الناحية العملية في مسائل من قبيل   )4(
الأرصاد الجوية المائية وإدارة الفيضانات وإدارة حوض النهر. 

وأتاح التقييم التجريبي أول فرصة لختبار منهجية تقييم الترابط 

ة منذ وقت قريب اختباراً عملياً. وكان  في الأحواض العابرة للحدود الُمعدَّ

التقييم أيضاً بمثابة دراسة لتحديد النطاق اسُتعين بها في استكشاف تدابير 

التآزر الممكن اتخاذها والحلول القائمة على الترابط لمعالجة الشواغل في 

هذا الشأن.

تقييم حوض نهر سافا  2-4-3

سياق التعاون

صلبة  بقاعدة  سافا  نهر  حوض  في  المصلحة  أصحاب  يتمتع 

دارة تتيح إدارة موارد هذا الحوض إدارة متكاملة. فقد أُسندت إلى  من الإ

بشأن  طاري  الإ التفاق  لتنفيذ  المنشأة  سافا  نهر  لحوض  الدولية  اللجنة 

حوض نهر سافا الذي تمثل البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا وسلوفينيا 

المياه.  إدارة  لدعم  النطاق  واسعة  موضوعات  تشمل  ولية  فيه)4(  أطرافاً 

إدماج  منه  يُبتغى  طاري هذا هدفاً  الإ التفاق  تنفيذ  استراتيجية  وتتضمن 

السياسات المائية مع السياسات القطاعية الأخرى في الوقت الذي تنطبق 

فيه التفاقات المتعلقة بحوض نهر الدانوب أيضاً.

ة ن تفاصيل العملية وسماتها المم�ي

حوض  مشروع  تقييم  غرار  على  سافا  نهر  حوض  تقييم  أُجري 

عن  عمل  حلقة  أعقاب  في  بروزاً  ازداد  أنَّه  بيد  التجريبي،  الزاني/غانيك 

قليمية تضّمنت بوجه أخص قطاع الطاقة وأتاحت التعريف  المنتديات الإ

أولوياتها  ورُتِّبت  بالترابط  المتعلقة  المسائل  وأُعــدت  أوسع.  بشكل  به 

مت  ن صورة متكاملة. وُعمِّ )الجدول 2( بيد أنها لم تُدمج في بعضها لُتكوِّ

المصلحة  لأصحاب  التعليقات  وُقدمت  استعراضها  بغية  التقييم  نتائج 

الدولية  للجنة  الشبكي  بالموقع  فيها  مشاورة أسُتعين  ذلك  ن  )تضمَّ

العابر  الترابط  تقييم  بشأن  العمل  حلقة  عن  وفضلً  سافا(.  نهر  لحوض 

الوطني  الصعيد  على  اجتماعات  عقد  البلدان المشاركة  للحدود، طلبت 

لمناقشة النتائج.

ز تقييم حوض نهر سافا على غيره بتوافر البيانات والموارد  وتميَّ

للمفوضية  التابع  المشتركة  البحوث  مجلس  مع  راسخة  تحليلية  وبعلقة 

ياً اسُتعين فيه  الأوروبية أتاحت تحليل الترابط بين المياه والطاقة تحليلً كمِّ

بنموذج متعدد البلدان للطاقة )يشمل الطاقة الكهرمائية( وبتحليل مكاني 

لستخدام الأراضي وما يقترن به من طلب على المياه لأغراض الري. وأتاح 

وجود لجنة لحوض النهر تعمل بكفاءة وبشكل استباقي )أي اللجنة الدولية 

واسعة ومختلفة من أصحاب  لطائفة  المشاركة  نهر سافا( فرصة  لحوض 

المصلحة.
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 الجدول 2
موجز تقييم الأحواض

حوض نهر الزاني/غانيك )2015-2013(

700 11 كم2حجم الحوض

391 كمطول النهر

البلدان المتشاركة في حوض 
النهر

أذربيجان، جورجيا

دافئ، ومعتدلالمناخ

يفاقم عدم الحصول على الطاقة بشكل ميسور إزالة الغابات، فيزداد التعرض للفيضانات المفاجئة، والتعرية، والنهيالت الأرضية.قصة الترابط الرئيسية
وتفاقم نظم الري المهترئة والمصانة بشكل سيء والتأثيرات الناجمة عن الفيضانات المفاجئة من حيث فقدان الأراضي الخصبة وإلحاق 

الضرر بالمستوطنات ويؤثر الترسب بدوره في الشكل والبنية التحتية.

أهم الروابط البينية في إطار 
الترابط

المياه والطاقة )الطاقة الكهرمائية(
الأرض والطاقة والمياه )استخدام الكتلة الحيوية، التعرية/الترسب، التدفق البيني(

حوض نهر سافا )2015-2014(

700 97 كم2حجم الحوض

945 كمطول النهر

البلدان المتشاركة في حوض 
النهر

سلوفينيا، كرواتيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، صربيا

دافئ، معتدلالمناخ

يعتمد إنتاج الطاقة في هذه البلدان على توافر المياه في حوض نهر سافا.قصة الترابط الرئيسية
وتساعد أهداف الطاقات المتجددة وتخفيف آثار المناخ على حث البلدان على زيادة تطوير الطاقة الكهرمائية.

وثمة شواغل بشأن بناء السدود في المناطق الحساسة بيئياً.

أهم الروابط البينية في إطار 
الترابط

المياه والطاقة )مخاطر الفيضانات، الطاقة الكهرمائية(
الأراضي والمياه )إدارة الترسب(

يكولوجية والمياه والغذاء )جودة المياه، التغييرات المورفولوجية( النظم الإ

حوض نهر سير داريا )2016-2014(

000 410 كم2حجم الحوض

019 3 كمطول النهر

البلدان المتشاركة في حوض 
النهر

كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان

قاحل/شبه قاحلالمناخ

يلء الأولوية للكتفاء الذاتي على التعاون، وتفاقم هذه الدينامية أيضاً استخدام الموارد قصة الترابط الرئيسية يدفع انعدام أمن الطاقة والأمن الغذائي البلدان لإ
الذي هو أصلً دون المستوى الأمثل

أهم الروابط البينية في إطار 
الترابط

يكولوجية )الري، التملح، الزراعة غير المستدامة، التدفق البيئي غير الكافي( المياه والأرض والنظم الإ
المياه والطاقة )الطاقة الكهرمائية(
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 الجدول 2
موجز تقييم الأحواض )تابع(

حوض نهر إيسونزو/سوركا )2015( 

400 3 كم2حجم الحوض

140 كمطول النهر

البلدان المتشاركة في حوض 
النهر

إيطاليا، سلوفينيا

متأثر بالبحر الأبيض المتوسط/ رطب جزئياًالمناخ

يكولوجية للحماية.قصة الترابط الرئيسية  تحتاج مختلف خدمات النظم الإ
يؤثر ضخ المياه لمقابلة احتياجات الذروة من الكهرباء في التنوع البيولوجي وفي المياه المتوفرة للري.

تخفض تكنولوجيا الكفاءة المائية كمية المياه اللزمة للزراعة.
يقتضي استخراج المياه الجوفية للري توفير الطاقة وقد يتسبب في تسرب مياه البحر.

أهم الروابط البينية في إطار 
الترابط

يكولوجية )استمرارية تدفق مياه النهر، ضخ المياه لمقابلة احتياجات الذروة( المياه والطاقة والنظم الإ
المياه والطاقة والغذاء )الري(

المياه والطاقة )ضخ المياه الجوفية، الطاقة الكهرمائية، تبريد محطات الكهرباء الحرارية(

 حوض نهر درينا )2017-2016(

320 20 كم2حجم الحوض

346 كمطول النهر

البلدان المتشاركة في حوض 
النهر

البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، صربيا

دافئ/معتدلالمناخ

تنظيم تدفق المياه لتوليد الطاقة الكهرمائية دون المستوى ويؤثر في مخاطر الفيضانات والجفاف.قصة الترابط الرئيسية
يمثل تطبيق نظم التدفقات البيئية تحدياً.

نتاجية الزراعية المنخفضة وانعدام البنية التحتية التنمية الريفية. تعوق الإ
أسفر العجز عن معالجة الضغوط )النفايات الصلبة، مياه الصرف( عن تدني جودة المياه.

أهم الروابط البينية في إطار 
الترابط

المياه والطاقة )مخاطر الفيضانات، التبريد، عمليات الطاقة الكهرمائية غير المنسقة(
المياه والغذاء )الري، مخاطر الفيضانات(

يكولوجية )تدني جودة المياه بسبب النفايات ومياه الصرف بشكل رئيسي( المياه والغذاء والنظم الإ

ربكة طبقات المياه الجوفية في رمال غرب الصحراء )2019-2017(

000 000 1 كم2حجم الحوض

غير منطبقطول النهر

البلدان المتشاركة في حوض 
النهر

تونس، الجزائر، ليبيا

قاحل/قاحل بشدةالمناخ

استخدام طبقة المياه الجوفية بكثافة غير مستدام.قصة الترابط الرئيسية
الري كثيف ويقترن بفقدان كميات ضخمة من المياه.

تؤدي إدارة التصريف القاصرة إلى تملح المياه والتربة من الري.
تستدعي إدارة المياه )الضخ من عمق أعلى والمعالجة، وما إلى ذلك( حلولً مستدامة للطاقة.

أهم الروابط البينية في إطار 
الترابط

المياه والطاقة )ضخ المياه الجوفية، استخدام المياه للطاقة الشمسية، تحلية المياه(
يكولوجية )التملح، التصحر( المياه والنظم الإ
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تقييم حوض نهر س�ي داريا  3-4-3

سياق التعاون

العابر  للتعاون  الحالية  والقدرات  المؤسسية  الأطر  أنَّ  بما 

ال في حوض نهر سير داريا لنعدام الثقة  للحدود ل تُستخدم بشكل فعَّ

بين المشاطئين له، بات تكييف التقييم ضرورياً للتعامل مع هذا الوضع 

إقليمي وأُوضح  إطار  التقييم في  المشاركة)5(. ولم ينعقد  المتسم بقصور 

التقدم المحرز في إيجاد الحلول من المستوى الوطني إلى المستوى العابر 

للحدود )انظر أسفله(.

ة ن تفاصيل العملية وسماتها المم�ي

إلى جانب ورشة العمل بشأن تقييم الترابط العابر للحدود، أُجريت 

مناقشة مركزة تناولت الترابط في إطار الجتماع الثاني عشر للجنة تسيير حوار 

السياسات الوطني في إطار المبادرة المائية للتحاد الأوروبي. والتقى خبراء 

ومسؤولون محليون من البلدان المشاركة للجتماع الثالث لفرقة العمل المعنية 

يكولوجية )نيسان/أبريل 2015(  بالترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم الإ

دارة  وأُجريت مشاورات في البلدان المرتبطة بحوار السياسات الوطني بشأن الإ

المتكاملة للموارد المائية. وُعرضت النتائج أيضاً في اجتماعات قطاع الطاقة 

التنمية  وخضعت للنقاش، ل سيما في المنتدى المعني بالطاقة من أجل 

المواضيعي  العامل  وفي الفريق   )2017 وأستانا   ،2016 )باكو،  المستدامة 

المعني بالمياه والطاقة والبيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الخاص المعني 

باقتصادات وسط آسيا.

ومن الخصائص المميزة لهذه العملية أنَّ حلقة العمل التشاركية 

والزراعة  الأغذية  منظمة  مع  بالتعاون  أُعّدت  تصورية  عملية  تضمنت 

للتحديات  ونظراً  المستقبل.  في  بالترابط  المتعلقة  المسائل  لستكشاف 

الترابطية لحوض  الحلول  أُعدت  المنطقة،  التعاون في هذه  يثيرها  التي 

انطلقاً  التدابير  اتخاذ  في  قدماً  المضي  يتيح  داريا وفق منطق  نهر سير 

المشكلت  لحل  الوطني  الصعيد  على  تُتخذ  عليها"  ندامة  "ل  تدابير  من 

المحلية رئي أنَّها تكفل الحد من التأثيرات العابرة للحدود وتمهد السبيل 

لبناء الثقة والتعاون في الأجل الطويل.

تقييم حوض نهر إيسونزو/سوركا  4-4-3

سياق التعاون

يطالية  الإ الثنائية  القتصادية   - الكهرمائية  اللجنة  تشكل 

طار المؤسسي للتعاون بين هذين البلدين في إدارة المياه.  السلوفينية الإ

باتفاق  المعروف  إيطاليا وسلوفينيا  بين  المياه  توزيع  اتفاق  تاريخ  ويعود 

اقتصر ارتباط أوزبكستان بالتقييم على التعليق فقط، ولكن منظمات إقليمية ومنظمات من المجتمع المدني شاركت فيه.  )5(

وهما  جيداً  البلدين  بين  التقني  التعاون  ويُعد  عام 1957.  إلى  أوسيمو 

يعملن سوياً على تنسيق خطط تنمية حوض النهر.

ة ن تفاصيل العملية وسماتها المم�ي

ُعِقدت حلقة عمل واحدة فحسب في إيطاليا ولم تشارك فيها 

سلوفينيا بسبب قصور الموارد البشرية فيها.

التقييم  كانت متفاوتة، انصب جل  البلدين  بين  المشاركة  نَّ 
ولأ

على جزء المصب )إيطالي( من الحوض. ورغم أنَّ ذلك قلَّل كثيراً من جدوى 

التقييم العابر للحدود، جرت مناقشة مثمرة تناولت سبل تعزيز التعاون 

بين القطاعات، مع مزيد من التركيز على الصعيد المحلي. وتناولت بعض 

وأتاحت  صلة  ذات  مسائل  أخرى  أُطر  في  المندرجة  الثنائية  المشاريع 

قنوات أخرى للتعاون.

تقييم حوض نهر درينا  5-4-3

سياق التعاون

طار دائم للتعاون  يفتقر حوض نهر درينا في الوقت الحالي لإ

المنفصل في المجالين القانوني والمؤسسي، وإن كانت مسائل إدارة المياه 

المتعلقة بهذا النهر تُناقش في إطار اللجنة الدولية لحوض نهر سافا الذي 

هو جزء منه وكذلك في إطار اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب.

ة ن تفاصيل العملية وسماتها المم�ي

تقييم  إليها  ل  توصَّ التي  النتائج  تمحيص  درينا  نهر  تقييم  أتاح 

المسائل  على  التركيز  مع  منها،  والستفادة  سافا  نهر  حوض  في  الترابط 

التقييم على ضوء  لها. وأُجري  بنهر درينا وإيجاد حلول محتملة  الخاصة 

التجارب السابقة في استخدام منهجية تقييم الترابط في الأحواض العابرة 

ن أيضاً عمليات تكييف جديدة. للحدود، ولكنه تضمَّ

العمل  حلقات  من  مزيد  لعقد  الفرصة  بإتاحة  التقييم  وأنفرد 

)حلقتان ثانية وثالثة(. واستفاد المشروع من مشاركة قطاع الطاقة الحثيثة 

نت وصلة للتعاون مع فريق الخبراء المعني بالطاقة المتجددة  التي تضمَّ

ثلث  عقد  أتاحت  العملية  هذه  نَّ 
ولأ لأوروبا.  القتصادية  للجنة  التابع 

الحلول  استكشاف  أمكن  الترابط،  لمناقشة  بأكملها  ُكرِّست  عمل  حلقات 

 )7-3 القسم  )انظر  التعاون"  "فوائد  لتقييم  وقت  ص  وُخصِّ أوفى.  بشكل 

ناقش المشاركون أثناءہ الفوائد التي يمكن أن تعود بها الحلول المحددة 

في سبل  أيضاً  المشاركون  المشاطئة. ونظر  البلدان  الترابط على  لمسائل 

"فوائد  منظور  غدا  الحين،  ذلك  ومنذ  القرارات.  لمتخذي  الحلول  إبلغ 

التعاون" جزءاً أصيلً من تقييم الترابط.
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ي رمال غرب 
تقييم ربكة طبقات المياه الجوفية �ن  6-4-3

الصحراء

سياق التعاون

أنشأت الجزائر وليبيا وتونس، وهي البلدان الثلثة التي تتشارك 

طبقات المياه الجوفية، في عام 2008 آلية للتشاور بشأن شبكة طبقات المياه 

الجوفية في شمال غرب الصحراء. ويتولى أمانة هذه الآلية مرصد الصحراء 

ق تعينه البلدان المشاركة فيها. والساحل، وهو منظمة إقليمية يشرف عليها منسِّ

البلدان  بين  التقني  التنسيق  "تيسير  إلى  التشاور  آلية  وتهدف 

دارة  الإ وتشجيع  لها  الممكنة  الحلول  وإيجاد  المائية  المشاكل  وتحديد 

التشاور  آلية  تعمل  العملي،  الصعيد  الحوار". وعلى  التشاركية من خلل 

بمثابة "مرصد لشبكة طبقات المياه الجوفية" وتقع على عاتقها مسؤولية 

البيانات  المياه وجمع  استخدام  بشأن  والعلمية  التقنية  الأسئلة  على  الرد 

وتبادل المعلومات والرجوع إليها وإعداد نماذج المحاكاة بشكل مشترك.

ة ن تفاصيل العملية وسماتها المم�ي

الشرق  منطقة  على  يركز  أعم  مشروع  في  الترابط  تقييم  يندرج 

الأوسط وشمال أفريقيا تتولى قيادته الشراكة العالمية للمياه - منطقة البحر 

الترابط  لتقييم  إطاراً  آنفاً  المذكورة  التشاور  آلية  وتتيح  المتوسط.  الأبيض 

الأبيض  البحر  منطقة   - للمياه  العالمية  الشراكة  مع  تنفيذه  على  يُعكُف 

المتوسط ومرصد الصحراء والساحل. وُعِقدت حلقة عمل تشاركية واحدة في 

الجزائر، بيد أنَّ البلدان حبَّذت عقد مناقشات تتناول الحلول على الصعيد 

الوطني قبل عقد حلقة عمل ثانية. وفي الوقت الحالي، تضيِّق الضطرابات 

السياسية في ليبيا فرص مشاركة الجهات المعنية من هذا البلد.

وينفرد هذا المشروع بتعديل المنهجية المتبعة فيه لستخدامها 

الشراكة  أدوات  أيضاً  الجديدة  العناصر  ومن  الجوفية.  المياه  شبكة  في 

تحليل  مثل  ونُهجها،  المتوسط  الأبيض  البحر  منطقة   - للمياه  العالمية 

النهج  هذا  ويتضمن   .)6-6-3 القسم  )انظر  المفصل  المصلحة  أصحاب 

أيضاً دراسة الفوائد التي يحققها التعاون العابر للحدود.

ي 
ابط �ن نُطق تطبيق منهجية تقييم ال�ت  5-3

الأحواض العابرة للحدود

من السمات الرئيسية التي تميز نهج الترابط عن سواه من نُهج 

دارة البيئية أنه يسعى لمعالجة الروابط البينية في نُطق عديدة. فالموارد  الإ

جغرافية  بُنطق  ترتبط  الترابط  من  جزءاً  تمثل  التي  المختلفة  والقطاعات 

 J. Liu, H. Yang, C. Cudennec, A.K. Gain, H. Hoff, R. Lawford, J. Qi, L. de Strasser, P.T. Yillia and C. Zheng. Challenges in operationalizing the  )6(
.water-energy-food nexus. Hydrological Sciences Journal, vol. 62, No. 11, 2017, pp. 1714−20

 T. Avellán, M. Roidt, A. Emmer, J. von Koerber, P. Schneider and W. Raber. Making the Water-Soil-Waste Nexus Work: Framing the Boundaries  )7(
.of Resource Flows. Sustainability,  vol. 9, No. 10, 2017

دارية  الإ للحدود  الطبيعية و/أو  للسياقات  مختلفة تستجيب بشكل فريد 

الصطناعية. وثمة موجزات مفيدة عن هذا الموضوع تُبيِّن كيف تتداخل 

هذه المتغيرات في بعض الأحيان، وإن كان بشكل نادر فقط، وهي دينامية 

تقتضي أن يفهم المحلل أشكال التفاعل المختلفة هذه)6()7(.

المياه  اتفاقية  إطار  في  المنجزة  الترابط  تقييم  تدابير  وتقف 

على  فالتركيز  متعددة.  نُطق  على  يُجرى  الذي  العمل  أهمية  على  شاهداً 

إيجاد حلول لتوطيد عرى التعاون العابر للحدود ل يحصر التحليل بشكل 

صارم في الجوانب ذات الصلة بالنطاق العابر للحدود فقط، فالمنهجية 

تدعو لتحليل كل جانب في أنسب نطاق له.

ويتناول التحليل التقني نُطقاً مختلفة، فكثيراً ما تكون المؤشرات 

توصف  ولكنها  المشاطئة  للبلدان  الوطني  النطاق  على  متاحة  الرئيسية 

للحوض أيضاً عندما يكون ذلك مجدياً ومستطاعاً، كما هو حال "الموارد 

قليمية  المائية" و"الأراضي الزراعية" على سبيل المثال. وتقتضي الطبيعة الإ

للترابط المشترك  لأسواق الكهرباء وناقلت الطاقة والمدى الدولي عموماً 

المحللون  ودرج  الحوض.  نطاق  يتجاوز  تحليلً  القطاع  ديناميات  تحليل 

على السعي لتوصيف محطات الطاقة الفردية والسعة المركبة على النطاق 

المحلي، وهو أمر ل يشكل عاملً مهماً في تحديد الروابط البينية المحلية 

فحسب، بل وينطبق أيضاً على نمذجة نظام الطاقة.

نُطق مختلفة وعلى نحو شامل  فُيجرى على  دارة  الإ تحليل  ا  أمَّ

للقطاعات. وتُقدم لمحة عامة عن المؤسسات ذات الصلة من حيث إدارة 

والمؤسسات  الحوض  )لجنة  للحدود  العابر  النطاق  على  الحوض  موارد 

المركزية والوكالت  )الحكومة  الوطني  قليمية( والنطاق  الإ قليمية ودون  الإ

قليمية  الإ المياه  )وكالت  قليمي  الإ دون  والنطاق  والشركات(  الحكومية 

وحكومات المقاطعات( والنطاف المحلي )البلديات والجمعيات(. وتُحصر 

المتعددة  والهيئات  القطاعات  بين  المشتركة  الحكومية  الهيئات  أيضاً 

القطاعات شأنها في ذلك شأن الآليات المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات 

في مسائل من قبيل التنمية المستدامة أو التنسيق المتصل بتغير المناخ.

أي  على  حكراً  لها  المقترحة  والحلول  الترابط  مسائل  وليست 

الطاقة من خلل  الحصول على  تيسير  )مثل  دارة  الإ نطاق مفرد. فحلول 

للتنسيق  الأحــواض  لجان  منتديات  واستخدام  قليمية  الإ الطاقة  تجارة 

الوطني(  الصعيد  على  السياسات  في  التساق  وتعزيز  الوليات  وإعداد 

البلديات  الصرف على صعيد  مياه  تعزيز معالجة  )مثل  التقنية  والحلول 

المستويات  على  شاهداً  تقف  الطاقة(  نظام  في  القصور  أوجه  أو تدارك 

المختلفة التي يتيح فيها نهج الترابط عدة خيارات. وعند تحديد الروابط 

بيان نطاق كل منها  المهم  الحلول، من  بها في صياغة  البينية للستعانة 

بأقصى قدر مستطاع من الوضوح.
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طار 1   الإ
أمثلة عن دراسات الترابط المنجزة على نُطق مختلفة)8(

العابرة للحدود - حوض نهر الزاني/غانيك)9(

عادة التحريج في  يكولوجية رابطة مهمة بين قطاعي الطاقة والمياه. وقد تمكنت أذربيجان من الجمع بنجاح بين خطتها لإ تقيم خدمات النظم الإ
منطقة الحوض وسياستها لستبدال الوقود. أما في جورجيا، فل يزال الفتقار إلى بدائل نظيفة وميسورة لحطب الوقود سبباً رئيسياً في إزالة الأحراج في 
منبع النهر. ويفسح التقييم بموجب اتفاقية المياه المجال لتقاسم المعرفة، بما أن أهمية استبدال الوقود وإعادة التحريج ل تقتصر على الصعيد الوطني 

)على سبيل المثال، لتحسين صحة الأسر المعيشية(، وإنما تشمل الحوض أيضاً )مثلً، للحد من التأثيرات الناشئة عن الفيضانات في المصب(.

القارة/البلد - أفريقيا/أوغندا)10(

تؤثر حالت عدم اليقين المناخية في الستثمارات في بُنى الطاقة والمياه التحتية الكبيرة. ويقتضي الستثمار في السدود الكبيرة لأغراض الري والطاقة 
نَّ سيناريوهات المناخ المختلفة ل تؤتي نتائج متسقة. وبعبارة أدق، قد يؤدي ازدياد هطول الأمطار 

الكهرمائية في أفريقيا تخطيط القدرة على الصمود، لأ
أو نقصانها إلى أن يكون حجم السدود دون الحتياجات أو أكبر منها، في إطار سيناريو ثابت. ويقدم البنك الدولي الدعم للبلدان لتنمية قدرات التخطيط 

في الظروف المحفوفة بعدم اليقين.

الجزر - موريشيوس)11(

كر، فتنقص بذلك واردات الوقود  إنتاج الوقود الأحيائي من ثفل قصب السُّ كر أم الوقود الأحيائي؟ يتيح الستثمار في التوليد المشترك زيادة  السُّ
الأحفوري وتنخفض انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون وتقل النفقات. غير أنَّ هذا البلد الذي يعتمد على الطاقة الكهرمائية اعتماداً شديداً، سيغدو بحاجة إلى 
الستثمار في تحلية المياه عندما تشح المياه بسبب تغير المناخ، فيزداد استهلك الفحم على نحو يقف على طرفي نقيض مع التوقعات. وبما أّن الوعي 

بهذه العتبارات لن يتحقق بمعزل عن نهج الترابط، أقرت سلطات هذا البلد بأهمية هذا النهج في تخطيط التنمية في هذه الجزيرة.

الولية - البنجاب )الهند()12(

عانات السخية المقدمة للري في سحب المياه الجوفية في البنجاب بوتيرة  ما هي تأثيرات الطاقة الرخيصة في الري في الأجل الطويل؟ تتسبب الإ
رت الأراضي الزراعية وأصبح إنتاج الأغذية المحلي عرضة لمخاطر شديدة. وأثر ذلك في حجم استهلك  تفوق وتيرة تجددها بشكل طبيعي. ولذلك، تصحَّ

الولية من الطاقة: فكلما انخفض منسوب المياه الجوفية، ازدادت حاجة الري إلى الطاقة.

المدينة - مدينة نيويورك)13(

الدش  رؤوس  تحتاج  )مثلً،  الطاقة  استهلك  يخفِّض  المياه  استخدام  في  الكفاءة  زيادة  أنَّ  والمراحيض  الحمامات  أجهزة  تناولت  دراسة  من  تبيَّن 
المنخفضة التدفق إلى قدر أقل من الطاقة لتسخين المياه وتحتاج المراحيض المنخفضة الدفق لطاقة أقل لضخ المياه ومعالجتها( وعندما تعمل هذه 

الأجهزة معاً، تكون أي زيادة في الكفاءة متبادلة بينها. وقد يكون لذلك تأثير شديد على نطاق حضري واسع مثل مدينة نيويورك.

مستمد من العرض الرئيسي الذي قدمه مارك هولز في حلقة العمل التقييمية العالمية بشأن تقييم الترابط في الأحواض العابرة للحدود الذي يمكن الطلع عليه   )8(
.https://www.unece.org/index.php?id=41736#/ :في الرابط التالي

 ECE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus. )United Nations, New  )9(
.York and Geneva, 2015(

.KTH. Country-level CLEWs )2017(. Available at: www.kth.se/en/itm/inst/energiteknik/forskning/desa/projects/country-level-clews-1.663650  )10(

 M. Welsch, S. Hermann, M. Howells, H.H. Rogner, C. Young, I. Ramma and D. Le Blanc. Adding value with CLEWS – Modelling the energy  )11(
.system and its interdependencies for Mauritius. Applied energy, No. 113, 2014, pp. 1,434-45

 M. Gulati and S. Pahuja. Direct delivery of power subsidy to manage the energy-groundwater-agriculture nexus. Aquatic Procedia, No. 5,  )12(
.2015, pp. 22-30

R.E. Engström, M. Howells, G. Destouni, V. Bhatt, M. Bazilian and H.H. Rogner. Connecting the resource nexus to basic urban service provi-  )13(
.sion – with a focus on water-energy interactions in New York City. Sustainable cities and society, No. 31, 2017, pp. 83-94

ورغم أنَّ عمليات تقييم الترابط بموجب اتفاقية المياه تركز بشكل 

فإّن  جوفية(،  مياه  أو طبقة  )نهر،  للحدود  العابرة  الأحواض  على  واضح 

تقييم مسائل الترابط يمكن إجراؤه على نُطق مختلفة. ففي حلقات العمل 

التقييمية العالمية التي ُعقدت في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2016، 

http://www.kth.se/en/itm/inst/energiteknik/forskning/desa/projects/country-level-clews-1.663650
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بين  تراوح نطاقها  بالترابط  ُعرضت بشكل مفصل عدة مشاريع ذات صلة 

طار 1 بعض هذه المشاريع  المدينة وحوض واسع عابر للحدود. وترد في الإ

التي قدم تقرير حلقات العمل عرضاً وجيزاً لها.

الأساليب القائمة عىل المشاركة  6-3

وللمشاركة  الترابط.  وتقييم  المياه  اتفاقية  عماد  هو  التعاون 

الواسعة، وهي من مبادئ هذه التفاقية الأساسية، دور حاسم في تيسير 

العملية  ملكية  لضمان  مشتركاً  تحديداً  الرئيسية  الترابط  مسائل  تحديد 

واستخدام مختلف معارف الخبراء لجعل التقييم أكثر دقة وتقارع الأفكار 

قليمي معاً. بشأن الحلول الترابطية المجدية على الصعيدين المحلي والإ

البلدان  من  لطلب  استجابة  الترابط  تقييم  عمليات  وتُعد 

مع  وثيق  وفي تعاون  للحدود  العابر  للتعاون  المشتركة  أو الهيئات 

بلدان  جميع  تضمين  المهم  ومن  المشاطئة.  للبلدان  الوطنية  السلطات 

العمليات  خلل  من  المياه  اتفاقية  بموجب  التقييم  في  المعني  الحوض 

الرسمية. وتطلب اللجنة القتصادية لأوروبا من كٍل من الوزرات الرئيسية 

من  المحليون وسواهم  الخبراء  ويُدعى  التقييم  بشأن  اتصال  تعيين جهة 

أصحاب المصلحة للمشاركة.

الآن  المنهجية  تتيح  السابقة،  التقييم  عمليات  مع  وبالمقارنة 

المصلحة  أصحاب  بإشراك  الهتمام  وبفضل  للتشاور.  الفرص  من  مزيداً 

وتمثيل طائفة واسعة النطاق من الآراء والتوفيق بين المصالح المختلفة، 

وللتعاون  والسياسات  الموارد  إدارة  لتحسين  صلبة  قاعدة  التقييم  يتيح 

والدعم في المستقبل. وحلقات العمل على وجه التخصيص هي مفاتيح 

المشاركة. ومع مرور الزمن، أُعّدت طرائق عديدة لجمع مختلف المناظير 

والمساهمات. ويرد أدناه بيان لمختلف الطرائق التي اسُتخدمت حتى الآن، 

مقرونة بالدروس المستخلصة طوال السنوات الماضية.

استبيانات وقائعية لجمع المعلومات  1-6-3

م إلى  لدعم الدراسة النظرية، يُعّد المحللون استبياناً وقائعياً يُقدَّ

ممثلي كل بلد وللخبراء المحليين في حلقات العمل. ويملأ الخبراء المحليون 

دارة الوطنية في كثير من الأحيان. هذا الستبيان الوقائعي بالتفاق مع الإ

 الجدول 3
موجز الأساليب التشاركية واعتبارات التطبيق

الأداة )الأدوات( الرئيسيةالغرضالخطوة المتبعةالطريقة أو الطرق الرئيسية

استبيانالسترشاد بها في الدراسة النظريةالخطوة 2: نظرية الأساسالستبيان الوقائعي

تحديد أصحاب المصلحة 
وتحليله

قوائم أصحاب المصلحة تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين، وفهم مصالحهم وتأثيرهمالخطوة 2: نظرية الأساس
المصالح/النفوذ لتحليل الشبكة

الستبيان وتقديم النتائج إلى الجلسة قياس مدى اتفاق المجموعات أو اختلفهاالخطوة 4: حلقة العمل 1استبيان استطالع الآراء
العامة

نموذج إرشادي للعرضالتهيئة وعرض لمحة عامة عن الحوضالخطوة 4: حلقة العمل 1العروض التمهيدية

مخططات مبسطة للمجموعات تحديد مسائل أوجه الترابط والروابط البينية من منظور قطاعيالخطوة 4: حلقة العمل 1)أ(تطارح الأفكار
القطاعية

التفاق على العلقات البينية لأوجه الترابط وتحديد أولوياتها؛ الخطوة 5: حلقة العمل 1)أ(الحوار بشأن أوجه الترابط
ووضع فهم مشترك لمسائل أوجه الترابط

مخططات مبسطة لدعم الحوار بشأن 
أوجه الترابط

الخطوة 6: حلقة العمل 2)أ( تحديد الحلول
و)ب(

وريقات لصقةتحديد الحلول الترابطية
عروض موجزة عن التدابير الحسنة 
والمشاريع ذات الصلة من المنطقة

قد يحدث أن يتسع ذلك لمزيد من حلقات العمل )حسب تصميم العملية التشاركية الخاصة بالحوض(. غير أنه من المهم إبقاء تطارح الأفكار والحوار بشأن أوجه  )أ( 
الترابط في حلقة العمل نفسها.

يبدأ تحديد الحلول في كثير من الأحيان في حلقة العمل الأولى كتطور طبيعي للحوار بشأن أوجه الترابط. )ب( 

يتطابق مع  )الذي  الوقائعي  الأول من الستبيان  الجزء  ويتسم 

عمليات  في  واسُتخدم  البداية  في  متصوراً  كما كان  الوقائعي  الستبيان 

التقييم الأولى( بطابع تقني، وهو بصفته تلك يرمي إلى تحديد الضغوط 

الأسئلة  وتستخدم  أولياً.  تحديداً  الحوض  في  الرئيسية  الساخنة  والبؤر 

لتمحيص القطاعات المختلفة وجمع المعلومات المهمة عن توافر الموارد 

والظروف الجتماعية والقتصادية والأنشطة القتصادية.
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 الشكل 8

مخططات مبسطة)14( للمجموعات القطاعية: تحديد المسائل المشتركة بين القطاعات

المياهالمياه

الطاقةالطاقة

خدمات النظام
يكولوجي ا�	

خدمات النظام
يكولوجي ا�	

� استخدام ا��را��

الطاقة

المياه

� استخدام ا��را��

الطاقة

المياه

� استخدام ا��را��

الطاقة

الطاقة

خدمات النظام
يكولوجي ا�	

خدمات النظام
يكولوجي ا�	

� استخدام ا��را��

الطاقة

المياه

المياهالمياه

� �استخدام ا��را�� استخدام ا��را��

خدمات النظام
يكولوجي ا�	

خدمات النظام
يكولوجي ا�	 � استخدام ا��را��

يكولوجي النظام ا�	

النظام
يكولوجي ا�	

المناخ
والبيئة

المياه / � ا��را��
الغذاء

الطاقة

ُكيِّفت هذه المخططات البسيطة لتناسب كل عملية تقييم، وتم ذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة في أحيان كثيرة، فهي مثًل قد تكون أُقيمت حول القطاعات   )14(
الرئيسية، أو أُعيدت صياغتها بكلمات أخرى "غذاء" عوضاً عن "استخدام الأراضي".

دارة،  ا الجزء الثاني من الستبيان وفيه ينصب الهتمام على الإ أمَّ

وبمثابة   )3-3 )القسم  المنقحة  دارة  الإ منهجية  من  جزءاً  ليكون  فأُعّد، 

استبيان منفصل يُدمج في الجزء التقني. والغرض من هذا الجزء هو إبانة 

الأطر المؤسسية ومستويات اتخاذ القرارات وأصحاب المصلحة المعنيين 

والعلقات بينهم. واسُتخدم هذا الستبيان للمرة الأولى في عملية تقييم 

حوض نهر سير داريا وُطبِّق منذئذ بنجاح في مزيد من عمليات التقييم.

بمعلومات  النظرية  الدراسة  الستبيان  هذا  استخدام  ويزود 

مفيدة تُجمع من أصحاب المصلحة بشكل مباشر. ويساعد ذلك في الحرص 

على أخذ جميع المعلومات الموجودة والدراسات السابقة في الحسبان.

ليشمل  أمره  بداية  في  الوقائعي  الستبيان  أُعّد  الآن،  وحتى 

والنظم  الأراضي/الزراعة  واستخدام  والطاقة  المياه  هي  مجالت  أربعة 

أسئلة  تضمين  أنَّ  النهج  هذا  استخدام  من  تبيَّن  أنَّه  بيد  يكولوجية.  الإ

تتناول القطاعات الرئيسية المحددة في الخطوة 2 )السياحة، مثلً( سيكون 

مفيداً أيضاً.

الستبيان القائم عىل الآراء لستبانة مختلف الآراء  2-6-3

م استبيان ثاٍن لجمع آراء أصحاب  في حلقة العمل الأولى، ُقدِّ

ع الستبيان على المشاركين وتم ملؤه  المصلحة )عوضاً عن الوقائع(. ووزِّ

المنظور  أنَّ  العملية  من هذه  واتضح  النقاش.  في  الشروع  قبل  وجمعه 

يختلف حسب البلدان والقطاعات. ورغم أنَّ الستبيان ُغفل، استلزم الأمر 

الكشف عن المعلومات المتعلقة بالقطاع الذي ينتمي إليه المجيب وبلده 

حتى يتسنى عقد المقارنات بين المجموعات والكشف عن مختلف تصورات 

ِقبل  "نادرة" من  بأنها  المياه  تُوصف  أن  القطاعات والبلدان. فقد يحدث 

المشاركين من قطاع المياه، بينما يكون للمشاركين من قطاع الطاقة رأي 

مدى  على  الوقوف  هو  العملية  هذه  من  المنشود  العام  والهدف  آخر. 
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بها كل  ينظر  التي  الطريقة  المجموعات وإظهار  بين  أو الختلف  التفاق 

بلد وقطاع إلى مسألة أو مسائل بعينها.

وثمة حاجة لصقل هذه الأداة لتحويلها من استبيان عام وتكييفها 

أما فيما يتعلق  عمقاً.  أكثر  رؤى  على  للحصول  الحال  مقتضى  حسب 

القطاعات  جميع  من  الآراء  على  الحصول  فإنَّ  الوقائعي،  بالستبيان 

الرئيسية يعين على تكوين صورة أكمل.

العروض العامة التمهيدية  3-6-3

بالحوض  المشاركين فيها  العمل ولتعريف  تمهيداً لعقد حلقة 

مختلفة  وإقليمية  مواضيعية  تمهيدية  عروض  تُقدم  وخصائصه،  الُمقيَّم 

السياسات  في  تحدث  التي  التطورات  وعن  القطاعات  عن  عامة  ولمحة 

وإنما  خارجيون  خبراء  والوطنية  القطاعية  العروض  ول يُقدم  الوطنية. 

تبسيط  على  الحرص  باب  ومن  وطنيون.  أو ممثلون  المعنية  السلطات 

محتويات العرض، أُعّد نموذج يتضمن منهجية تقييم الترابط في الأحواض 

العابرة للحدود. وترد في هذا النموذج الموضوعات الرئيسية المراد تناولها 

مثل: ‘1‘ خطط التنمية الوطنية والأهداف القطاعية لبلد بعينه في حوض 

في  الرئيسية  القطاعات  تشمل  التي  قليمية  الإ التنمية  برامج   ‘2‘ النهر؛ 

المرفق  في  الكامل  النموذج  ونُشر  المعنية.  التنفيذ  تدابير   ‘3‘ الحوض؛ 

.ECE )2015( الرابع بالوثيقة

للمراحل  مهماً  منطلقاً  تمثل  العروض  أنَّ  التجربة  وأبانت 

عامة  لمحات  النطاق  قليمية  الإ المواضيعية  العروض  وتقدم  التواصلية. 

المسائل  بعض  مناقشة  على  الحرص  في  وتساعد  الموارد  بعض  عن 

فهام  المعروفة ذات الصلة بالحوض. ولعرض الأعمال السابقة أهميته لإ

القطاعية  العروض  وتعطي  التحليل.  منه  يبدأ  الذي  المنطلق  المشاركين 

ر التفكير في مدى التوافق  فكرة عامة عن أهداف القطاعات المختلفة تُيسِّ

بين هذه الأهداف.

ابط عملية تقارع الأفكار لتحديد مسائل ال�ت  4-6-3

معاً  يحددوا  أن  المشاركين  من  يُطلب  العمل،  حلقة  إطار  في 

ن المجموعات  مسائل الترابط )الروابط البينية( الموجودة في الحوض. وتُكوَّ

حسب  ببساطة  )أو  العمل  بحلقة  الصلة  ذات  الرئيسية  القطاعات  وفق 

الأراضــي/ واستخدام  والطاقة  المياه  من  المؤلفة  العامة  المجموعات 

يكولوجية(. ويُطلب إلى المشاركين أن يتصوروا الوضع  الغذاء والنظم الإ

منطلقين من قطاعهم نحو القطاعات الأخرى. وتزود كل مجموعة بمخطط 

يُبيِّن قطاعها في منتصفه محاطاً بالقطاعات الأخرى )الشكل 8(. ومقارعة 

للأفكار، تناقش المجموعات السبل التي يؤثر بها قطاع كل مجموعة منها في 

القطاعات الأخرى ويتأثر بها ويقدم مدخلت إلى قطاع آخر - أو العكس، 

وكيف يحتاج قطاع كل منها إلى مدخلت من قطاع أو مورد آخر. وتُرسم 

ب بإثارة كل المسائل الملحة  أسهم في النماذج المقدمة للمشاركين ويُرحَّ

حيان.
أ
حيان: اكتسب المناخ )الممثل هنا في الخلفية(  مزيداً من البروز في بعض ال

أ
ُكيِّفت هذه المخططات المبسطة، مع أصحاب المصلحة في كثير من ال  )15(

فيها ول ترفض أي إجابات بحسبانها "خاطئة". وتتيح طبيعة جلسة تقارع 

الأفكار التعبير عن جميع الأفكار دون مناقشتها أو تحديد للأولويات.
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مخطط مبسط)15( لدعم الحوار بشأن الترابط
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كانت  وإن  وتثريها،  المناقشات  النظرية  الدراسة  نتائج  ر  وتُيسِّ

وتتيح  المشاركين  لدى  المحلية  المعرفة  إلى  أيضاً  تستند  الطريقة  هذه 

آرائهم وإظهار ما لديهم من معرفة.  عراب عن  المعني الإ البلد  لمسؤولي 

المتكاملة  قطاعها  طبيعة  عرض  على  المجموعة  الخطوة  هذه  وتحث 

للمشاركين الآخرين في الخطوة التالية.

ويتبيَّن من التجربة المكتسبة من حلقات العمل أنَّ القرارات التي 

تُعتبر القطاعات استناداً إليها "قطاعات رئيسية" كثيراً ما تُتخذ في حلقات 

العمل مع المشاركين، عوضاً عن تقديمها كقرارات محددة سلفاً )على سبيل 

يكولوجية(. وفي بعض الأوقات،  المثال، المياه والطاقة والزراعة والنظم الإ

كان المشاركون على علم مسبق بالمسائل، ورأوا أنَّ الستمرار مباشرة في 

الحوار بشأن الترابط الذي تناقش فيه الحلول أفيد )مثلما هو الحال في 

تقييم حوض درينا(. وفي حالت أخرى، كانت المسائل أكثر تشتتاً، فتعذر 

النتقال مباشرة إلى مرحلة الحوار بشأن الترابط. وفي الحالت التي تكون 

فيها "مسائل الترابط" الملحة قد ُحلِّلت مرات عديدة قبلً )مثلما هو الحال 

النقاش  في  قطاعية  مناظير  اتباع  يعود  قد  داريا(،  سير  نهر  حوض  في 

بفائدة عظيمة تحول دون اتباع مسار محدد سلفاً فيه.

الروابط  بشأن  الأفكار  تقارع  اهتمام عملية  انصب  الآن،  وحتى 

التصورات  في  النظر  العملية  وتضمنت  الراهن  الوضع  على  البينية 

المستقبلية بشكل محدود فقط: ول ريب في أنَّ بعض التجاهات الكلية 
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)مثل تغير المناخ( وبعض التوجهات الواضحة في مضمار السياسات )مثل 

الصلة،  ذات  التصورات  توفرت  وإن  النقاش.  أثناء  ستبرز  الموسع(  الري 

أمكن تضمين النظر في التطورات القطاعية في المستقبل في عملية تقارع 

الأفكار، شريطة أن تكون هذه التصورات قد أُعّدت في الوقت المناسب 

لحلقة العمل الأولى.

ك ابط سعياً لتكوين فهم مش�ت الحوار بشأن ال�ت  5-6-3

تجمع حلقة العمل الأولى جميع الآراء القطاعية والروابط البينية 

ُن فهم للترابط يتشاطره كل  المحددة في صورة وحيدة للترابط ومن ثم يتكوَّ

المشاركين. وبما أنَّ مجموعات صغيرة من المشاركين تكون قد نظرت في 

الترابط انطلقاً من منظور قطاع كل منها خلل اجتماع تقارع الأفكار، فإّن 

عملية الحوار تجمع كل هذه الآراء معاً. ويتفق جميع المشاركين على أهم 

الروابط البينية ثم يبينونها في نموذج الحوار بشأن الترابط وفيه تُمثل جميع 

القطاعات بالتساوي )الشكل 9(. وتفضي هذه العملية إلى وضع أولويات 

الروابط البينية المحددة في عملية تقارع الأفكار بشكل مشترك. ويشمل هذا 

الجزء من التقييم أيضاً تصورات المشاركين للكيفية التي يرجح أن تتغير بها 

هذه الروابط البينية بفعل التطورات التي تحدث في المستقبل.

منهجية  لتغييرات  خاص  بوجه  العملية  هذه  خضعت  وقد 

نت  عديدة. وتبيَّن أحياناً أنَّ عقد جلسات عامة مفيد. وفي حالت أخرى، كوَّ

أصحاب  بعض  د  وشدَّ مشتركاً.  فهماً  قطاعياً  مختلطة  أصغر  مجموعات 

المصلحة على أنَّ المشكلت عادة ما تكون معروفة قبلً )مثل الصراعات 

الناشئة عن تشغيل سد بعينه( وأنَّ حلقات العمل ينبغي أن تفسح مجالً 

الحوار  أنَّ  الأمر  الحلول. وحقيقة  الترابط ولستنباط  للحوار بشأن  أرحب 

بشأن الترابط قد يكشف النقاب عن مناظير قطاعية مهمة يمكن أن تكون 

قاعدة جيدة للحلول، إن أبدى المشاركون مشاركة حثيثة فيه. فعلى سبيل 

المثال، ما كان موضوع تدهور الغابات ليبرز في تقييم نهر الزاني/غانيك 

دون اتمام المراحل القطاعية.

تحديد أصحاب المصلحة وتحليلهم )حالة ربكة   6-6-3
ي رمال غرب الصحراء(

طبقات المياه الجوفية �ن

من بين الطرائق التشاركية التي لم تُستخدم إل في الآونة الأخيرة 

)خلل تقييم شبكة طبقات المياه الجوفية في شمال غرب الصحراء( تعيين 

الطريقة  هذه  وأعدت  مشترك.  بشكل  وتحديدهم  المصلحة  أصحاب 

المتوسط، وهي  الأبيض  البحر  للمياه - منطقة  العالمية  ونفذتها الشراكة 

الشريك الرئيسي للجنة القتصادية لأوروبا في مشروع شبكة طبقات المياه 

الجوفية في شمال غرب الصحراء. وخلل تقييم هذه الشبكة، ُطلب إلى 

وتقديم  المصلحة  أصحاب  تحديد  الأولى  العمل  حلقة  المشاركين خلل 

معلومات جديدة عنهم من قبيل أهميتهم ومصالحهم وتأثيرهم في إدارة 

طبقة المياه الجوفية.

للتطبيق  قابليتها  لما تُختبر  التي  الطريقة  وعند استخدام هذه 

مت للمشاركين قائمة تضم أصحاب المصلحة المحددين  في المستقبل، ُقدِّ

قبلً استناداً إلى الدراسة النظرية، وُطلب منهم بعد ذلك أن يضيفوا إلى 

م المشاركون  القائمة من لم يُدرج فيها من أصحاب المصلحة. وعندئذ، ُقسِّ

إلى مجموعات قطرية وُطلب إليهم أن يخصوا بالأولوية أصحاب المصلحة 

الجوفية.  المياه  طبقة  نظام  إدارة  حيث  من  الأهــم  أنهم  يرون  الذين 

في  المصلحة  أصحاب  من  كٍل  اسم  المشاركون  وضع  ثالثة،  وفي خطوة 

 )10 )الشكل  الشبكة  وتبيِّن  المصالح/النفوذ.  شبكة  من  المناسبة  الخلية 

المجالت التي يمكن أن يكون فيها نفوذ أصحاب المصلحة ضعيفاً أو قوياً 

في إدارة طبقة المياه الجوفية و/أو يكون لديهم مصلحة قوية أو ضعيفة 

في طبقة المياه الجوفية )إمدادات مياه الشرب، مثلً(.

 الشكل 10
ربكة المصالح/النفوذ لتحليل الشبكة

+ النفوذ -
ة -

لح
مص

+ ال

ابطية تحديد الحلول ال�ت  7-6-3

التفاصيل  من  لمزيد   5 الفصل  )انظر  الحلول  تحديد  يمثل 

الأخير من  الجزء  عليه  يركز  الذي  الرئيسي  المجال  الترابطية(  الحلول  عن 

التقييم. وقد ُكرّست حلقة العمل الثانية بأكملها لمناقشة الحلول وتقييم 

الفوائد التي يمكن أن تؤتيها. وهذه الحلول قد تكون تقنية الطابع أو قد 

دارة،  الإ في  أو تغييرات  السياسات  مضمار  في  تدخلت  شكل  تتخذ 

التشارك في إعداد مجموعة  المنشود في  الهدف  وما شاكل ذلك. ويكمن 

أبعاد شاملة للقطاعات وعابرة للحدود يمكن اعتبارها "حلولً  حلول ذات 

ترابطية". وتسعى الحلول الترابطية إلى معالجة المسائل المتصلة بالترابط 

و/أو العابرة للحدود، وهي تُعرَّف هنا بأنها "تدخلت يبتغى منها أن تعود 

بالفائدة على أكثر من قطاع وهي تتضمن في هذا السياق أيضاً تدخلت 

يكولوجية أو على البيئة بوجه أعم". تخفف الضغط على النظم الإ

وُطِلب من المشاركين في حلقة العمل كتابة هذه الحلول على 

لهذه  النهائية  المحتويات  وتناقش  لئحة.  على  ووضعها  لصقة  وريقات 

الوريقات في الجلسة العامة. ويُوجه الهتمام عند النظر في الحلول إلى 

مدى قابليتها للتطبيق وإلى التأثيرات المفيدة الناشئة عنها، زد على ذلك 

تقييم  الجدوى عند  تعد شديدة  التعاون  فوائد  وبين  بينها  أي روابط  أن 

التدابير  النقاش بعروض موجزة عن  إثراء  الحلول. وعند القتضاء، يمكن 

الجيدة والمشاريع ذات الصلة من المنطقة.
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وأثناء هذه العملية التي تُعدُّ من اللحظات الرئيسية في تقييم 

المتابعة يظل  التحليل بغرض  أنَّ  بيد  الحلول في الظهور.  تبدأ  الترابط، 

ُعِقدت  ما،  حٍد  وإلى  الحلول.  جدوى  من  أكبر  بدرجة  للتحقق  ضرورياً 

حلقات المتابعة هذه في إطار عملية تقييم الأحواض.

قامة روابط متينة بين الخبراء المحليين والدوليين أهمية بالغة،  ولإ

فهم يشاركون في إعداد الحلول. ومن الأهمية بمكان أن يعمل هؤلء الخبراء 

في تعاون وثيق مع بعضهم البعض وأن يتفاعلوا فيما بينهم قدر المستطاع، 

ويستصوب حضهم على ذلك بوسائل من أهمها تيسير التبادل بينهم.

تحديد فوائد التعاون العابر للحدود وتقييمها   7-3
بالغ عنها والإ

اتفاقية المياه وعملها بشأن تقييم فوائد التعاون   1-7-3
ي مجال المياه

العابر للحدود �ن

يقع فهم فوائد التعاون المائي العابر للحدود والمستفيدين منه 

بطبيعة الحال في لب شواغل البلدان التي تفكر في النضمام إلى اتفاقية 

المياه ولدى الأطراف التي تنفذ هذه التفاقية. وفي عام 2015، اعتمد اجتماع 

رشادات في مجال السياسة العامة بشأن  الأطراف في اتفاقية المياه مذكرة الإ

بلغ)16( توصيات  فوائد التعاون المائي العابر للحدود: التحديد والتقييم والإ

بشأن كيفية إجراء عملية تقييم الفوائد لمساعدة البلدان على تحقيق الفوائد 

المرجوة من توطيد عرى التعاون المائي العابر للحدود على نحو تام.

العامة  السياسة  مجال  في  رشـــادات  الإ بمذكرة  واستعانت 

لتقييم  تجريبية  عمليات  ثلث  بينها  من  عديدة،  عمليات  بها  واسترشدت 

الفوائد في حوض نهر كوبانغو - أوكافانغو )الذي تتقاسمه أنغول وبوتسوانا 

وناميبيا(، وحوض نهر سيو - مالبا - مالكسي )الذي تتقاسمه كينيا وأوغندا( 

وحوض نهر درينا )الذي تتقاسمه بصفة رئيسية البوسنة والهرسك والجبل 

د عقد حلقة عمل عالمية مخصصة لهذا الغرض)17(  الأسود وصربيا(. ومهَّ

في شباط/فبراير 2018 السبيل لتبادل الخبرات.

ي العابر للحدود
نهج لتقييم فوائد التعاون الما�أ  2-7-3

ولكنها  منفصلة  مهام  ثلث  من  الفوائد  تقييم  عملية  تتألف 

مترابطة يرد بيانها أسفله.

ي العابر للحدود 
المهمة 1- تحديد فوائد التعاون الما�أ

والمستفيدين منه

تجتمع طائفة واسعة النطاق من أصحاب المصلحة لتحديد الفوائد 
الماضية والمستقبلية المرجوة من التعاون المائي العابر للحدود. وبما أنَّ 
كل الجهات ل تكون ملمة ببعض الفوائد، فقد يكون التصنيف، مثل 
رشادات في مجال السياسة العامة، وسيلة  التصنيف الوارد في مذكرة الإ
مفيدة يسترشد بها أصحاب المصلحة في تحديد الفوائد: قد تكون هذه 

.www.unece.org/index.php?id=41340 :يمكن الطلع على هذا المنشور في الرابط التالي  )16(

.http://www.unece.org/index.php?id=46345 :يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن هذه الحلقة في الرابط التالي  )17(

قليمي  الفوائد اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية أو مستمدة من التعاون الإ
ص الفوائد  القتصادي، فضلً عن فوائد السلم والأمن. وبعد ذلك، تُمحَّ
ويُختار أهمها لتقييمه استناداً إلى حجمه وإلى معايير أخرى من معايير 

السياسة العامة.

ي العابر للحدود
المهمة 2- تقييم فوائد التعاون الما�أ

بعد ذلك، يمكن تقييم بعض الفوائد تقييماً قد يتضمن عمليات 
تقييم نوعية وتحديداً كمياً وتقييماً نقدياً. وينبغي إعداد النهج المتبع في 
التقييم إعداداً ل يتناسب مع طبيعة الفوائد فحسب )اقتصادية واجتماعية 
وبيئية، وما إلى ذلك(، بل ومع الطور الذي بلغه التعاون بين البلدان 

المشاركة وإرادتها السياسية.

ي العابر للحدود
بالغ عن فوائد التعاون الما�أ المهمة 3- الإ

بلغ فوائد التعاون لمتخذي القرارات أهمية كبيرة في هذه العملية  لإ
برمتها، فهو يساعد في النتقال من التصور إلى الحقائق. وينبغي تخطيط 
بلغ منذ بداية التقييم، نشداناً لستخدام جميع قنوات التصال بأقصى  الإ

قدر مستطاع من الفعالية.

ابط ي إطار عملية تقييم ال�ت
تقييم فوائد التعاون �ن  3-7-3

رشادات في مجال السياسة  من أهم الرسائل الواردة في مذكرة الإ

العامة أنَّ عملية تقييم الفوائد ينبغي، بل يجب، أن ترتبط بعمليات التحليل 

الأخرى على صعيد الحوض. ومن الأمثلة على ذلك، التحليل التشخيصي 

العابر للحدود )المستخدم في المشاريع التي يمولها مرفق البيئة العالمية( 

وتقييم الترابط العابر للحدود بموجب اتفاقية المياه.

وفي عام 2015، بُِذل مجهود أولي لدمج تقييم الفوائد في إطار 

تقييم الترابط. وتضمنت كٌل من عمليات التقييم الأولى للترابط )في أحواض 

أنهار الزاني/غانيك وسافا وسير داريا( تحديداً نظرياً سريعاً لفوائد التعاون 

العابر للحدود.

وفي الفترة 2016-2017، بُذل أول جهد مكتمل الأركان لتضمين 

تقييم الفوائد في عملية تقييم الترابط في حوض نهر درينا. ويُتبع نهج مشابه 

لذلك في إعداد تقييم الترابط في شبكة طبقات المياه الجوفية في شمال 

غرب الصحراء.

وينبغي أل يُنظر إلى تقييم فوائد التعاون بحسبانه خطوة إضافية 

من خطوات منهجية تقييم الترابط في الأحواض العابرة للحدود، بل بصفته 

عملية متسقة وتكميلية يمكن تضمينها في تقييم الترابط.

ي حوض نهر درينا
ي �ن

تقييم فوائد التعاون الما�أ  4-7-3

تألفت المنهجية المطبقة في تقييم حوض نهر درينا من ثلث 

خطوات.

http://www.unece.org/index.php?id=46345
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في خطوة أولى، اتُبعت عملية إجراء تقييم الفوائد أثناء حلقة العمل   )1(

الأولى لأصحاب المصلحة المتعددين على صعيد الحوض وأُجري بعدها 

تحديد سريع لفوائد التعاون في حوض نهر درينا. وكانت تلك الخطوة ضرورية 

ليزداد المشاركون وعياً بفوائد التعاون الجمة )انظر الجدول 4(. وتضمنت حلقة 

العمل الأولى أيضاً عملية تشاركية اسُتعين بها في تحديد الجهات المستهدفة 

بلغها بفوائد التعاون. لإ

وتلت ذلك خطوة ثانية تمثلت في إجراء الخبراء تحليلً اسُتكشفت   )2(

وبُيِّنت خلله عدة منافع للتعاون على ضوء ما أوضحه محللو الترابط من 

تحديات ومن سبل شتى للتصدي لها. وفضلً عن ذلك، أجرى الخبراء العاكفون 

على إيجاد حلول لتنظيم أقصى قدر من التدفق بشكل مشترك عملية نمذجة 

اسُتعين بها في تحديد بعض الفوائد المرجوة من التعاون في تطوير الطاقة 

الكهرمائية تحديداً كمياً.

د المشاركون في حلقة العمل الثانية لأصحاب  وفي خطوة ثالثة، حدَّ  )3(

المصلحة المتعددين على صعيد الحوض وناقشوا في جلسة واحدة فوائد 

التعاون السابقة في حوض نهر درينا من منظور كل بلد. وفي جلسة أخرى من 

جلسات حلقة العمل، ناقش المشاركون عدداً من التدابير التي يمكن اتخاذها 

دها الخبراء  وتكييفها لتتناسب مع كل موضوع رئيسي )أي المواضيع التي حدَّ

قبلً عند إجراء تقييم الترابط( وصنفوا الفوائد التي تحققها وفق مقياس نوعي 

يتألف من أربع نقاط تتراوح بين "عالية جداً" و"منخفضة" )انظر الجدول 4(. ويرد 

موجز للنتائج في فصل مخصص لذلك في منشور صدر عن اللجنة القتصادية 

لأوروبا في عام 2017 بعنوان تقييم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم 

يكولوجية وفوائد التعاون العابر للحدود في حوض نهر درينا. الإ

والتوصيات الداعية لتضمين تقييم فوائد التعاون في عملية تقييم 

الترابط بشكل فعال وكفؤ هي:

مناقشة فوائد التعاون المائي العابر للحدود السابقة وتحديدها   •
بشكل مشترك أثناء حلقة العمل الأولى بشأن الحوض.

تضمين مهمة تحديد فوائد الحلول التعاونية المقترحة وتقييمها   •
تقييماً نوعياً في اختصاصات الخبراء المعنيين المشاركين في تقييم 

عملية الترابط.

الحرص على تخصيص وقت كاٍف بين تحرير الفصول التقنية عن   •
الترابط وحلقة العمل الثانية المعنية بالحوض لستكمال عمل محللي 

الترابط بشأن الفوائد ووضع مخطط جلسات الفوائد لحلقة العمل 

الثانية.

ابط ات ال�ت المعلومات ومؤ�ش  8-3

بما أن كل مرحلة من مراحل تقييم الترابط تقتضي أنواعاً مختلفة 

من المعلومات والبيانات، فمن الضروري الحصول طوال عملية التقييم على 

على سبيل المثال، نظر النموذج المستخدم في تقييم سير داريا في التأثيرات الناجمة عن زيادة كفاءة الطاقة وتضمين المزيد من الطاقة المتجددة غير المائية في   )18(
نظام الطاقة. وفي حوض نهر درينا، تم تقدير الفوائد التي يحققها التشغيل المنسق لمحطات الطاقة الكهرمائية )عوضاً عن تحقيق المستوى الأمثل على أساس 

وحدة وحيدة(، مع مراعاة احتياجات تنظيم التدفق الأخرى.

تبيَّن في تقييم حوض درينا أنَّ من شأن تشارك البيانات والتعاون أن يعززا سلمة العمليات في محطات الطاقة الكهرمائية. ورغم أنَّ التقييدات في تشارك البيانات   )19(
لم تشكل عائقاً أمام التعاون، فإنَّ التطورات المهمة في قواعد البيانات المشتركة ل تزال منعدمة في كثير من الأحيان. ومن الأمثلة على ذلك، أنَّ حوض نهر درينا 

يفتقر إلى التحديد الشفاف لمصادر تلويث المياه، بما في ذلك تحديد التلوث نوعاً وكماً وتأثيره في جودة المياه.

أنواع شتى من البيانات. وتُستخدم المؤشرات غير المكانية وخرائط الموضوعات 

المتعلقة بالبلدان والأحواض أكثر ما تُستخدم خلل المراحل الأولى، أي أثناء 

الدراسة النظرية. وللمعلومات المستمدة من آراء المشاركين أهمية بالغة أثناء 

ل، تزداد الحاجة إلى البيانات المكانية  حلقات العمل. وخلل التحليل المفصَّ

لوضع النماذج بغية تحديد الديناميات الخاصة تحديداً كمياً وللتنبؤ بالتغييرات 

في المستقبل)18(. وفي هذا الصدد، تكتسي متطلبات البيانات بعداً "زمنياً" أيضاً.

وتبيِّن الأقسام التالية الدروس المستخلصة في السنوات الأخيرة 

بشأن البيانات واستخدامها من خلل المؤشرات والستعانة بها في أدوات 

إعداد نماذج الترابط.

ورية لعمليات تقييم  المعلومات والبيانات الجيدة �ن  1-8-3
ابط ال�ت

يعتمد إعداد السياسات واتخاذ القرارات على المعلومات والبيانات 

الصحيحة. ولئن كان للحوار العابر للحدود قيمة أصلية في حد ذاته، فإنَّ 

القرارات المتعلقة بإدارة الأحواض والتعديلت في مجال السياسات أو التحولت 

الستراتيجية التي تعقب عمليات الحوار هذه يجب أن تستند إلى المعلومات 

المهمة والتحليل المجدي، وهو أمر يقتضي الحصول على البيانات الملئمة.

والحكومات هي المصدر المفضل للمعلومات والبيانات. وبسبب 

الطبيعة الحكومية الدولية لعمليات تقييم الترابط بموجب اتفاقية المياه، 

تُستخدم البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات الوطنية قدر المستطاع. 

نَّ البلدان تميل إلى 
ول بد من توخي الشفافية في المصادر المستخدمة، لأ

الثقة في بياناتها الرسمية كما أنَّ الحكومات هي التي تستعرض عمليات تقييم 

الترابط. ويتيح استخدام قواعد البيانات الرسمية المصدر )مثلً، منظمة الأغذية 

والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي والبنك الدولي واللجنة 

القتصادية لأوروبا( توفير الوقت، فيتحول طلب البيانات إلى طلب للعتماد. 

وفي بعض الأحيان، قد يتجاوز مدى المعلومات والبيانات المطلوبة لتقييم 

الترابط ما توفره الإحصاءات الوطنية منها، غير أنَّ عملية العتماد الموثوق 

بها ستجعل قبول طائفة واسعة النطاق من مصادر المعلومات ميسوراً )على 

سبيل المثال، صور السواتل(. وينبغي أن يشار أيضاً إلى أنَّ المعلومات عن 

الأحواض ل تكون سهلة المنال دائماً.

الحدود. ومن  عبر  المعلومات  تشارك  إلى  أيضاً  الحاجة  وتمس 

العوامل الرئيسية لإجراء تحليل مجٍد للترابط العابر للحدود الرصد على نطاق 

الحوض والتحقق من صحة البيانات وتبادلها وتشارك المعرفة. وأياً كانت النقطة 

التي ينطلق منها التعاون، فل بد من المثابرة على تحسين هذه العناصر. 

وفي عمليات تقييم الترابط السابقة، كانت هذه النقطة في صدارة الحلول التي 

تم تحديدها في كثير من الأحيان )انظر أيضاً القسم 2-1-5()19(.
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 الجدول 4
كيفية تقييم فوائد التعاون المائي العابر للحدود والحلول الترابطية

الأساليبالخطوات

التقييم السريع لفوائد التعاون المائي العابر للحدود في حلقة العمل الأولى المعنية بالحوض

تقديم طائفة واسعة من فوائد التعاون المحتملة

شرح الأساس المنطقي لعملية تقييم الفوائد، ولستعراض الدروس المستخلصة من 
العمليات المشابهة التي أُجريت قبلً والنتائج المحققة منها.

تفصيل المهام المختلفة لعملية تقييم الفوائد.

العرض

تحديد فوائد التعاون

مناقشة الأسئلة التالية مع المشاركين: 

ما هي فوائد التعاون الرئيسية في الحوض؟   • 

 •   من هم المستفيدون الرئيسيون من التعاون في الحوض؟ 

يكتب كل مشارك فائدتين في وريقتين لصقتين.

يدعى كل مشارك بالتناوب  لطلع الآخرين على فائدة يكون قد  حددها.

ر إن كانت تلك الفائدة فائدة وسيطة    )فائدة من العملية(  أو فائدة نهائية. يوضح الميسِّ

تصنيف فوائد التعاون

إعداد قائمة بفوائد التعاون وتصنيفها حسب الفئة.

رشادات  ر جدولً فارغاً يستند فيه إلى أصناف الفوائد المضمنة في مذكرة الإ يضع الميسِّ
بشأن السياسات. ويمكن تكييف أصناف الفوائد لتتناسب مع سياق الحوض.

يُطلب من المشاركين وضع وريقاتهم اللصقة في الجدول في الفئة أو الفئات 
المناسبة.

استعراض فوائد التعاون

ن في الجدول.  التحقق مع المشاركين إن كانت أي فوائد لم تُضمَّ

ح أي سوء فهم مع المشاركين. ر الفوائد المصنفة ويوضِّ يحلل الميسِّ

تضاف الفوائد إلى الجدول، عند القتضاء.

بالغ عن فوائد التعاون الإ

مناقشة الأسئلة التالية مع المشاركين:

ما هي الجهات )أي الجهات المستهدفة( ينبغي أن نقنعها ]بالمضي قدماً[ في   •
تعزيز التعاون في الحوض، ولماذا؟

رشاد أصحاب المصلحة والتأثير عليهم؟ ما هي العمليات الحالية المهمة لإ  •

يُطلب إلى المشاركين كتابة صاحب مصلحة واحداً ينبغي إبلغه فوائد التعاون. جمع 
جميع الآراء بالتناوب.

يمنح لكل مشارك صوتان )يكتبان على وريقات لصقة( لتحديد الجهات المستهدفة 
بلغها بفوائد التعاون، ويجوز للمشاركين إما أن يعينوا جهتين فاعلتين  ذات الأولوية لإ

أو أن يمنحوا صوتين لجهة فاعلة واحدة.

ر عدَّ الأصوات ويعرض النتائج. يتولى الميسِّ

إجراء نقاش عام بشأن جهود التصال المطلوبة )الأساليب، أنواع الرسائل، وخلف 
ذلك( اللزمة للتأثير على متخذي القرارات الرئيسيين.

نقاش مسهب في حلقة العمل الثانية المعنية بالأحواض بشأن فوائد التعاون المائي العابر للحدود والحلول المحتملة الترابطية

فوائد التعاون السابق في الحوض وتقاسم المنظورات القطرية 

من هم المستفيدون الرئيسيون في بلدك من التعاون السابق في الحوض؟ 

ما هي الفوائد الرئيسية التي حققها بلدك من التعاون السابق في الحوض؟ 

إلى أي مدى استفاد المشاطئون الآخرون من التعاون السابق؟

عمل جماعي

الفوائد المحتملة المرتبطة بحلول ترابطية بعينها في الحوض

ناقش الأسئلة التالية مع المشاركين: 

ما هي الحلول الترابطية التي تقتضي تعاوناً دولياً؟  •

ما هي فوائد هذه الحلول؟  •

ما هي الأهمية النوعية لهذه الفوائد؟  •

من سيكونون المستفيدين الرئيسيين من الحلول الترابطية؟  •

ن مجموعات عمل لمختلف الموضوعات من أجل التحسين )مجموعة واحدة لكل   كوِّ
موضوع(.

يناقش  المشاركون ويسعون للتفاق  على أي حلول علقة الترابط  المحتملة التي حددها 
محللو  الحلول الترابطية التي تستدعي  التعاون.

يطلب إلى  المشاركين أن  يكتب كل منهم  على حدة فوائد  كل حل والعودة  بذلك إلى 
 المجموعة لوضع  قائمة.

يناقش المشاركون  كل فائدة  ويتفقون بعد  ذلك على  نظام تصنيف من  أربع درجات 
  "عالية جداً" "عالية،   "متوسطة" أو   "منخفضة"   ثم يطلب منهم بعد  ذلك استعراض 

 نتائجهم    بحيث  تصنف 50%  من الفوائد في  الرتبة "عالية"  أو "عالية جداً"  و50% في 
 الرتبة   "منخفضة" أو   "متوسطة"  .

إبالغ فوائد التعاون السابق وحلول عالقة الترابط في الحوض

بلغ؟ ما هي الجهات المستهدفة بالإ

ما هي العمليات الحالية المهمة من حيث المعلومات والتأثير؟                                                
ما هي المعلومات والرسائل الرئيسية التي يتعين إبلغها؟

ما هي وسائل التصال التي يمكن استخدامها؟

مناقشة ُمشرف عليها مع المشاركين في حلقة العمل.
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دارة القطاعية، يستدعي تطبيق نهج الترابط  وعلى نقيض نُهج الإ

وبيانات عن مختلف  توفير معلومات  بدوره  يستلزم  متكامل  تحليل  إجراء 

القطاعات  مختلف  من  المستمدة  البيانات  قصور  ويمثل  القطاعات. 

دارية مشكلة  أو الصعوبات التي تكتنف الحصول عليها من كل المجالت الإ

بين  المعقدة  الديناميات  فهم  على  القدرة  ذلك  يُضعف  فأولً،  عويصة: 

القطاعات والموارد. وهو يقلِّل، ثانياً، من الفرص المتاحة لستخدام نهج 

الترابط وسيلة لتخفيف الآثار السلبية المشتركة بين القطاعات ولتوطيد عرى 

التعاون. فعلى سبيل المثال، يعود تحليل البيانات الملئمة تحليلً دقيقاً 

بفوائد جمة على أي مسعى للنظر فيما تحدثه الخطط والسياسات من تأثيرات 

إنشاء  المعزولة  القطاعية  الُنهج  تجاوز  ويقتضي  القطاعات.  بين  مشتركة 

قواعد بيانات جديدة واتباع أساليب جديدة في معالجة البيانات )أو ربط 

البيانات القطاعية القائمة حالياً ودمجها بشكل أفضل(، فضلً عن  قواعد 

تيسير النفاذ إلى قواعد البيانات والأساليب هذه. وقد تؤثر دورات التخطيط 

المختلفة وأوجه القصور التي تشوب إجراءات التشاور والتقييم أيضاً في 

أسلوب أخذ البيانات عن مجالت التآزر بين القطاعات في الحسبان.

ثة  وينال انعدام البيانات والمعلومات الدقيقة والمنسقة والمحدَّ

من  المستويات  أعلى  لتحقيق  مسعى  أي  إطار  في  المبذولة  الجهود  من 

التحليل. وحتى عندما تكون البيانات اللزمة متاحة، فإنَّ استخدام مؤشرات 

عبر  القياس  أساليب  تباين  عن  فضلً  وقياسها  جمعها  أساليب  تختلف 

البلدان والمناطق يعيقان تحليل البيانات وتجهيزها بشكل ناجع.

ي فوات
ات وتصنيفها �ن استخدام المؤ�ش  2-8-3

عمليات  أنَّ  على  بالترابط  المعنية  "الدوائر"  بين  التفاق  انعقد 

تقييم الترابط تستلزم أكثر من البيانات الجيدة، إذ يجب أن تُستخدم أيضاً 

مؤشرات مختلفة لتوضيح الروابط البينية بشكل فعال وإدراك طبيعتها إدراكاً 

تاماً. وخلص المشاركون في حلقة العمل العالمية للتقييم التي ُعِقدت في 

عام 2016 إلى أنَّ لقابلية المؤشرات للمقارنة في جميع البلدان أهمية بالغة. 

وللمؤشرات الجلية أهميتها أيضاً في تحديد تأثيرات الحلول المقترحة في 

جميع القطاعات. وقد أشار رويدت وآخرون )2017( إلى أنَّ الحصول على 

مؤشرات محددة للترابط يعود بالفائدة على نهج تقييم الترابط.

ولما تُستخدم مؤشرات الترابط بصفتها تلك على نطاق واسع، 

فالدوائر العلمية ل تزال عاكفة على تطويرها. وحتى يستبين ما يحرز من 

المحددة  الترابط  بمؤشرات  قائمة  تضمين  ينبغي  الصدد،  هذا  في  تقدم 

حٍد  إلى  ُجمعت  وقد  انتظاماً.  أكثر  نحو  على  المنهجية  في  لستخدامها 

ما عدة مؤشرات في إطار عمليات تقييم الترابط المختلفة التي أُجريت في 

السنوات الأخيرة بموجب اتفاقية المياه.

رؤية  تتيح  المؤشرات  من  محددة  "مجموعة  مفهوم  ويمثل 

عملي.  غير  كان  وإن  مثالياً،  وضعاً  تقييم"  وكل  بلد  كل  بين  التباينات 

الستكمال  من  قدراً  المياه  اتفاقية  بموجب  أُجري  تقييم  كل  اقتضى  فقد 

الرئيسية  المؤشرات  فيها بعض  توافرت  التي  الحالت  في  والتكييف حتى 

الرئيسية  المؤشرات  أسفله  إليه  المشار  المنشور  في  وترد  منتظم.  بشكل 

المستخدمة، جنباً إلى جنب مع مصادر المعلومات ذات الصلة بها.

من  ممكنة  فئات  عدة  ُعِرضت  المنصرمة،  السنوات  وخلل 

المؤشرات لتضمينها بشكٍل مجٍد في منهجية تقييم الترابط. وفي عام 2014، 

ُصنِّفت المؤشرات خلل المراحل المبكرة من إعداد المنهجية، إما حسب 

المجموعات أو المصدر على النحو المبيَّن أدناه.

ECE. Reconciling resource uses in transboundary ba-
sins: assessment of the water-food-energy-ecosys-
tems nexus )United Nations, New York and Geneva, 
2015(, pp. 104-6.

ات المصنَّفة حسب المجموعات المؤ�ش

المؤشرات الوطنية  •
مؤشرات الحوض  •

مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة بشأن الترابط  •
المؤشرات المنظورية  •

مؤشرات محددة  •
ات المصنَّفة حسب المصادر المؤ�ش

الخبراء القطريون  •
الأغذية  )منظمة  الحوض  وإحصاءات  القطرية  الإحصاءات   •

والزراعة والبنك الدولي، وما إلى ذلك(

المعلومات المكانية  •
استبيان استطلع الآراء  •

ويتبيَّن من فئتي التصنيف هاتين أنَّ المؤشرات المختلفة تتباين 

من حيث طبيعتها، فبعضها نوعي وبعضها الآخر كمي، وشق ثالث جغرافي 

البلد  نطاق  على  البيانات  تُقدم  أن  أيضاً  ويمكن  إحصائي.  وآخر  مكاني، 

أو الحوض. وتأتي بعض المؤشرات من الخبراء والحكومات الوطنية، بينما 

تُقدم بعضها الآخر دوائر الإحصاء الدولية. وتعتمد بعض المعلومات اعتماداً 

أكبر على المنظور الشخصي، وهي تُقدم عبر آراء المشاركين. واسُتعين بكلتا 

العابرة  الأحواض  في  الترابط  تقييم  منهجية  استخدام  في  الفئتين  هاتين 

ن في المنهجية على نحو بيِّن. للحدود، بيد أنَّ أياً منهما لم يُضمَّ

ومع تطور المنهجية، ُكيِّفت المؤشرات لتتناسب بشكل أفضل 

مع عملية التقييم. وتُصنَّف هذه المؤشرات حسب الستخدام المنهجي، 

وفي مؤلف   ،ECE )2015( المنشور  في  التالي  النحو  على  تُقدم  وهي 

ستراسير وآخرون )2016(:

منظورية  ومؤشرات  التمحيص  )مؤشرات  مكانية  غير  مؤشرات   •
ومؤشرات خاصة بالتقييم(؛

مؤشرات جغرافية مكانية.  •
واسُتخدم هذا التصنيف في إجراء عمليات التقييم وهو يتجلى 

أيضاً في تقارير تقييم الترابط. وتُستخدم المجموعة الأولى من المؤشرات 

فيه  السائد  والسياق  الحوض  لوصف  التمحيص(  )مؤشرات  المكانية  غير 

وهي تعتمد على معلومات مستمدة من الخبراء والحكومات ودوائر الإحصاء 
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المعلومات  على  بالأولوية  الرسمية  البيانات  تحظى  عام،  وبوجه  الدولية. 

المؤشرات  الثانية من  المجموعة  المستمدة من مصادر أخرى. وتُستخدم 

أنواعاً  تشمل  وهي  الآراء،  استطلع  استبيان  في  المنظورية(  )المؤشرات 

والقتصادية.  الجتماعية  والظروف  الموارد  عن  المعلومات  من  مختلفة 

وتتألف المجموعة الثالثة )المؤشرات الخاصة بالتقييم( من الروابط البينية 

والحلول التي تم تحديدها، وهي شديدة العتماد على ديناميات التقييم. 

لوضع  المكانية  الجغرافية  المؤشرات  من  مجموعة  إلى  الخبراء  ويحتاج 

المؤشرات  هذه  كانت  وإن  النوعي،  التحليل  من  مزيد  وإجراء  النماذج 

تُستخدم أيضاً لحصر توزيع مختلف العوامل ذات الصلة بالترابط.

مجموعة  في  الآن  حتى  التمحيص  مؤشرات  تُصنَّف  ولــم 

هذه  تقديم  إلى  هنا  يُعمد  ولذلك  بالتقييم،  الخاصة  المجموعات  من 

بالغة،  أهمية  واستخداماتها  المصادر  توافر  عن  وللمعلومات  المعلومة. 

نظراً لما لقاعدة الموارد الخاصة بكٍل من القطاعات المعنية من أهمية أثناء 

مراحل التحليل التقنية.

ويبيِّن الجدول 5 مؤشرات التمحيص من مناظير مختلف الموارد. 

وتعبر هذه العدسات أيضاً عن بنية تقارير تقييم الترابط. وترد في الجدول 

والمؤشرات   )20(ECE )2015( المنشور  في  المعروضة  المؤشرات  أيضاً   5

المستخدمة في عمليات تقييم حوضي نهر سافا ونهر درينا. وترد معظم 

المؤشرات في المنشور )ECE )2015، وهي تستخدم في عمليات التقييم.

قواعد  بين  الختلفات  تمييز  في  الرئيسية  المؤشرات  وتساعد 

الموارد والستخدامات والمسائل في مختلف الأحواض الخاضعة للتقييم. 

وتؤكد ذلك لمحة عامة عن فئات التصنيف وسبل استخدامها في عمليات 

تقييم الترابط. ول يوجد أي نموذج أو تصنيف للمؤشرات في فئات يمكن 

كانت  وإن  للترابط،  تقييم  كل  في  نفسها  الدقيقة  بالطريقة  يُستخدم  أن 

فهذه  الغاية،  هذه  تحقيق  إلى  أقرب  الرئيسية"  "المؤشرات  مجموعة 

تقييم  كل  في  جداً  متشابهة  بطريقة  تُمثَّل  أدناه  بيانها  الوارد  المؤشرات 

للترابط، مما يتيح للمشاركين إدراك أهمية الموارد في كل حوض. ول تكون 

دارية  المعلومات عن الحوض متاحة على الدوام ول تتطابق الوحدات الإ

دون الوطنية مع حدود الحوض في كثير من الأحيان.

ات الرئيسية المؤ�ش

مجموع موارد المياه العذبة المتجددة؛  •
الطاقة المركبة لتوليد الكهرباء )حسب المصدر(؛  •

الأراضي الزراعية؛  •
الناتج المحلي الإجمالي؛  •

السكان.  •

مرئية.  بطريقة  الرئيسية  المؤشرات  عرض  على  العادة  وجرت 

بديلة  بطرائق  الرئيسية  المؤشرات  عرض  كيفية  و12   11 الشكلن  ويبيِّن 

 ECE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus. )United Nations, New  )20(
.York and Geneva, 2015(

كيفية  على  مثالً   13 الشكل  ويورد  المختلفة.  الترابط  تقييم  لعمليات 

استخدام المؤشرات )المياه، في هذه الحالة( في استبيان استطلع الآراء 

)انظر القسم 2-6-3(.

ي الأُطر والأدوات التحليلية للتحديد الكمِّ  9-3

تعتمد منهجية تقييم الترابط في الأحواض العابرة للحدود عدداً 

من الأدوات النوعية تساعد في إبانة الروابط البينية بطريقة تشاركية )انظر 

كمية  أدوات  استخدام  أيضاً  تقتضي  المنهجية  أنَّ هذه  بيد   .)6-3 القسم 

لتحديد المعاوضات والفوائد في مجال التعاون. وبشكل أكثر تحديداً قد 

تكون النمذجة شديدة الفائدة لتجسيد الحلول الترابطية في شكل فوائد 

والتكاليف  النبعاثات  وتقليل  الكفاءة  تحسين  المثال،  سبيل  )على  كمية 

المثلى، ونحو ذلك(.

التي  المتاحة  التحليل  أطر  القسم لمحة عامة عن  ويقدم هذا 

في  مفيدة  فهي  ثم  )ومن  للحدود  العابر  المستوى  على  تطبيقها  يمكن 

عمليات تقييم الترابط في سياق الجهود المبذولة في إطار اتفاقية المياه 

التي  القرارات  اتخاذ  عمليات  لدعم  واستخدامها  الجهود(  من  وما شاكلها 

تتضمن معلومات كمية عن الروابط البينية في إطار الترابط وعن تطورها 

على مر السنوات على ضوء تصورات مختلفة. ويورد القسم أيضاً معلومات 

عن تجربة الفوائد التي تحققها النمذجة كجزء من منهجية تقييم الترابط في 

الأحواض العابرة للحدود ويبيِّن السبيل الذي ينبغي اتباعه للمضي قدماً 

ة لتلك الغاية. في زيادة استخدام الأدوات الكميِّ

ية المنطبقة عىل نطاق  الأطر والأدوات الكمِّ  1-9-3

الأحواض العابرة للحدود

لتحليل  التقني  للمحلِّل  المتاحة  الأدوات  مجموعة  فتئت  ما 

أُطر  إعداد  في  العمل  تواصل  مع  تتطور  ياً  كمِّ تحليلً  الترابط  ديناميات 

تحليلية شتى للترابط. غير أنَّ المحلِّل ينبغي أن يتوخى في الوقت نفسه 

المتعلقة  فالمسائل  للتطبيق،  القابلة  الملئمة  الأطر  اختيار  في  الحذر 

بالترابط تختلف من حالة لأخرى ومن حوض لآخر.

طار الُمعّد لتحليل الترابط تحليلً كمياً تطبيق أنواع  ن الإ ويتضمَّ

للأطر  أمثلة  وترد  أو النماذج(.  النمذجة  برمجيات  )أي  الأدوات  من  شتى 

أيضاً  يُبيِّن  الذي   6 الجدول  في  للحدود  العابر  الترابط  لتقييم  المجدية 

ي وهي تأخذ  نُطقاً أخرى للتطبيق. وتستند هذه الأطر جميعاً إلى نهج كمِّ

وتتناول  الترابط.  إطار  في  القائمة  البينية  الروابط  من  عدداً  في حسبانها 

أو الغذاء، وإن  أو الطاقة  المياه  التقريب مناظير  الأطر على وجه  جميع 

كان بعضا منها يتضمن جوانب أوسع نطاقاً، مثل مؤشرات المناخ أو البيئة 

أو المؤشرات الجتماعية والقتصادية.
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منهجية تقييم الترابط في ال

 الجدول 5
مؤررات الفرز لتحليل الترابط

مؤرر البلدمؤرر الحوض

معلومات الحوض

طول النهر

منطقة الحوض

تقاسم حصص الحوض بين البلدان )وجود نسبي(

منطقة البلد

حصة كل بلد في منطقة الحوض )العتماد(

البيانات الجتماعية 
والقتصادية

تقاسم الناتج المحلي الإجمالي في الحوض

يمكن الحصول على ذلك إذا كانت منطقة الحوض 
تتداخل مع منطقة ذات قيمة اقتصادية وإل كان تقديره 

صعباً

حصة السكان في الحوض

العمالة حسب القطاعات )الحصة في الزراعة(

الناتج المحلي الإجمالي: ’1‘ الناتج المحلي الإجمالي؛ ‘2‘ نمو الناتج المحلي الإجمالي 
)المجموع، حصة الفرد(

مساهمة الموارد الطبيعية في الناتج المحلي الإجمالي*: ‘1‘ المجموع؛ ‘2‘ النفط؛ ‘3‘ 
الغاز الطبيعي؛ ‘4‘ الفحم؛ ‘5‘ المعادن؛ ‘6‘ الغابات

المساهمة في مجموع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات: ‘1‘ الزراعة؛ 
‘2‘ الصناعة؛ ‘3‘ الخدمات

السكان: ‘1‘ المجموع؛ ‘2‘ السكان الريفيون*؛ ‘3‘ السكان دون خط الفقر*؛ ‘4‘ الكثافة

نمو السكان: ‘1‘ المجموع؛ ‘2‘ السكان الريفيون*

العمالة حسب القطاعات: ‘1‘ الزراعة؛ ‘2‘ الصناعة؛ ‘3‘ الخدمات/المحلية

المياه

الموارد

الموارد المائية المتجددة: ‘1‘ المجموع؛ ‘2‘ متوسط 
الجريان السطحي السنوي؛ ‘3‘ متوسط هطول الأمطار 

السنوي

رصيد المياه الجوفية

مياه الصرف: ‘1‘ المنتجة؛ ‘2‘ المعالجة )معالجة أولية، 
ثانوية، من المستوى الثالث(

الموارد المائية المتجددة: ‘1‘ الفعلية )المجموع، حصة الفرد(؛ ‘2‘ الداخلية 
)المجموع، حصة الفرد(؛ ‘3‘ الخارجية )المجموع، حصة الفرد(؛ ‘4‘ التدفق المخصص 

لبلدان المنبع والمصب بموجب التفاقات والمعاهدات الرسمية وغير الرسمية

استخدام المياه

الستخدامات الرئيسية للمياه الجوفية والتدابير 
الرئيسية

سحب المياه العذبة: ‘1‘ المجموع؛ ‘2‘ المنزلية؛ 
‘3‘ الزراعة؛ ‘4‘ الصناعة؛ ‘5‘ الطاقة

إنتاجية المياه: ‘1‘ الزراعة؛ ‘2‘ الصناعة؛ ‘3‘ الخدمات/
المنزلية

سحب المياه العذبة: ‘1‘ المجموع؛ ‘2‘ الري ‘3‘ زراعات أخرى؛ ‘4‘ محطات الطاقة 
الحرارية؛ ‘5‘ صناعات أخرى؛ ‘6‘ منزلية

تيسير الحصول: ‘1‘ مصادر المياه؛ ‘2‘ مرافق الصرف الصحي

الطاقة

الموارد
الطاقات المتجددة القابلة لالحتراق والنفايات

الطاقة البديلة والطاقة النووية )بما في ذلك الطاقة الكهرمائية(

استخدام الطاقة
إنتاجية الطاقة

‘1‘ الزراعة؛ ‘2‘ الصناعة؛ ‘3‘ الخدمات/المنزلية

إنتاج الطاقة 

استخدام الطاقة: ‘1‘ المجموع؛ ‘2‘ حصة الفرد

استخدام أنواع الوقود الأحفوري

نمو استخدام الطاقة

طاقة انتاج الكهرباء: ‘1‘ الفحم؛ ‘2‘ الغاز الطبيعي؛ ‘3‘ النفط؛ ‘4‘ الطاقة الكهرمائية؛ 
‘5‘ الطاقات المتجددة؛ ‘6‘ الطاقة النووية

الحصول على الكهرباء

الأراضي

حصة الأراضي الزراعية في الحوضالموارد
مساحة الأراضي الزراعية: ‘1‘ المجموع؛ ‘2‘ أراضي المحاصيل الدائمة؛ ‘3‘ الغابات؛ 

‘4‘ الأراضي القابلة للزراعة

مجموع الموارد الخشبية

استخدام 
الأراضي

استخدام الأراضي

أنواع مختلفة )البيانات متاحة في كثير من الأحيان على 
صعيد البلدان ولكن ليس على مستوى الأحواض(

حصاد قطع الغابات*: ‘1‘ الرسمي؛ ‘2‘ غير المشروع

الأراضي الزراعية المروية
الأراضي المزروعة حبوباً

استهالك الأسمدة*

الآلت الزراعية*

البيوة

مياه الصرف: ‘1‘ الكمية المولدة؛ ‘2‘ المعالجة )غير المعالجة، معالجة أولية، ثانوية، 
من المستوى الثالث( 

الأنواع المهددة*: ‘1‘ الثدييات؛ ‘2‘ الطيور؛ ‘3‘ الأسماك؛ ‘4‘ النباتات المرتفعة 

المناطق المحمية: ‘1‘ الأرضية؛ ‘2‘ البحرية 

انبعاثات غازات الدفيوة: ‘1‘ الزراعة؛ ‘2‘ الطاقة؛ ‘3‘ الصناعة؛ ‘4‘ النفايات

د المؤرر في منشور اللجنة القتصادية لأوروبا )2015( ولكنه لم يُستخدم في عمليات التقييم. ُحدِّ  *
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 الشكل 11
 المؤررات الرئيسية حسب طريقة عرضها في تقييم حوض نهر سافا

اسُتخدم هذا الشكل المرئي في أغلب عمليات تقييم الأحواض حتى الآن

� السنة 500 105 مليون م3 ��
منهـا 629 مليـون م3 
من المياه المسحوبة
الزراعة %1.4
الصناعة %13.7
استخدام البلديات %85

� السنة 870 31 مليون م3 ��
منها 942 مليون م3 
من المياه المسحوبة
الزراعة %0.2
الصناعة %82.3
استخدام البلديات %17.6

� السنة 700 19 مليون م3 ��
منها 161 مليون م3 
من المياه المسحوبة
الزراعة %1.1
الصناعة %39
استخدام البلديات %59.9

� السنة 200 162 مليون م3 ��
منها 121 4 مليون م3 
من المياه المسحوبة
الزراعة %1.9
الصناعة %81.6
استخدام البلديات %16.6

� السنة 500 37 مليون م3 ��
منها 329 مليون م3 
من المياه المسحوبة

الزراعة (� توجد بيانات)
الصناعة %14.8
استخدام البلديات (� توجد بيانات)

0.9 مليون كيلوواط
منها

طاقة كهرمائية 0.7 مليون كيلوواط*

الطاقة الكهرمائية %76
الوقود ا��حفوري %24

� ذلك التخزين المضخوخ * بما ��

كرواتـيـاسلوفينيا

مجموع موارد المياه العذبة المتجددة

طاقة توليد الكهرباء المركبة والطاقة الكهرمائية

� الزراعية ا را��

الجبل ا�	سود�بيــاالبوسنة والهرسك

حصة حوض سافا
� السنة 600 18 مليون م3 ��

� السنة 300 37 مليون م3 ��

� السنة 500 35 مليون م3 ��

8 400

3.4 مليون كيلوواط
منها

طاقة كهرمائية 1.3 مليون كيلوواط*

الطاقة الكهرمائية %37
الوقود ا�حفوري %36
الطاقة النووية %21
طاقات متجددة أخرى %17.6

4.2 مليون كيلوواط
منها

طاقة كهرمائية 2.1 مليون كيلوواط*

الطاقة الكهرمائية %51
الوقود ا�حفوري %45
طاقات متجددة أخرى %4

8.8 مليون كيلوواط
منها

طاقة كهرمائية 2.1 مليون كيلوواط*

الطاقة الكهرمائية %32
الوقود ا�حفوري %63
طاقات متجددة أخرى %5

4.3 مليون كيلوواط
منها

طاقة كهرمائية 2.15 مليون كيلوواط

الطاقة الكهرمائية %50
الوقود ا�حفوري %50

900 4 كم2
منها 1% مروية

600 13 كم2
منها 1% مروية

500 21 كم2
 توجد أراض مروية
(أو هي قليلة  تُذكر)

200 51 كم2
منها 0.5% مروية

200 5 كم2
 توجد أراض مروية
(أو هي قليلة  تُذكر)
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منهجية تقييم الترابط في ال

 الشكل 12
 المؤررات الرئيسية حسب طريقة عرضها في تقييم درينا

 اختيرت طريقة عرض أخرى بسبب صغر حجم الحوض ولأن هذا التقييم يورد مزيداً من التفاصيل عن مسالة أوجه الترابط
استناداً إلى تقييم حوض سافا

�بيا�بيا

المياه
المسحوبة

16 160
63% فحم
35% طاقة كهرمائية

21 850%43 2 100

2 200
1 100

21 6002 100

50 كم2 700

حوض درينا وحده

560%4

820%1.5
5 440%6

27 200
كيلوم�� مربع

%31
� من مساحة ا را��

3 174
63% فحم

35% طاقة كهرمائية

34 غيغاواط ساعي 060
(ألف مليون واط ساعي)

65% فحم
35% طاقة كهرمائية

37 500

19 700

162 200
� السنة مليون م3 ��

328

161
منها:
82% ل¤ستعمال الصناعي 60% ل¤ستخدام الزراعي

إنتاج الكهرباءالموارد المائية

� الزراعية يكولوجيةا را�� النظم ا®

المصدر: US International Energy Agency, 2017 (data: 2014)المصدر: ا��حصاءات المائية لمنظمة ا��غذية والزراعة، 2014

4 180

البوسنة والهرسكالبوسنة والهرسك

الجبل ا سود

́بيا البوسنة والهرسك

الجبل ا سود

الجبل ا سود

́بيا البوسنة والهرسك

مناطق محميةالجبل ا سود

24 كم2 أرض مروية (%1)
8 270
%60

غابات

ا��حصاءات المائية لمنظمة ا��غذية والزراعة، 2014المصدر: 
قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية برنامج ا��مم المتحدة للبيئة

المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة، 2016 المصدر:  ا��حصاءات المائية لمنظمة ا��غذية والزراعة، 2014

كيلوم�� مربع
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 الشكل 13
استخدام المؤررات في استبيان استطالع الآراء
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إدارة المياه
م5- قل�ل تشغيل المستودعات والطاقة الكهرمائية وتحويل
� المصب المياه عن مسارها من إتاحتها لمستخدميها ��
� المستقبل � المياه �� م4- يتوقع حدوث قصور ��

� المياه للزراعة م3- حدث قصور ��

� المياه للصناعة م2- حدث قصور ��

� مياه البلديات م2- حدث قصور ��

� الحوض م1- شّكلت وفرة المياه مشكلة ��

 ECE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus )United Nations, New  )21(
http://www.unece.or 0g/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_ :يمكن الطلع عليه في الرابط .York and Geneva, 2015(, Box 13, p. 71

.Nexus/ece_mp.wat_46_eng.pdf

المختلفة  الموارد  لتغطية جميع  التحليلية  الأطر  مت  ُصمِّ وقد 

التركيز  إلى  تميل  الأطر  بهذه  الخاصة  البرمجيات  كانت  وإن  الترابط،  في 

التركيز على مجال بعينه في  القطاعي. ويعزى ذلك في أحياٍن كثيرة إلى 

ع نطاقها. وبما أنَّ  وضع الأدوات التي تُجمع لحقاً مع أدوات أخرى أو يُوسَّ

الأدوات كثيراً ما تركز على مجال وحيد )مثل الأراضي أو التربة أو الزراعة(، 

فإّن جمعها وتوسيع نطاق استخدامها يتيحان تكوين مجموعة من الأدوات 

تلئم مختلف السياقات والمجموعات المتغيرة من المسائل.

ويبيِّن الجدول 7 الأطر وأدوات برمجيات النمذجة التي تستند إليها. 

شارة إلى أنَّ الأطر التحليلية عادة ما تُقام حول البرمجيات المجانية.  وتجدر الإ

ولتمكين الدوائر الأعم من أصحاب المصلحة في الترابط من الستعانة بهذه 

الأطر التحليلية، تتاح أغلبية البرمجيات المرتبطة بها لستخدامها مجاناً، إما 

عبر المجال العام، أو من خلل تراخيص المصادر المفتوحة. وتُعد المرونة 

نَّ الحصول على الدعم التقني ليس سهلً على الدوام.
ميزة أساسية لأ

ي 
ابط �ن ي تقييم ال�ت

التجربة المكتسبة ح�ت الآن �ن  2-9-3

الأحواض العابرة للحدود

حيث  من  البينية  الروابط  لتحديد  المتاحة  الأدوات  تختلف 

المتعددة  النمذجة  أدوات  مثل  تماماً،  متكامل  فبعضها  تكاملها،  مستوى 

المصادر التي يمكن الستعانة بها في استكشاف الروابط البينية باستخدام 

الموسع  النظام  نماذج  فهي  الأخرى،  أما النماذج  فقط.  وحيدة  برامجية 

طار المعتمد  أو نماذج وحيدة تُجمع عبر وسيلة الربط المرن. ويستند الإ

أي  الآن،  أُجريت حتى  التي  الأحواض  تقييم  الكمي في عمليات  للتحديد 

استراتيجيات المناخ واستخدام الأراضي والطاقة والمياه، إلى الربط المرن، 

فتتاح للمحللين المرونة وإمكانية الستفادة من نماذج الأحواض أو البلدان 

الموجودة وإجراء عمليات تحديد كمي محدودة النطاق وعمليات توضيحية 

باستخدام طريقة الوحدات )لقطاع بعينه، على سبيل المثال( دون الحاجة 

إلى ملء قواعد بيانات واسعة النطاق.

وقد أُجريت أغلب عمليات التحديد الكمي حتى الآن باستخدام 

 .)7 )الجدول  التكاليف  لترشيد  المصدر  المفتوحة   OSeMOSYS أداة 

ي هذه المتراكمة مع التجربة لربط فوائد  وتُستخدم عمليات التحديد الكمِّ

بوجه  الكهرمائية  وبالطاقة  بالمياه  المتعلقة  بالمعاوضات  الطاقة  قطاع 

خاص. وتُساق الأمثلة التالية للتحديد الكمي المستمد من عمليات تقييم 

الترابط من باب التوضيح.

ففي حوض نهر سافا وضع كل بلد أهدافاً طويلة الأجل للطاقة 

د أهدافاً  ا يساوره من شواغل تتعلق بأمن الطاقة وحدَّ المتجددة وأعرب عمَّ

ي التي أجراها المعهد  لتخفيف وطأة غازات الدفيئة. وتشير عملية التحديد الكمِّ

الملكي للتكنولوجيا، بمشاركة من مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية 

الأوروبية، إلى أنَّ أهداف الطاقة المتجددة ليست قابلة للتحقيق فحسب، 

بل ويمكن تجاوزها إن أُخذت بلدان حوض نهر سافا مجتمعة )وصولً إلى 

55 في المائة بحلول عام 2020(. وتقوم محطات الطاقة الكهرمائية المقامة 

في حوض نهر سافا بدور حاسم في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة: يمثل 

توليد الكهرباء من الطاقة الكهرمائية وحدها ما يقدر بنحو 33 في المائة من 

مجموع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة. وعلى ضوء هذه الفرص المتاحة 

لتوليد الطاقة المتجددة، يمكن أن يحقق التعاون العابر للحدود بين بلدان 

حوض سافا فوائد في مجالت توفير أمن الطاقة وتقليل درجة العتماد في 

مجال الطاقة والمساهمة في إزالة الكربون من نظام الطاقة)21(.

ويتبيَّن من عملية لوضع النماذج أُجريت في إطار تقييم حوض 

أن  يمكن  تعاونياً  تشغيلً  الكهرمائية  الطاقة  سدود  تشغيل  أنَّ  سافا  نهر 

 .2030-2017 الفترة  خلل  الكهرباء  من  جيجاوات   600 من  أكثر  يولِّد 

وينطوي الحتفاظ جانباً بنسبة 30 في المائة من طاقة السدود للتحكم في 

الفيضانات على تكلفة ناشئة عن التغيير في مزيج الطاقة )نحو 4 في المائة 
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من تكلفة تشغيل نظام الكهرباء بأكمله في البلدان الثلثة(. ويمكن تخفيف 

الضغوط على توليد الطاقة الكهرمائية بزيادة كفاءة الطاقة )بما يصل إلى 

الفترة 2030-2017(  4,1 تيراواط في الساعة في حوض نهر سافا كله في 

 ECE. Assessment of the water-food-energy-ecosystem nexus and benefits of transboundary cooperation in the Drina River Basin )United  )22(
.http://www.unece.org/index.php?id=47750 :يمكن الطلع عليه في الرابط .Nations, New York and Geneva, 2017(

M. Giampietro, R. J. Aspinall, S. G.F. Bukkens, J. Cadillo Benalcazar, F. Diaz-Maurin, A. Flammini, T. Gomiero, Z. Kovacic, C. Madrid, J. Ra-  )23(
.mos-Martín and T. Serrano-Tovar. An Innovative Accounting Framework for the Food-Energy-Water Nexus )FAO, 2013(

 T. Alfstad, M. Howells, H. Rogner, E. Ramos and E. Zepeda. Climate, Land-, Energy-, Water-use simulations )CLEWs( in Mauritius– integrated  )24(
.optimisation approach )EGU General Assembly Conference Abstracts, 2016(, vol. 18, No. EGU2016-15765

 M. Howells and others. Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies )Nature Climate Change, 2013(, vol. 3,  )25(
.pp. 621-26

 D. Mentis and others. Lighting the World: the first application of an open source, spatial electrification tool )OnSSET( on Sub-Saharan Africa  )26(
.)Environmental Research Letters, 2017(, vol. 12, No. 8

 C.G. Heaps. Long-range Energy Alternatives Planning )LEAP( system )Stockholm Environment Institute. Somerville, United States, 2016(  )27(
.]Software version: 2018.[ https://www.energycommunity.org

J. Sieber and D. Purkey. User Guide for WEAP 2015 )Stockholm Environment Institute, U.S. Center, 2015( http://www.weap21.org/down-  )28(
.loads/WEAP_User_Guide.pdf

 L. Karlberg and others. Tackling complexity: Understanding the food-energy-environment nexus in Ethiopia‘s Lake Tana Sub-basin. )Water  )29(
 .Alternatives, 2015(, vol. 8, No. 1, pp. 710-34

وسيحقق ذلك أيضاً تخفيضاً ملموساً في انبعاثات غازات الدفيئة )من 38 

ميغاطن في عام 2017 إلى 28 ميغاطن في عام 2030، أي ما يقارب 21 في 

المائة من مجموع النبعاثات في البلدان الثلثة في عام 2015()22(.

 الجدول 6
الأطر التحليلية المستخدمة لتناول مسائل الترابط عبر الحدود

النطاقالأُطر التحليلية
الروابط البينية المحللة في 

التطبيق عبر الحدودالمراجعإطار الترابط

التقييم المتكامل المتعدد 
الُنطق لالأيض المجتمعي 

يكولوجي والنظام الإ

التجارة عبر الحدود
عالمي
إقليمي
وطني 

دون وطني

المياه
الطاقة
الغذاء

الأراضي
غازات الدفيئة

الناتج المحلي الإجمالي

 
جيامبيوترو وآخرون 

)23()2013(

أمن الترابط باستخدام الروايات الكمية
magic-nexus.eu/documents/d41-report-nexus-security-us-

ing-quanti- tative-story-telling
تحليل متعدد الُنطق لحالة دراسة على المستوى العالمي: القيود 

)MAGIC( الخارجية على الصعيد الكوني
https://magic-nexus.eu/

استراتيجيات المناخ 
واستخدام الأراضي والطاقة 

والمياه

الأحواض العابرة 
للحدود

عالمي
إقليمي
وطني

المناخ، البيئة
↕

الطاقة، المياه الأراضي/الغذاء

الفستاد وآخرون )2016(
)24( وهاولز وآخرون 

 )25()2013(

عمليات تقييم الترابط بموجب اتفاقية المياه - أحواض أنهار 
الزاني/غانيك، سافا، سير داريا، ودرينا

http://www.unece.org/publications/oes/welcome.htm

أداة الكهربة المكانية 
المفتوحة المصدر

أحواض عابرة للحدود
قاري

إقليمي
وطني

الطاقة ↔ المياه
الطاقة ↔ الأراضي/الغذاء

المناخ ↔ الطاقة 

مينتيس وآخرون )2016(
 )26(

عمليات تقييم الترابط بموجب اتفاقية المياه - ربكة المياه 
الجوفية في رمال غرب الصحراء )مقبل(

نظام تقييم المياه 
وتخطيطها/نظام تخطيط 

بدائل الطاقة الطويل الأمد

عابر للحدود
عالمي
وطني

المياه ↔ الطاقة
المياه ↔ الغذاء
المياه ↔ البيئة 

الطاقة ↔ الأراضي
الطاقة ↔ البيئة

 الغذاء ↔ الطاقة
الأراضي ↔ الغذاء
الأراضي ↔ البيئة

معهد ستوكهولم للبيئة
 هيبس )2016()27(

سيبير وبوركي )2015()28( 
أعالي حوض النيل الأزرق)29( 

لكتروني الترابط - الإ
عابر للحدود

وطني
حوضي

المياه
الزراعة
المناخ
البيئة

مركز المفوضية الأوروبية 
للبحوث المشتركة

مشروع ميكرو- تعزيز الستدامة في حوض ميكرو
 https://ec.europa.eu/jrc/en

Udias and others )تم تسليمها(

http://www.unece.org/index.php?id=47750
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النطاقالأُطر التحليلية
الروابط البينية المحللة في 

التطبيق عبر الحدودالمراجعإطار الترابط

أداة المياه والطاقة 
الكهرمائية والزراعة 

لالستثمارات والتمويل

عابر للحدود
إقليمي
وطني

حوضي

الغذاء
المياه

الطاقة
اقتصاديات الرعاية

التمويل

تحقيق التساق في 
مجتمعات الغد 

 )COWI AS( المستدامة
بالتعاون مع منظمة 
التعاون والتنمية في 

الميدان القتصادي
منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان القتصادي 

 )30()2018(

مصب حوض سير داريا 

www.oecd.org/environment/outreach/MPWI_Perspec-
tives_Fi-nal_WEB.pdf

حوض نهر الزامبيزي

أداة الترابط بين المياه، 
والطاقة، والغذاء

وطني

المياه ↔ الطاقة
المياه  ↔ الغذاء

المياه، الطاقة، الغذاء
↕

الأراضي، 
التمويل، الكربون، البيئة

مجموعة بحوث الترابط 
بين المياه والطاقة 

والغذاء
داهر ومحتار )2015()31( 

ترابط الأمن وتغير المناخ والموارد
https://www.taylorfrancis.com/

إطار تحليلي للقرارات 
لستكشاف الترابط بين المياه 
والطاقة والغذاء في أحواض 

الأنهار العابرة للحدود في 
أفريقيا

عابر الحدود

المياه ↔ الطاقة 
الطاقة ↔ الغذاء
الغذاء ↔ المياه

المياه، الطاقة، الغذاء
↕

البيئة

بيرلندو وآخرون )2018(

أومو-توركانا
https://dafne.ethz.ch/casestudies/

الزامبيزي
https://dafne.ethz.ch/casestudies/

.OECD. Strengthening Shardara Multi-Purpose Water Infrastructure in Kazakhstan. OECD Studies on Water )OECD Publishing, Paris, 2018(  )30(

 Bassel Daher and Rabi H. Mohtar. Water-energy-food )WEF( Nexus Tool 2.0: guiding integrative resource planning and decision-making  )31(
.)Water International, 2015(

 ECE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus in the Syr Darya River  )32(
.http://www.unece.org/index.php?id=45042 :يمكن الطلع عليه في الرابط Basin )United Nations, New York and Geneva, 2017(

ولستكشاف أوجه العتماد بين الموارد المائية لحوض نهر سير 

داريا وقطاع نظم الطاقة، أُعّد في البلدان المشاطئة الأربعة نموذج متعدد 

الأقاليم لنظم الكهرباء لمحاكاة أسباب التغييرات التي تحدث في توليد الطاقة 

الكهرمائية في المنبع والتأثيرات الناجمة عنها. وُوِضعت تصورات لتشغيل نظم 

الطاقة المتكاملة لتحديد الفرص المتاحة للتعاون بين هذه البلدان. وأعقب 

ذلك إجراء تحليل الستجابة الدينامية لتجارة الكهرباء والتغيرات في مواصفات 

نت التصورات الجهود المعلن عنها لتنفيذ تدابير كفاءة  توليد الكهرباء. وتضمَّ

الطاقة )التي تستهدف جانبي العرض والطلب معاً( والتوسع في استخدام 

الطاقة المتجددة. وأتاحت هذه الدراسة المقارنة تحديد التبعات الرئيسية، 

مظهرة بذلك أهمية مشاركة قطاع الطاقة في الشواغل المائية)32(.

 الجدول 7
طار التحليلي معلومات عن برمجيات الإ

طار التحليلي رابط النفاذالتوافرالتركيز القطاعيبرامجيات النمذجة الرئيسية المستخدمةالفوةالإ

التحليل المتكامل المتعدد 
الُنطق المجتمعي والنظام 

يكولوجي الإ

كمي/
نوعي

داخلياً في الوقت الحالي
النظم الجتماعية 

يكولوجية الإ
غير متوافرمقرر أن يكون عاماً

استراتيجيات المناخ واستخدام 
الأراضي والطاقة والمياه

كمي

Osmosysمصدر مفتوحالطاقةwww.osemosys.org

مجاناً للمستخدمين في البلدان الطاقةنظام تخطيط بدائل الطاقة الطويل الأمد
النامية؛ وتراخيص مسعرة في البلدان 

الأخرى

www.sei.org

/www.weap21.orgالمياهتخطيط وتقييم الموارد المائية

GAEZمجاناًاستخدام الأراضيwww.gaez.iisa.ac.at

أداة الكهربة المكانية 
المفتوحة المصدر

كمي
 أداة الكهربة المكانية المفتوحة

المصدر
www.onsset.orgمصدر مفتوحالطاقة
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 الجدول 7
طار التحليلي )تابع( معلومات عن برمجيات الإ

طار التحليلي رابط النفاذالتوافرالتركيز القطاعيبرامجيات النمذجة الرئيسية المستخدمةالفوةالإ

تخطيط وتقييم الموارد 
المائية - نظام تخطيط بدائل 

الطاقة الطويل الأمد
كمي

مجاناً للمستخدمين في البلدان المياهتخطيط وتقييم الموارد المائية
النامية؛ وتراخيص مسعرة في البلدان 

الأخرى

www.sei.org

www.weap21.orgالطاقةنظام تخطيط بدائل الطاقة الطويل الأمد

لكتروني كميالترابط - الإ

e-waterمصدر مفتوحالمياه
www.aquaknow.jrc.
ec.europa.eu

SWATمعفي من حقوق المؤلفإدارة المياه والتربة https://swat.tamu.edu/

EPICإدارة التربة
معفي من حقوق المؤلف في 

الوليات المتحدة
https://epicapex.tamu.
edu/epic/

Refran-CVترخيص عام في التحاد الأوروبيالمياه/ الأرصاد الجوية
https://aquaknow.jrc.
ec.europa.eu

أداة المياه والطاقة الكهرمائية 
والزراعة لالستثمارات والتمويل

كمي
GAMS

 MSAccess
Excel

لغة البرمجة الرقمية 
والتجويد

WHAT-IF: معفي من حقوق المؤلف
MSAccess: حصري

Excel: حصري
MIKR@cowi.com

أداة الترابط بين المياه 
والطاقة والغذاء

أداة الربط بين المياه والطاقة والغذاءكمي

أُعدت تطبيقات للصيغة 
لكترونية المركزة على  الإ

الغذاء؛ والصيغة المركزة 
على الطاقة والمياه 

بتكييف الصيغة المفتوحة

http://wefnexustool.orgرابطة بينية مفتوحة الدخول مجاناً

مجموعة  إلى  النماذج  إعــداد  تجربة  استندت  الآن،  وحتى 

والمناخ.  والغذاء  والمياه  الطاقة  البينية هي:  الروابط  من  واحدة  رئيسية 

التي  والنماذج  البيانات  توافر  بينها  من  شتى  أسباب  إلى  ذلك  ويعزى 

التشاركية وكفاءات  العملية  أثناء  المعرب عنه  أُعدت قبلً ومدى الهتمام 

هذا  معالجة  ــدوام  ال على  ويمكن  التقييم.  في  المحللين المشاركين 

العقبات  أنَّ  غير  الفريق،  لدى  الخبيرة  الدراية  بتنمية  الجانب الأخير 

المصلحة بوسائل  إل بالعمل مع أصحاب  التغلب عليها  الأخرى ل يمكن 

أو إجراء  أفضل  بيانات  على  للحصول  السعي  المثال:  سبيل  على  منها 

حوار أكثر تركيزاً على المعاوضات والفرص )مثلً، الطاقة الحيوية والتجارة 

الزراعية والأصول البيئية، وما إلى ذلك( التي تطغى عليها في أحيان كثيرة 

موضوعات أخرى )ظلَّت الطاقة الكهرمائية موضوع "الساعة" في كثير من 

عمليات التقييم السابقة(.

الأجل  في  النماذج  إعداد  عملية  من  المنشود  الهدف  ويكمن 

الطويل في إطار تقييم الترابط في حوض بعينه بموجب اتفاقية المياه في 

استخداماً  استخدامها  يمكن  للحوض  أدوات  قاعدة لوضع مجموعة  إنشاء 

كمياً لستكشاف الروابط البينية المتنوعة وفوائد التعاون. ولئن كانت النتائج 

المتابعة  مشاريع  فإنَّ  أغلبها،  في  إيضاحية  التقييم  نطاق  في  المحققة 

ي أعمق. المقترحة تسعى إلى تطوير الأدوات المستخدمة وإجراء تحليل كمِّ
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 ECE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus )United Nations, New  )1(
.York and Geneva, 2015(, pp. 99-102

ابط تصميم عملية تقييم ال�ت  1-4

يركز هذا الفصل على تجارب إضافية اكُتِسبت خلل السنوات 

الثلث الماضية.

ول يزال منحنى التعلم في تقييم الترابط حاداً، فكل تقييم يضيف 

تجربة تعلم جديدة. ومن الدروس التي تأكدت مرة تلو الأخرى أهمية تكييف 

نطاق كل تقييم ومجال تركيزه مع المسائل المحددة الخاصة بكل حوض. 

وتارة أخرى، يتبيَّن من كل تقييم أنَّ القطاعات المختلفة الواقعة في نطاق 

مجال تركيز الترابط تعمل على نُطق متباينة وتُحدث تأثيرات مختلفة على 

مستويات عديدة. وتؤثر مستويات التعاون الحالية وسواها من خصائص 

الحوض والمنطقة والبلدان المشاركة في طريقة إجراء التقييم وفي مناظير 

المتابعة أيضاً. ولتطوير إدارة الموارد في الحوض، ل بد من تحسين سياق 

دارة بوضع سياسات وطنية تكون أكثر اتساقاً، على سبيل المثال. وتظلُّ  الإ

إطار  في  الترابط  تقييم  بعملية  المتعلقة  والتوصيات  الستنتاجات  هذه 

برنامج العمل للفترة 2012-2015، وغيرها، صائبة وقيمة)1(.

وأدواتــه.  الترابط  ديناميات  عن  المتاحة  المعارف  كمُّ  ويــزداد 

فالأنشطة  متقداً،  عــام 2011  في  الترابط  أثاره  الذي  الهتمام  ول يــزال 

حلقة  وأبانت  تزداد.  الترابط  نهج  لصقل  بالسياسات  والمتعلقة  العلمية 

العمل التقييمية العالمية بشأن عمليات تقييم الترابط بين المياه والغذاء 

يكولوجية )جنيف، 6-7 كانون الأول/ديسمبر 2016( فائدة  والطاقة والنظم الإ

ة والمعرفة المعززة في السياق العابر للحدود أيضاً. وأشارت  الأدوات المعدَّ

الدولية  الوكالت  دور  إلى  أيضاً  العمل  حلقة  في  دارت  التي  المناقشات 

قليمي والتعاون العابر للحدود. والمانحين الهام في تعزيز التخطيط الإ

أنَّ  التجربة  أظهرت  فريدة،  عملية  يُعدُّ  تقييم  كل  أنَّ  ورغم 

المياه  بتوزيع  تتصل  مشتركة  مسائل  تتقاسم  للحدود  العابرة  الأحواض 

مفيداً  منطلقاً  يشكل  التقييم  أنَّ  ذلك  على  زد  البيئة.  في  وبالتأثيرات 

الشواغل.  هذه  لمعالجة  الدولي  التعاون  فرص  استكشاف  على  للحث 

ومع ذلك، فإنَّ عمليات تقييم الترابط ما هي إل بداية لنقاش أطول أمداً 

تؤخذ  أن  ينبغي  حقيقة  وتلك  والحدود،  القطاعات  عبر  التعاون  يتناول 

التالية هذه  الأقسام  التقييم. وتتناول  في الحسبان عند تخطيط عمليات 

المسألة بمزيد من التفصيل.

دارة  بــالإ مقارنة  أعم  بوجه  القطاعات  الترابط  نهج  ويتناول 

المتكاملة لموارد المياه. والهدف المنشود المعلن هنا هو تضمين المناظير 

القطاعية والنظر أيضاً إلى أبعد من الحوض وفي طائفة أوسع من فرص 

التعاون التي يتوقع أن تؤثر في وضع المياه تأثيراً إيجابياً.

رئيسية  دروس  اسُتخلصت  المنصرمة،  القليلة  السنوات  وفي 

الترابط  تقييم  عمليات  تصميم  بما يلي:  خاص  بوجه  تتعلق  عديدة 

تآزر مع  إلى نشوء مجالت  التقييم  )القسم 4-1(، وكيف أفضت عمليات 

التي يستكشف بها قطاعا الطاقة  عمليات أخرى )القسم 4-2(، والطريقة 

والزراعة أيضاً جدوى نُهج الترابط )القسم 4-3(. ويرد في القسم 4-4 بيان 

أوفى للصعاب الواجب تذليلها والتحسينات التي ينبغي إجراؤها.

تيس�ي الملكية بمشاركة البلدان الرسمية  1-1-4

قد تكون نتائج التقييم محل جدل في بلد أو قطاع ما. ولذلك، 

ينبغي الحرص عند تصميم هذه العملية على أن تتقبلها البلدان والقطاعات 

المشاركة فيها وتتولى ملكيتها، مع تيسير الملكية وإيجاد القيادة للمساعدة 

الرسمية  الطبيعة  تكتسي  السبب،  بأسرها. ولهذا  العملية  في توجيه دفة 

والحكومية الدولية لهذه العملية أهمية خاصة؛ إذ ينبغي أن يوافق عليها 

جميع المشاطئين للحوض )أو طبقة المياه الجوفية( الذين يحتازون حصة 

من  بها  التزامهم  مؤكدين  البداية،  منذ  فيها  يشاركوا  وأن  منه  شأن  ذات 

خلل المراسلت الرسمية. وتبادر اللجنة القتصادية لأوروبا إلى التصال 

النظر  ويتم  البلدان.  مشاركة  لتأكيد  المياه  اتفاقية  في  التنسيق  بجهات 

المستخدمة  الوسائل  كما أنَّ  بعينه،  تقييم لحوض  كل  في  بشكل مفصل 

للتواصل مع أصحاب المصلحة وتحديدهم تتفاوت بعض الشيء )ترد في 

الجدول 8 بعض الأمثلة على ذلك(.

الأمثل  الوضع  في  )المنتمية  الوطنية  التنسيق  جهات  وتقوم 

مهم  بدور  الوزارات(  بين  مشتركة  مجموعة  أو إلى  مختلفة  قطاعات  إلى 

في العملية برمتها. ويستطيع الخبراء المحليون أداء دور قيِّم بدعم جهات 

بهذه  المتعلقة  الأخــرى  والمسائل  التقنية  المسائل  لمعالجة  التنسيق 

والخبراء  التنسيق  أدوار جهات  تحديد  ذلك،  فوق  المهم،  ومن  العملية. 

المحليين المنتمين إلى المشاريع تحديداً ل لبس فيه والحرص على توفير 

الموارد اللزمة لهم لأداء مهامهم.

بين  مشترك  فهم  تكوين  "الرسمية"  التقييم  عملية  وتتيح 

ولدمج  الترابط  لنهج  أمتن  قاعدة  اللتزام  هذا  ويوفر  المشاطئة.  البلدان 

الستنتاجات والتوصيات المحددة في وثائق البلدان المشاطئة الستراتيجية 

نمائية، وهو أمر دعا إليه المشاركون في عمليات التقييم  وفي خططها الإ

السابقة.

وفي الختام، يمكن تعزيز الملكية بتضمين جميع المعنيين من 

دارة الوطنية وسواهم من  القطاعات والمشاركين من مختلف مستويات الإ
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أصحاب المصلحة. وحتى تجني البلدان أقصى الفوائد من هذه العملية، 

يجب إشراك المشاركين إشراكاً حثيثاً طوالها، ل سيما أثناء حلقات العمل.

المشاركة الواسعة النطاق والدؤوبة يزيدان النتائج   2-1-4
جودة ويعززان الملكية

البلدان رسمياً في عملية  الملكية على تضمين  إنشاء  ل يقتصر 

التشاركية  الطرق  ومن  السابق  القسم  من  بجلء  ويتضح  الترابط.  تقييم 

المعني  البلد  في  المسؤولين  أنَّ   6-3 القسم  في  بالتفصيل  نة  المبيَّ

يقومون بجل عملية التفكير بشأن التقييم أثناء حلقات العمل ويوجهون 

المشاركة هذه  تعزيز  عملية  وتبدأ  تركيزه.  مجال  ويحددون  التحليل  دفة 

وهي  المكتبية  الدراسات  في  المحليين  والخبراء  التنسيق  جهات  بإشراك 

تتواصل طوال حلقات العمل وبعدها من خلل التعليقات ونشر النتائج 

المستعرضة.

ومن الأمثلة على هذا التسلسل قيام أصحاب المصلحة باعتماد 

عن  والآراء  التفاصيل  من  مزيداً  وتقديمهم  درينا  نهر  تقييم حوض  نتائج 

السبل الكفيلة بتنفيذ التدابير المقترحة. وبالمقارنة مع تطبيقات منهجية 

تيسير  وأسفر  والمساهمة.  للتشاور  أكبر  فرص  أُتيحت  السابقة،  التقييم 

قاعدة  إرساء  الآراء عن  النطاق من  التي تضمنت طائفة واسعة  المشاركة 

صلبة لتحسين إدارة الموارد والسياسات وحشد التمويل.

 الجدول 8
أمثلة على نُهج إقامة التصال مع البلدان المستهدفة

العتباراتالنهجالأحواض المستهدفة بتقييم أوجه الترابط

الزاني/غانيك، سافا
اسُتخدم تحديد أصحاب المصلحة في أعمال إدارة الحوض 

أساساً واتُخذت بعد ذلك تدابير تكميلية.
كان هناك تآزر جيد مع مشروع مرفق البيئة العالمية، ولكن 

حدثت حالت تأخير في إقامة الحوار مع قطاع الطاقة.

سير داريا
تم التصال بالوزرات المعنية بتنسيق التصال )المياه( ووزارات 

الخارجية بشأن تكوين وفود وطنية.
تعذرت المشاركة المحلية التمثيلية وكانت المشاركة قاصرة 

نوعاً ما من وجهة النظر الجنسانية.

درينا

شكلت شبكة من جهات التصال أُقيمت في نهر حوض سافا 
الأساس، بينما وفرت مشاركة شعبة الطاقة المتجددة للجنة 
القتصادية لأوروبا/ فريق الخبراء المعني بالطاقة المتجددة 

وسائل التحديد.

دارات والمرافق المحلية بطريقة  أشركت جهات التنسيق الإ
ر التعاون مع فريق الخبراء  فعالة إلى حد كبير بينما يسَّ

المعني بالطاقة المتجددة التابع للجنة القتصادية لأوروبا 
إشراك قطاع الطاقة.

بالتحديات،  محفوفة  التشاركية  العملية  أنَّ  التجربة  من  وتبيَّن 

على  التخصصات  متعدد  بعمل  الضطلع  به  يتسم  الذي  فالتعقيد 

وقت  تخصيص  يقتضي  المصلحة  أصحاب  شتى  ومع  عديدة  مستويات 

طويل له وبذل جهد كبير في التعلم.

والنظم  والطاقة  والغذاء  المياه  بين  الترابط  عملية  وتهدف 

هي  "المياه"  كانت  وإن  قطاع،  لكل  مماثل  اهتمام  إيلء  إلى  يكولوجية  الإ

المنطلق في هذا المجال. وبما أنَّ عمليات التقييم تُجرى بموجب اتفاقية 

دراسة  كما أنَّ  البلدان،  بين  يربط  الذي  العنصر  تمثل  المياه  فإنَّ  المياه، 

التأثيرات الناشئة عن الترابط تتم على صعيد الحوض. وفضلً عن ذلك، 

الذي  المؤسسي  السياق  تأثير أشد بسبب طبيعة  المياه  لقطاع  يكون  قد 

قد  وضع  وهو  تجتذبهم،  الذين  والمشاركين  التقييم  عمليات  فيه  تُجرى 

يؤدي إلى نوع من "التحيز للمياه". وينبغي النظر على النحو الواجب في 

هذه  )في  الأخرى  بالقطاعات  بالهتمام  التوازن  وتحقيق  سافر  تحيز  أي 

الحالت، يستطيع الشركاء القطاعيون القيام بدور عظيم الفائدة( وأخذها 

تزداد  البلدان  في  التواصل  هذا  وبفضل  المستطاع.  قدر  الحسبان  في 

عمليات التقييم جودة وجدوى، فل يقتصر الحوار الدائر في البلدان بين 

القطاعات على مناظير إدارة المياه بل يتجاوزه إلى آفاق أرحب.

وللتحقق من وصول أنشطة الترابط إلى جميع القطاعات المعنية 

تتحقق فيه  ومن تناولها لجميع المصالح، يجب تصميم العملية تصميماً 

المشاركة المتوازنة. ويجب الحرص على تحديد أصحاب المصلحة الذين 

يرجح أن يكونوا الأقوى نفوذاً في إدارة الموارد التي يتناولها تقييم الترابط، 

بها، والتواصل معهم. وعلى غرار ما ورد أعله، توجد نُهج  أو الأكثر تأثراً 

الحاجة  كانت  مختلفة لتحديد أصحاب المصلحة، حسب الحوض. ولئن 

حلقات  أنَّ  أبانت  التجربة  فإنَّ  والتمثيلية،  الواسعة  المشاركة  إلى  تدعو 

فراط في  العمل ينبغي أن تقتصر على أصحاب المصلحة الرئيسيين، فالإ

إشراك أصحاب المصلحة ل يحقق بالضرورة حصيلة أفضل، بل هو إلى 

إعاقة إجراء المناقشات وتبادل الآراء بطريقة سلسلة أقرب.

إليها مهام قطاعية مختلفة من  أُسندت  التي  الجهات  وتساهم 

التقييم  عمليات  نَّ 
ولأ التقييم.  عملية  في  بثمن  ل تقدر  مساهمة  الشركاء 

تُجرى بموجب اتفاقية المياه مما يعني ضمناً التركيز على الموارد المائية، 

المثال،  سبيل  فعلى  ضرورياً.  الأخرى  القطاعات  من  شركاء  إشراك  بات 

رت منظمة الأغذية والزراعة التواصل مع قطاع الزراعة وإدارة الأراضي  يسَّ

وساعدت شعبة الطاقة المتجددة في اللجنة القتصادية لأوروبا في تمهيد 

المياه في إطار اعتبارات الستدامة الأوسع  السبيل للنقاش حول مسائل 

نطاقاً من خلل الترابط في منتديات شتى لقطاع الطاقة.
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وري  التواصل الفعال والمتناسب مع الجمهور �ن  3-1-4
ي مختلف مراحل العملية

�ن

يمثِّل التواصل جانباً مهماً في عملية التقييم برمتها، فهو يحث، 

قبل الشروع في هذه العملية، على المشاركة ويؤدي أثناءها إلى تشكيل 

شبكات قيمة ويعزز الفهم المتبادل بين مجموعات ذات مصالح مختلفة. 

بلغ عن الحصائل تأثيراً شديداً في العمليات  أما في نهاية العملية، فيؤثر الإ

الأخرى. ويمضي تضمين منظور "فوائد التعاون العابر للحدود" في عملية 

عن  أل يغيب  وينبغي  قدماً.  برمتها  الترابط  تقييم  بعملية  هذه  التواصل 

الأذهان أيضاً أنَّ عمليات تقييم الترابط على مستوى تحديد النطاق تحدد 

اتجاهات ممكنة للحلول فحسب، فالحوار بشأن الترابط ينبغي أن يتواصل 

للمضي قدماً في تنفيذ الحلول الترابطية. ويمثل تقييم الجدوى )التقنية 

التاليتين  الخطوتين  مقبوليتها  ومدى  الأولوية  ذات  للتدابير  والمالية( 

من  مزيد  لتقديم  البلدان  بعض  ودعت  التجاه.  هذا  في  المنطقيتين 

رشادات بشأن تنفيذ نهج الترابط وتطبيقه. الإ

ويحقق التواصل الواضح بشأن مفهوم "الترابط" والمصطلحات 

التعريف  الجيدة  فالمصطلحات  جمة.  فوائد  التقييم  خلل  به  المرتبطة 

بين  تفاهم  سوء  حــدوث  دون  وتحول  إنجازها  المراد  المهمة  توضح 

القطاعات التي ينزع كل منها إلى أن تكون له لغته الخاصة به. وسيكون 

 ECE,( توسيع نطاق مفردات الترابط المقترحة حالياً في إطار اتفاقية المياه

2015( مفيداً لمن يطبقون هذا المفهوم في سياق عابر للحدود.

إقناع  من  ل بد  التقييم،  اكتمال  بعد  التعاون  عرى  ولتوطيد 

متخذي القرارات وأصحاب المصلحة الرئيسيين. ولذلك، تمثل استراتيجية 

نتائج  إبلغ  ويلزم  الترابط.  عملية  إعداد  في  مهماً  مكوناً  الفعالة  التصال 

التقييم برسائل تفي بالغرض وتناسب الجمهور المستهدف.

جهود  توجيه  بغية  المصلحة  أصحاب  مع  التشاور  ويساعد 

التصال في إعداد الرسائل الموجهة إلى جمهور بعينه، مع التركيز أيضاً 

تقييم  المشاركون في  المثال، رأى  أنسب الستنتاجات. فعلى سبيل  على 

تمس  الذين  المصلحة  أصحاب  تمثل  الوطنية"  "الحكومات  أنَّ  درينا 

إدارة مشتركة. ومن  إدارة موارد حوض درينا  بفوائد  إقناعهم  إلى  الحاجة 

بين أصحاب المصلحة الذي رئي أن يتم استهدافهم ما يلي: وزراء المالية 

وممثلو الوزارات المعنية والُعمد والسكان المحليون وممولو المشاريع.

ومن بين أهداف تقييم الترابط أيضاً إذكاء الوعي بين السلطات 

إعداد  يتضمن  أن  ويجب  والأجهزة.  والأدوات  السياسات  تدابير  بمختلف 

المعنيين  القرارات  ومتخذي  السياسات  واضعي  تزويد  العملية  هذه 

بالأدوات الملئمة. ولمخاطبة طائفة واسعة من الجمهور، توجد مطبوعات 

كثيرة تتناول كل تقييم: تشمل أنواع المطبوعات موجزات السياسات ووثائق 

السياسات الأكبر حجماً وتقارير التقييم الموجزة والتقارير التقنية الكاملة. 

السلطات  إلى  الرسالة  وصول  على  حرصاً  للنتائج،  الترويج  على  ويُثابر 

وخطط  قليمية  الإ المياه  إدارة  أعمال  جداول  في  بها  وللستعانة  المعنية 

المهمة.  الدولية  الحكومية  العمليات  في  الحسبان  في  ولأخذها  التنمية 

فعلى سبيل المثال، ترجمت اللجنة الدولية لحوض نهر سافا نتائج تقييم 

نهر سافا إلى اللغات المحلية بغية نشرها، متيحة بذلك الطلع عليها في 

بلدان الحوض.

ع نطاقها مع مرور الزمن ضلع في  ولتطور عمليات التقييم وتوسُّ

ازدياد أهمية التصال. وفي كثير من الحالت، استغرقت عمليات التقييم 

وقتاً أطول مما كان متوقعاً بسبب تعقيد المسائل واتساع نطاق موضوعات 

الدراسة وقلة الموارد البشرية. وفي بعض الحالت، تزامنت أطول فترات 

تبرز  دينامية  وتلك  والوكالت،  الوزارات  في  تغييرات  مع حدوث  التقييم 

أهمية التصال المنتظم.

إلى  الحاجة  برزت  بالمشاريع،  الخاص  التصال  إلى  وإضافة 

إذكاء الوعي بوجه عام بنهج الترابط على مستويات مختلفة. فعلى الصعيد 

المدني.  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  السلطات  ذلك  ن  تضمَّ المحلي، 

أما في مضمار بناء القدرات المتعلقة بالترابط، فيجدر الهتمام بمشاركة 

خبراء مبتدئين في مشاريع المتابعة. وجرى الترويج العام لنتائج التقييم 

أيضاً في أحداث دولية مرموقة، مثل الأسبوع العالمي للمياه )آب/أغسطس 

قليمي بشأن الطاقة من أجل التنمية المستدامة )2016  2016( والمنتدى الإ

و2017( والمؤتمر الوزاري من أجل البيئة في أوروبا الذي ُعقد في باتومي 

هذا  أثناء  الترابط  تقييم  لعمليات  مكرس  جانبي  حدث  ونُظم   .)2016(

المؤتمر.

القطاعات  بين  المشتركة  التأثيرات  من  كثير  معالجة  ويمكن 

المحددة أثناء عمليات التقييم بأكبر قدر من الفعالية من خلل السياسات 

والممارسات في بعض القطاعات القتصادية، ل سيما الطاقة والزراعة )يرد 

بيان أهمية إيجاد مجالت تآزر مع هذه القطاعات في القسم 4-3(. وسعياً 

ذكاء الوعي وتشجيع التعاون مع القطاعات الأخرى، يجب أن يستهدف  لإ

التواصل هذه القطاعات وأصحاب المصلحة فيها بشكل مباشر وأن يبرز 

في الوقت ذاته الشواغل والفرص في هذا المضمار. فعلى سبيل المثال، 

يمكن أن ينبثق ربط المناقشات التي تتناول إدارة المياه بالمناقشات حول 

النتقال إلى الطاقة المستدامة عن مناظير مختلفة لتناول فوائد التعاون. 

زيادة  يمكن  الترابط في حوض درينا خير شاهد على ذلك:  تقييم  ويقف 

توليد الكهرباء بتنسيق تشغيل محطات الطاقة الكهرمائية وتحقيق القدر 

مراعاة  من  شتى  مشتركة  فوائد  تتحقق  وقد  المياه.  تدفقات  من  الأقصى 

الحتياجات من المياه.

تحديد النطاق واستكمال النهج المنهجي  2-4

منظور "فوائد التعاون العابر للحدود" يعزز   1-2-4
ابط عمليات تقييم ال�ت

تبيِّن التجربة أنَّ توطيد عرى التعاون بين البلدان يؤتي فوائد جمة 

تكاليف  الخارجية وتخفيض  للصدمات  أقل عرضة  البلدان  بينها جعل  من 

ن  تطوير البنية التحتية واستخدامها. وتعزيزاً لهذه الجوانب من التعاون، يُضمَّ

منظور "الفوائد" بشكل بيِّن في عمليات التقييم بموجب اتفاقية المياه. وعلى 
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رشادات المتعلقة بالسياسات في اتفاقية المياه بشأن الفوائد، يدعو  غرار الإ

نهج الترابط الجمهور المستهدف في المقام الأول إلى النظر في التعاون 

العريض النطاق، عوضاً عن الكتفاء "بتوزيع المياه" فحسب.

والبلدان،  القطاعات  عبر  التعاون  فوائد  تحديد  جانب  وإلى 

فمن المهم أن يحاط المشاركون في حلقات العمل علماً بهذه الفوائد وأن 

التقرير  في  السياسات  لواضعي  المقدمة  النهائية  التوصيات  في  ن  تُضمَّ

أثناء  الأهمية  من  مزيداً  الجانب  هذا  اكتسب  وقد  الحوض.  عن  النهائي 

حلقات العمل، فغدا جزءاً أصيلً في جدول الأعمال.

ابط عىل صعيد تحديد  تمثل عمليات تقييم ال�ت  2-2-4

النطاق بداية فحسب

يجب  النطاق،  تحديد  مرحلة  في  وإجرائه  التقييم  إعداد  عند 

أل يغيب عن البال أنَّ هذه المرحلة ما هي إل بداية فحسب؛ إذ ينبغي أن 

يؤخذ بالنتائج حتى يتسنى تنفيذ الحلول. وقد أُِقّر في الأنشطة السابقة أنَّ 

التقييم ينبغي أن يشكل الخطوة الأولى في عملية أطول. وحين تكتسب 

البلدان فهماً مشتركاً للمسائل وتضع تدابير لحلها، يكون الوقت قد حان 

لمواصلة الحوار بينها لتنفيذ هذه الخطوات. وسيكون لمنظمات التعاون 

التقييم  عمليات  نتائج  استخدام  في  مهم  دور  قليمية  الإ ودون  المحلية 

إدارة  مضمار  في  المعاوضات  بصدد  الحوار  وفي مواصلة  واستدامتها 

الموارد.

وثمة حاجة إلى جعل كثير من التدابير الرئيسية لمعالجة الترابط 

تذهب إلى أبعد من مستوى إدارة المياه. ولذلك، يكتسي تشجيع الحوار 

في القطاعات الرئيسية وبين الجهات الفاعلة الأساسية أهمية بالغة بعد أن 

تكتمل عمليات التقييم. ويمكن أن يُستعان بالهياكل الحكومية الدولية الحالية 

في أعمال المتابعة. فعلى سبيل المثال، يمكن استدامة الزخم المكتسب من 

مشروع الترابط في نهر درينا بمواصلة الحوار بين البلدان والقطاعات بشأن 

الستنتاجات التي توصل إليها التقييم. وقد يكون من المفيد أيضاً استكشاف 

القطاعات  المتعددة  الخصائص  ذات  الحالية  الهياكل  على  التعويل  سبل 

)مثلً اللجنة الدولية لحوض نهر سافا( لتعزيز التنسيق بين القطاعات. بيد 

رادة للنتقال  أنَّه من المهم أن تكون لدى المسؤولين وأصحاب المصلحة الإ

إلى الخطوات التالية من أنشطة الترابط مثل التركيز على الحلول المقترحة 

وتقييمها بالتفصيل من خلل تحليل التكاليف والفوائد مثلً.

دارة المتوافقة تعزز  الأساليب التقنية وأساليب الإ  3-2-4

حصائل التقييم

من الدروس الرئيسية المستخلصة في السنوات الأخيرة ضرورة 

دارة في عمليات  تحقيق مزيد من التوافق بين الجوانب التقنية وجوانب الإ

التقييم والحرص على تطورها جنباً إلى جنب )انظر القسم 3-3-2 للطلع 

على الأسلوب الذي تحقق به ذلك(. وتبيَّن من التجربة أنَّ هذا النهج قد 

وتشجيع  الممارسة  في  الآن  تطبيقه  وأصبح  جودة  التقييم  عمليات  زاد 

الخبراء على تكوين فريق شديد التماسك يحس أفراده أنَّ "عليهم" التحاور 

والتعاون يزدادان أهمية اليوم.

ي الأحواض العابرة 
ابط �ن تطبيق منهجية تقييم ال�ت  4-2-4

للحدود يستلزم المرونة والتعلم

أُشير، حتى في أول تكرار لمنهجية تقييم الترابط في الأحواض 

العابرة للحدود، إلى أنَّ عمليات التقييم سُتجرى في ظروف مختلفة وتراعى 

فيها اعتبارات طائفة واسعة من الظروف والروابط البينية. ولذلك، أُعّدت 

وأبانت  تطبيقه.  في  المرونة  يتيح  ومتسقاً  بسيطاً  إطاراً  لتكون  الطريقة 

الدروس المستخلصة طوال سنوات عديدة أنَّ هذه المرونة ضرورية؛ فكل 

تقييم يمثل حالة فريدة.

إلى  فيه  يُستند  تصاعدي  بشكل  الترابط  تقييم  إجراء  ويمكن 

الأعمال السابقة، فعلى سبيل المثال، لم يبدأ الجزء الأول من تقييم حوض 

درينا من ل شيء، بل اعتمد بشكل مباشر على حصائل تقييم حوض سافا. 

عن  عوضاً  عمل،  حلقات  ثلث  عقد  أنَّ  اتضح  التحضير،  مرحلة  وأثناء 

الحلقتين اللتين توخت المنهجية الفرضية عقدهما، سيكون مفيداً. وأتاحت 

ضافية إدراج مناظير تتناول فوائد التعاون وتخصيص مزيد  حلقة العمل الإ

من الوقت لمناقشة الحلول الترابطية في حلقة العمل الثانية، مع إتاحة 

وقت كاف لعتماد النتائج في حلقة العمل الثالثة.

غرب  شمال  في  الجوفية  المياه  طبقات  شبكة  تقييم  ويُبيَّن 

الصحراء سبل تطبيق المنهجية وتكييفها على نحو يتناسب مع التركيز على 

النظر  المثارة. وانطوى ذلك على  المحددة  المسائل  الجوفية ومع  المياه 

المياه  الجوفية وتدني جودة  المياه  المترتبة على نضوب طبقة  الآثار  في 

لتلك الغاية، لزم وضع أدوات  الجوفية وحلول الطاقة لضخها. وتحقيقاً 

ي. مختلفة للتحديد الكمِّ

الترابط  تقييم  منهجية  على  تحسينات  أُدخلت  فشيئاً،  وشيئاً 

التطبيقات  أوضحت  المثال،  فعلى سبيل  التشاركية.  الأساليب  من حيث 

المصلحة يجب أن تُصمم وتنفذ بدقة  أنَّ عملية حصر أصحاب  السابقة 

في مستهل التقييم. ولذلك، أُعّدت عملية تقوم على قدر أكبر من التشارك 

لتقييم طبقة المياه الجوفية في شمال غرب الصحراء )انظر القسم 5-3( 

جرى فيها حصر أصحاب المصلحة وتوضيح علقاتهم وتوازن القوى بينهم 

في مرحلة مبكرة من العملية.

العمل  من  الضرب  هذا  عليه  ينطوي  الذي  التعقيد  وبسبب 

طويلً  وقتاً  العملية  إنجاز  يستغرق  والتخصصات،  المستويات  المتعدد 

وقد يستدعي أيضاً إدخال تعديلت عليها مثل تهيئة فرصة إضافية للتشاور 

التي  للمرونة  أنَّ  وتبّين  فيها.  أو للنظر  أثناءها  بوجهها  بشأن مسألة تطل 

تتسم بها المنهجية فائدة عظيمة من حيث القدرة على التكيف وأنَّ لمرونة 

وكالت التمويل والمنظمات المشاركة فائدة كبيرة أيضاً.

أوجه التآزر مع العمليات الأخرى  3-4

في العقد الماضي، أثر مفهوم الترابط في عمل كثير من معاهد 

نمائية والوكالت الدولية المانحة. وتم أيضاً تنسيق  البحوث والمنظمات الإ
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العمل بموجب اتفاقية المياه مع منظمات أخرى، فساهم ذلك في أوجه 

التآزر بين مختلف أنشطة الترابط. ويبيِّن الجدول 9 مختلف أوجه التآزر التي 

برزت خلل السنوات الماضية مع عمليات أخرى. فعلى سبيل المثال، أدت 

عمليات التقييم إلى مزيد من الأنشطة في المناطق. وبعض الشراكات )على 

سبيل المثال، التفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مثل اتفاقية تقييم الأثر 

البيئي في إطار عبر حدودي )اتفاقية إسبو(( والأنشطة )مثل عمليات تقييم 

تآزر  مجالت  وبرزت  لأوروبا.  القتصادية  اللجنة  من  جزء  التعاون(  فوائد 

عديدة أخرى تتصل بمشاريع يمولها مرفق البيئة العالمية.

ويمكن تمييز ثلثة أنواع مختلفة من مجالت التآزر هي:

قطاعات  إشراك  إلى  تؤدي  قد  التي  العمليات  في  التآزر  أوجه   •
الأحداث  تنظيم  أو إلى  مختلفين  مصلحة  وأصحاب  مختلفة 

للعملية التشاركية؛

المساهمة الجوهرية التي تسفر عن التوجيه المحتمل لمزيد من   •
العمل والمبادرات بشأن المسائل المثارة والحلول المقترحة في 

التقييم؛

قليمية والقطاعية، تمهيداً للسبيل  إذكاء الوعي في العمليات الإ  •
لمزيد من مراعاة الترابط في الأنشطة المقبلة.

في  "التآزر  على  مثالً  الترابط  بشأن  قليمي  الإ الحوار  ويقدم 

اتفاقية  بموجب  بها  المضطلع  بالأعمال  يُستعان  كيف  يبيِّن  العمليات" 

المياه بوجه عام في عمليات أخرى. ومنذ عام 2016، يجري تنفيذ برنامج 

والوكالة  الأوروبية  المفوضية  تنفذه  الذي  الترابط  بشأن  قليمي  الإ الحوار 

البرنامج  وراء هذا  من  الرئيسي  الهدف  ويكمن  الدولي.  للتعاون  الألمانية 

قليميين في إعداد توصيات وخطط عمل  في دعم "أصحاب المصلحة الإ

ملموسة في مجال السياسات من أجل الستثمارات المستقبلية، مع التركيز 

بوجه خاص على البنية التحتية المتعددة القطاعات وما يقابلها من أنشطة 

على  الترابط  نهج  تنفيذ  في  النشاط  هذا  وسيساعد  القدرات")2(.  تنمية 

قليمي والوطني، فتكون له من ثم تبعات عابرة للحدود. وقد  الصعيدين الإ

قليمي بشأن الترابط، ل سيما  اسُتعين بعمليات التقييم في بلورة الحوار الإ

وتوصيات.  واستنتاجات  خبرة  من  العمليات  هذه  ما تقدمه  خلل  من 

.www.nexus-dialogue-programme.eu/about/nexus-regional-dialogue-programme/ :يمكن الطلع عليه في الرابط التالي  )2(

قليمي في آسيا الوسطى  وقد اسُتفيد من ذلك بوجه خاص في الحوار الإ

قليمي في حوض النيجر وفي أمريكا اللتينية أيضاً. وفي عمليات الحوار الإ

قليمية  الإ القتصادية  المتحدة  الأمم  لجان  مع  التنسيق  ويُعدُّ 

دراسات  وتبرز  المناطق.  بين  الخبرات  وتقاسم  للتكامل  مثالً  الأخــرى 

الكاريبي  ومنطقة  اللتينية  لأمريكا  القتصادية  اللجنة  أجرتها  التي  الحالة 

الترابط بين المياه والغذاء والطاقة في خدمات المياه ومياه الصرف، بينما 

اللجنة  لعمل  مفيدة  معلومات  الترابط  بشأن  المياه  اتفاقية  أعمال  تتيح 

الكاريبي في مضمار إرشادات  البحر  اللتينية ومنطقة  القتصادية لأمريكا 

ر لجنة الأمم المتحدة القتصادية  السياسات العامة. وفي الوقت ذاته، تيسِّ

الحسنة  الممارسات  اتباع  وتشجع  القدرات  بناء  آسيا  لغربي  والجتماعية 

التي تتيح مراجع مفيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار عمليات الحوار بشأن الترابط في آسيا الوسطى، يدعم 

قليمي  التحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية والمركز البيئي الإ

لوسط آسيا نُهج التخطيط المتعدد القطاعات. وانصب التركيز في الحوار 

قليمي في آسيا الوسطى على التحديات العابرة للحدود التي برزت في  الإ

حوض بحر آرال. وقدم تقييم الترابط في حوض سير داريا بموجب اتفاقية 

المياه مساهمة وتوجيهاً بشأن الشواغل والحلول الممكنة ذات الصلة وكان 

له ضلع في إذكاء الوعي، ممهداً بذلك السبيل لمزيد من أعمال الترابط.

إذكاء  في  التآزر  على  أيضاً  شاهداً  درينا  حوض  تقييم  ويقف 

الوعي. فمن خلل هذا التقييم، اكتسب الترابط زخماً في البلقان الغربية 

وساهم المشروع في مناقشة المعاوضات في مضمار تنمية قدرات الطاقة 

الكهرمائية وإذكاء الوعي بالعتبارات البيئية ذات الصلة في مجتمع الطاقة، 

الترابط  "تفعيل  المعنونة  العمل  أخرى. واستعانت حلقة  بين جهات  من 

بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة في جنوب شرق أوروبا" التي ُعقدت في 

حزيران/يونيه 2017 بمعلومات رئيسية مستمدة من تقييم درينا. ويساهم 

دارة المستدامة للموارد الطبيعية في جنوب شرق أوروبا،  مشروع "تعزيز الإ

من خلل استخدام نهج الترابط" الذي يُنفذ بالتعاون مع الشراكة العالمية 

للمياه - منطقة البحر الأبيض المتوسط في استراتيجية جنوب شرق أوروبا 

لعام 2020 التي تتضمن من بين أهدافها "المضي قدماً بنهج الترابط بين 

المياه والطاقة والغذاء على الصعيدين الوطني والعابر للحدود".

http://www.nexus-dialogue-programme.eu/about/nexus-regional-dialogue-programme/
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 الجدول 9
أوجه التآزر مع العمليات الأخرى

الأنشطة المضطلع بها 
بموجب اتفاقية المياه

أوجه التآزرالمشروع/ النشاطالمنظمةالفوة

أنشطة اتفاقية المياه 
)عمليات تقييم الترابط(

عالمية

الأمم المتحدة
االمنتدى السياسي الرفيع 
المستوى المعني بالتنمية 

المستدامة

تم تبادل الخبرة المكتسبة من تقييم الترابط للستعانة بها في النقاش بشأن التنمية المستدامة 
ولتيسير تنفيذ خطة عام 2030. واقتبس المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية 

المستدامة الرؤى البارزة المنبثقة عن عمليات تقييم الترابط في عرضه الموجز 5 المعنون "من 
النعزال إلى التكامل في وضع السياسات" )2014(. وأُبرز البعد العابر للحدود وغيره من جوانب 
تجربة الترابط أيضاً في عام 2018 أثناء التفاكر التحضيري لفريق خبراء المنتدى العالمي الرفيع 

المستوى المعني بالتنمية المستدامة بشأن الروابط البينية بين أهداف التنمية المستدامة.

الأمم المتحدة - 
اللجنة القتصادية 

لأوروبا

اتفاقية إيسبو
بروتوكول بشأن التقييم 

الستراتيجي البيئي

لئن كانت عمليات تقييم الترابط قد عززت عمليات التقييم البيئي الستراتيجي بوجه خاص، فإنها 
عززت أيضاً عمليات تقييم التأثير في البيئة بصفتها وسائل لتعزيز نوع التنسيق بين القطاعات 

الذي يدعو إليه نهج الترابط.

منذ عام 2016، تضمنت عمليات تقييم الترابط منظور "فوائد التعاون".فوائد التعاون

المعهد الدولي 
لتحليل النظم 

التطبيقي

حلول متكاملة للمياه 
والطاقة والأراضي

تبادل الخبرات

مرفق البيئة العالمية

هيئة المياه الدولية التابعة 
لمرفق البيئة العالمي: 
الشبكة الدولية لتبادل 

المواد والموارد التعليمية في 
مجال المياه

في إطار الشبكة الدولية لتبادل المواد والموارد التعليمية في مجال المياه، تقدم أمانة اتفاقية 
المياه التدريب ودعم البرامج بشأن نهج الترابط لمعالجة ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم 

يكولوجية في حافظة المشاريع هيئة المياه الدولية. الإ
يمكن أن يستعان بالخبرة المكتسبة من إعداد نهج الترابط في التفاكر بشأن تعميم نهج الترابط في 

مشاريع هيئة المياه الدولية التابعة لمرفق البيئة العالمية.

إدارة الأمم المتحدة 
للشؤون القتصادية 

والجتماعية

أدوات النمذجة العالمية 
لتبادل الخبرات في مجال 

التنمية المستدامة

تبادل الخبرات
الدعم التحليلي للبلدان للستعانة به في السياسات

المفوضية الأوروبية 
والوكالة الألمانية 

للتعاون الدولي

قليمية بشأن  الحوارات الإ
الترابط

قليمية بشأن الترابط، اسُتعين بالخبرة والستنتاجات والتوصيات المستمدة من  في الحوارات الإ
قليمية، ل سيما في حوض نهر النيجر وفي آسيا  عمليات تقييم الترابط في تشكيل الحوارات الإ

الوسطى، وساهمت أيضاً في الحوارات في أمريكا اللتينية.

إقليمية

المفوضية الأوروبية
مبادرة التحاد الأوروبي 

بشأن المياه، عمليات الحوار 
الوطني بشأن الترابط

ثمة أوجه تشابه بين التنفيذ عبر عملية الحوار الوطني بشأن السياسات تتيح مناقشة نتائج 
الترابط.

فريق خبراء الأمم 
المتحدة - اللجنة 

القتصادية لأوروبا 
المعني بالطاقة 

المتجددة

يساعد إطار فريق الخبراء المعني بالطاقة المتجددة في بدء النقاش حول قيمة أوجه التآزر بين 
القطاعات من أجل تطوير وتوليد مصادر الطاقة المتجددة: من بين هذه المساهمات وثيقة عن 

السياسات المشتركة تتناول الترابط ومصادر الطاقة المتجددة. وقد تطور هذا التواصل وأدى إلى 
موضعة أعمال الترابط للستعانة بها في محادثات الستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بشأن 

العتبارات المتعلقة بالموارد المائية.

الطاقة المستدامة 
للجميع

التقدم نحو الطاقة 
المستدامة في منطقة لجنة 
الأمم المتحدة القتصادية 

لأوروبا

تشمل الأمثلة البارزة إتاحة حيز لتوسيع نطاق حوار أصحاب المصلحة ”المسارات إلى الطاقة" 
قليمي للجنة القتصادية لأوروبا  من أجل إطار لتتبع التقدم المحرز نحو طاقة  والتقرير الإ

مستدامة.

قطاعية
التحاد الدولي 

لحماية الطبيعة 
الرابطة الدولية للمياه

البنية الأساسية الطبيعية 
في الترابط

تقييم الألزاني/غانيك

مرفق البيئة العالميةإقليمية

مشروع مرفق البيئة 
العالمية: "الحد من التدهور 

العابر للحدود في حوض 
نهر كوراكس"

كانت الدراسة التجريبية ثمرة تعاون مع مشروع مرفق البيئة العالمية، مما أتاح الفرصة للتعلم 
المتبادل.

قطاعية

فريق خبراء الأمم 
المتحدة - اللجنة 

القتصادية لأوروبا 
المعني بالطاقة 

المتجددة

"المحادثات الصريحة" 
بشأن الستثمار في الطاقة 

المتجددة

أقر أصحاب المصلحة في الطاقة المتجددة )واضعو السياسات والمستثمرون( في أذربيجان 
بأهمية نهج الترابط لتطوير الطاقة المتجددة.
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 الجدول 9
أوجه التآزر مع العمليات الأخرى )تابع(

الأنشطة المضطلع بها 
بموجب اتفاقية المياه

أوجه التآزرالمشروع/ النشاطالمنظمةالفوة

تقييم سير داريا

إقليمية

المفوضية الأوروبية
حوار التحاد الأوروبي بشأن 

الترابط في آسيا الوسطى

قدم تقييم الترابط مدخلت لتحديد النطاق وساهم في تحديد المسائل لحوارات الترابط التي 
قليمي البيئي لآسيا الوسطى والتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وزاد التقييم  ينفذها المركز الإ

الوعي أيضاً بشأن مفهوم الترابط في المنطقة، فاستفادت منه المبادرات اللحقة.

منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان 

القتصادي

تم تبادل الخبرات بمختلف الأدوات. وساهمت أيضاً منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
القتصادي في تقييم الترابط بشأن الأدوات القتصادية. وُشجع النقاش بشأن الستنتاجات التي 

قليمية بشأن السياسات.  تم التوصل إليها في إطار الحوارات الإ

برنامج الأمم المتحدة 
الخاص لقتصادات 

آسيا الوسطى

يتيح الفريق العامل المواضيعي لبرنامج الأمم المتحدة الخاص لقتصادات آسيا إطاراً لمناقشة 
الستنتاجات مع حكومات آسيا الوسطى في إطار تدابير المتابعة. وتضع استنتاجات الترابط 

مجموعة واسعة من المسائل الختيارية لينظر فيها فريق العمل المواضيعي.

قطاعية
منظمة الأغذية 

والزراعة
مبادرة حوض بحر آرال 

يمكن أن يستفيد تقييم الترابط من الخبرة المستمدة من المشروع. وقدمت منظمة الأغذية 
والزراعة الدعم والدراية التقنية لعملية تصور في حلقة عمل سير داريا بشأن الترابط.

تقييم شبكة طبقات المياه 
الجوفية في شمال غرب 

الصحراء
إقليمية

لجنة الأمم المتحدة 
القتصادية 

والجتماعية لغربي 
آسيا

أنشطة اللجنة القتصادية 
والجتماعية المتعلقة 

بالترابط

تمثل الحلول الترابطية التي حددتها اللجنة القتصادية والجتماعية لغربي آسيا للمنطقة مصدر 
إلهام للنقاش بشأن الحلول في حوض شبكة المياه الجوفية في شمال غرب الصحراء.

الشراكة العالمية 
للمياه

الوكالة السويدية 
للتنمية الدولية

مشروع "جعل التعاون 
المائي يتحقق في البحر 

الأبيض المتوسط"

دارة شبكة طبقات المياه الجوفية في شمال غرب  يساهم تقييم الترابط في الرؤية المشتركة لإ
الصحراء.

يساعد تحديد فوائد التعاون في تبرير توطيد عرى التعاون العابر للحدود في المنطقة.

إقليميةتقييم سافا

اللجنة الدولية 
لحوض نهر سافا

طارية  تنفيذ التفاقية الإ
بشأن حوض نهر سافا

طارية بشأن حوض نهر سافا بتعزيز  ساهم تقييم الترابط في استراتيجية تنفيذ التفاقية الإ
التنسيق مع أصحاب المصلحة القطاعيين، ل سيما في قطاعي الطاقة والزراعة.

الوكالة النمساوية 
للتنمية

الشراكة العالمية 
للمياه - منطقة البحر 

الأبيض المتوسط

قليمي  المشروع دون الإ
لغربي البلقان بشأن الترابط 

دارة المستدامة  ”تعزيز الإ
للموارد  الطبيعية في جنوب 

شرق أوروبا ”

إذكاء الوعي بشأن نهج الترابط.

مزيد من التحليل لمسائل الترابط وفوائد التدابير ذات الصلة، مع احتمال تضمين حوض درينا.

مركز البحوث 
المشتركة

مشروع مياه نهر الدانوب
يتيح تحليل تكميلي مع معهد البحوث المشتركة بشأن نهر حوض سافا مجموعة أوسع من 

الأدوات، ومن ثم طائفة أوسع من المسائل لتحليلها.

بلدان غربي البلقان، 
بلدان التحاد 

الأوروبي

مؤتمر قمة غرب البلقان، 
2017 )قمة تريستا(

في مؤتمر تريستا، حفز نهج الترابط تقديم مساهمة عن البنية التحتية من اللجنة الدولية 
لحوض نهر سافا.

تقييم درينا

إقليمية

جهات مختلفة
مبادرات إقليمية تشمل 

الطاقة الكهرمائية

اكتسب نهج الترابط زخماً في غربي البلقان. وبوجه خاص، ساهم تقييم الترابط في نهر درينا 
في النقاش بشأن المعاوضات والفوائد ذات الصلة بتطوير الطاقة الكهرمائية. وجاء ذلك في 
قليمية للطاقة الكهرمائية في البلقان" تُعد في  الوقت المناسب، إذ كانت "الخطة الرئيسية الإ

الوقت نفسه.

قليمي  المجلس الإ
للتعاون

مساهمة واحدة في جهود تنفيذ استراتيجية جنوب شرق أوروبا لعام 2020 بشأن موضوع 
الترابط، الركيزة "البيئية"، الذي يستتبع "تعزيز نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء على 

الصعيد الوطني والعابر للحدود".

مرفق البيئة العالمية

مشروع مرفق البيئة 
العالمية/البنك الدولي 

دارة حوض نهر درينا في  لإ
غرب البلقان

ساهم تقييم درينا في المعلومات الأساسية التي اسُتخدمت في التحليل التشخيصي العابر 
للحدود.

منبر ذاتيمجتمع الطاقةقطاعية
لفت تقييم درينا النتباه إلى الحاجة إلى إعادة النظر في تقديرات الطاقة الكهرمائية 

والحتياجات البيئية لغربي البلقان.
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 الجدول 10
التفاعل بين عمليات تقييم الترابط بموجب اتفاقية المياه والمشاريع المائية الدولية لمرفق البيوة العالمية

المزيد من الفرصالقيمة المضافة المحققةطبيعة التآزر والتفاعلالحوض

نظمت المرحلة 1 من مشروع كورا الذي الزاني/غانيك
ينفذه مرفق البيئة العالمية حلقة العمل 

بشأن تقييم أوجه الترابط ودعمت تحديد 
أصحاب المصلحة والتواصل معهم. وشكلت 
الدراسات التي أجريت في المشروع مصادر 

مفيدة للمعلومات.

لم تراع مسائل أوجه الترابط كما كان ينبغي 
لأسباب عديدة: كان نهج "تقييم أوجه الترابط" 

ل يزال في أطوار إعداده الأولى، ولم تتوفر 
الموارد ول البيانات الكافية لإجراء تقييم 

جوهري نوعي؛ وكان المشروع قد قطع مرحلة 
متقدمة من إعداد برنامج العمل الستراتيجي. 

وفضلً عن ذلك، يتجاوز العمل المتعلق بقطاع 
نجازه  الطاقة الذي يدعو تقييم أوجه الترابط لإ

نطاق مشاريع مرفق البيئة العالمية.

ينطوي مشروع كورا الثنائي الجديد الذي 
ينفذه مرفق البيئة العالمية لأذربيجان 

وجورجيا على إمكانية معالجة بعض 
مسائل أوجه الترابط المحددة. ويتوقع 

أن يشكل التفاق الثنائي بشأن المياه 
التي يتقاسمها هذان البلدان، الخاضع 
للتفاوض حالياً، إطاراً لبعض الأعمال 

المشتركة بين القطاعات.

 لم يحدث تواصل لنعدام مشروع عامل سير داريا
لمرفق البيئة العالمية في ذلك الوقت)3(.

تساعد عملية تقييم أوجه الترابط في تهيئة 
الظروف في منطقة آسيا الوسطى لتوفير فرص 
أكبر للتعاون بشأن الموارد المائية، مع تحقيق 
فوائد للقطاعات الأخرى أيضاً. وتتجلى القيمة 
المضافة في عدد الأعمال القطاعية في مجال 
قليمي. وتركز  الطاقة، وبعضها على الصعيد الإ

هذه الأعمال على الحوض وحده ولم يُحدد 
انها تركز على إدارة المياه.

يؤمل أن تهيئ الأعمال المشار إليها في 
تقييم أوجه الترابط أرضية أكثر مواءمة 

للشروع في تنفيذ مزيد من مشاريع 
المياه العالمية التي يعدها مرفق البيئة 

العالمية. وسيكون النتقال المستدام 
الذي يعتمد عملية الترابط مكملً لأي 

عمل يدعمه مرفق البيئة العالمية.

تم تنسيق تقييم الترابط مع مشروع مرفق سافا وفرعه درينا
البيئة العالمية بشأن حوض نهر درينا الذي 
عداد آنذاك )مثلما هو حال  كان في طور الإ
المشاريع السابقة له( وبُذلت جهود لتقاسم 

ة. المعلومات المجمعة والمعدَّ

بما أن عدة مشاريع ساهمت في توفير كميات 
كافية من المعلومات اللزمة عن المسائل 

العابرة للحدود، رُئي أن إجراء تحليل تشخيصي 
كامل عابر للحدود لحوض درينا يشرف عليه 

مرفق البيئة العالمية غير ضروري. ويندرج في 
عداد هذه المشاريع ساهم تقييم الترابط في 

درينا: نمذجة نظام الطاقة لتحقيق الكفاءة 
المثلى في تشغيل محطات الطاقة الكهرمائية 

من خلل التعاون بتقديم إفادات مستمدة من 
قطاع الطاقة بشأن تنظيم التدفق. 

يمكن أن تستكمل المشاريع المشتقة من 
تقييم أوجه الترابط في نهر درينا بعض 

التدابير المتعلقة بالفيضانات وتغير 
المناخ التي يوليها مشروع مرفق البيئة 
العالمي اهتماماً بالغاً. ويمكن أيضاً أن 

يعود نموذج نظام الطاقة الُمعّد بفوائد 
إضافية على أي استكشاف لنظام التدفق.

بالتعاون مع الشراكة العالمية للمياه - درين
منطقة البحر الأبيض المتوسط وبرنامج 

نمائي يستكمل التحليل  الأمم المتحدة الإ
التشخيصي العابر للحدود الذي يجريه 

مرفق البيئة العالمية التقرير المواضيعي 
بشأن أوجه الترابط بين المياه والطاقة 

يكولوجية. والغذاء والنظم الإ

يساهم نهج الترابط في تحقيق فهم أشمل 
لمحركات التأثير في المياه، ول سيما فيما 

يخص تطوير قطاع الطاقة وتشغيله)4(. 
وبينما يستعين تقييم أوجه الترابط بالعمل 

التشخيصي )أي الدراسة النظرية والتحليل( 
يمكنه أن يشير إلى الثغرات وأوجه التآزر 

المحتملة المتعلقة، ضمن أمور أخرى، بسياسة 
الطاقة، والحراجة، والتجارة في المنتجات 

الزراعية.

يمكن إجراء تحديد كمي تكميلي ضمنياً 
لعدد مختار من مسائل وحلول أوجه 

الترابط مع المشروع المنبثق من تقييم 
أوجه الترابط في غرب البلقان الذي تتولى 

أمره الشراكة العالمية للمياه - منطقة 
البحر الأبيض المتوسط.

ربكة طبقات المياه الجوفية في 
رمال غرب الصحراء

يمكن أن يبني تقييم الترابط على بعض 
أعمال التشخيص التقني وإعداد الأدوات 
التي أُجريت من قبل وعلى الأخص بشأن 

نماذج طبقات المياه الجوفية.

يتيح تقييم أوجه الترابط إعادة التواصل، 
وعلى أساس أوسع، مع الأعمال السابقة بشان 

نظام طبقات المياه الجوفية في شمال غرب 
الصحراء التي دعمها مرفق البيئة العالمية. 

وتوجد أيضاً أوجه تآزر مهمة مع بعض جهود 
المساهمة التي تبذلها الشراكة العالمية للمياه 
- منطقة البحر الأبيض المتوسط، مثل دراسة 

الخيارات المؤسسية وتكوين "رؤية مشتركة" عن 
شبكة طبقات المياه الجوفية في شمال غرب 

الصحراء.

بعد أن تستعرض البلدان تبعات مسائل 
الترابط بالنسبة لطبقة المياه الجوفية 
وتدابير الستجابة الممكنة على ضوء 
تقييم أوجه الترابط وبعد استعراض 

أعمال آلية التشاور بشأن نظام طبقات 
المياه الجوفية في شمال غرب الصحراء 

والخيارات المؤسسية الموضحة بمساعدة 
الشراكة العالمية للمياه - منطقة البحر 
الأبيض  المتوسط، ستدعو الحاجة إلى 

وسائل دعم عديدة )بما في ذلك الدعم 
الستثماري( من مرفق البيئة العالمية و/

نمائيين الآخرين. أو الشركاء الإ

لم يبلغ مشروع مرفق البيئة العالمية في حوض نهر سير داريا الذي أعدته اليونسكو والبرنامج الهيدرولوجي الدولي طور التنفيذ.  )3(

على سبيل المثال، دور الطاقة الكهرمائية في إدارة الفيضانات، وتأثير إنتاج الكتلة الحيوية الحديث وإدارة الغابات في الترسب.  )4(



56  | نقل الخبرة المكتسبة من عمليات تقييم الترابط

أوجه التآزر مع مشاريع مرفق البيوة العالمية   1-3-4
ابط ي نهج ال�ت

والقيمة الكامنة �ن

يستثمر مرفق البيئة العالمية، وهو آلية رئيسية لتمويل التعاون 

المتكاملة  للُنهج  تيسيراً  الدولية،  المياه  مجال  في  البلدان،  المتعدد 

الشاملة للقطاعات وسعياً لتحقيق الستخدام المستدام لخدمات النظام 

العالمية  البيئة  مرفق  استراتيجية  وتتوخى  عليها.  والمحافظة  يكولوجي  الإ

والطاقة  المياه  بين  الترابط  تتناول  التي  المبادرات  دعم  الموارد  لتجديد 

إطار  في  المعاوضات  اعُتبرت  الدولية،  بالمياه  وفيما يتعلق  والغذاء. 

التابع  يكولوجي"  الإ والنظام  والطاقة  والغذاء  المياه  أمن  بين  "الترابط 

بتنفيذ خطط العمل  التحديات المتصلة  العالمية في عداد  البيئة  لمرفق 

البيئة  التابعة لمرفق  المياه الدولية  الستراتيجية)5( ودرجت مشاريع هيئة 

منهجية  وتعد  القطاعات.  بين  المشتركة  المسائل  تناول  على  العالمية 

المسائل  لمعالجة  راسخة  منهجية  للحدود  العابر  التشخيصي  التحليل 

يكولوجية. العابرة للحدود من منظور النظم الإ

قيمة  لإضافة  الترابط  منظور  عليها  ينطوي  التي  مكانات  الإ إنَّ 

لمشاريع مرفق البيئة العالمية ووضع البرامج فيه جديرة بمزيد من الهتمام، 

وهو أمر يُستشف من التفاعل بين أعمال الترابط بموجب اتفاقية المياه وعدد 

من مشاريع المياه الدولية التي يمولها مرفق البيئة العالمية، وبوجه خاص 

في أحواض كورا ودرينا ودرين )الجدول 10(. وتتيح التجربة المكتسبة من 

عمليات تقييم الترابط رؤى تتجاوز إدارة المياه وحماية البيئة. وبوجه خاص، 

يستكشف العمل في حوض نهر درينا، بالتعاون مع الشراكة العالمية للمياه - 

سعياً  الترابط،  لتقييم  المتاحة  الفرص  المتوسط،  الأبيض  البحر  منطقة 

لتحديد طائفة أوسع من الجذور الرئيسية للمسائل العابرة للحدود المنبثقة 

عن قطاعي الطاقة والزراعة التي تتجاوز جغرافياً منطقة الحوض.

ويمكن أن تستكمل عملية تقييم الترابط )أو بعض جوانبها( مشاريع 

هيئة المياه الدولية التابعة لمرفق البيئة العالمية وربما مشاريع تقع في إطار 

مجالت التركيز الأخرى لدى مرفق البيئة العالمية، بطرق مختلفة مثل:

أفضل  فهم  تحقيق  في  سهام  والإ التشخيص  نطاق  توسيع   •
)مثلً،  المياه  في  للتأثيرات  والقتصادية  القطاعية  للمحفزات 

سياسة الطاقة وديناميات التجارة(؛

ومعالجة  موارد  عدة  إدماج  على  قادرة  تحليل  أدوات  إتاحة   •
نطاقاً  أوسع  تشخيص  عمليات  لإجراء  تمكيناً  معقدة،  إفادات 

وأكثر شمولً؛

تحديد التدابير النافعة وتحفيز الجهات الفاعلة من القطاعات   •
القتصادية؛

)GEF. International Waters Focal Area Strategy. )Extract from GEF Assembly Document GEF/A.5/07/Rev.01, May 22, 2014. يمكن الطلع عليه   )5(
.https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/GEF-6%20Pro- gramming%20Directions.pdf :في الرابط

 .GEF-7 Replenishment: Programming directions. Fourth Meeting for the Seventh Replenishment of the GEF Trust Fund. )Stockholm, 2018(  )6(
www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF-7%20Programming%20Directions%20 :يمكن الطلع عليه في الرابط التالي

.-%20GEF_R.7_19.pdf

إعادة النظر في تصورات التعاون المائي على أساس أوسع نطاقاً.  •

الفاعلة  الجهات  مع  ع  موسَّ حوار  إجراء  المفيد  من  وسيكون 

تحقق  التي  التآزرية  التدابير  وربما  التعاون  تصورات  يتناول  القتصادية 

منافع بيئية. وتشمل الستثمارات في إطار الدورة السابعة لتجديد موارد 

دارة المتكاملة لمستجمعات المياه وإدارة الأراضي،  مرفق البيئة العالمية الإ

مداد، بيد أنَّ هذه الستثمارات تركز بوجه عام على  فضًل عن نُهج سلسلة الإ

خدمات المياه)6(.

ومن خلل الشبكة الدولية لتبادل المواد والموارد التعليمية في 

بموجب  الترابط  أعمال  تدعم  العالمية،  البيئة  لمرفق  التابعة  المياه  مجال 

اتفاقية المياه التدريب وتقدم الدعم البرامجي لحافظة مشاريع هيئة المياه 

الدولية التابعة لمرفق البيئة العالمية. وبوسع شبكة الموارد وتبادل المعلومات 

في مجال المياه الدولية التابعة لمرفق البيئة العالمية أن تسخر تجربة وكالت 

هذا المرفق ورؤاها وتتيح قناة لتسخير المعرفة لدعم البرمجة في مرفق البيئة 

العالمية. وبالقتران مع ذلك، يمكن أن يساعد ازدياد الحكومات وعياً بمسائل 

الترابط في تحديد فرص إضافة القيمة وقد يكون للتدابير الشاملة للقطاعات 

المستنيرة بالستكشاف المعزز دور مؤثر أيضاً.

التواصل مع القطاعات الأخرى  4-4

يمثل إشراك جميع الجهات الفاعلة المعنية جزءاً رئيسياً في عملية 

التقييم. وفي الوقت نفسه، تستخدم عمليات تقييم الترابط اتفاقية المياه 

إطاراً لها، وهو أمر له أهميته لضمان المشاركة الرسمية، ولكنه يعني ضمناً 

وتحقيقاً   .)2-1-4 القسم  )انظر  كمدخل  المائية  الموارد  على  التركيز  أيضاً 

للتوازن الجيد بإيلء القدر المماثل من الهتمام لكل قطاع، ينبغي السعي 

يجاد شركاء في إطار الوليات القطاعية الأخرى وإشراكهم في أعمال الترابط. لإ

وبفضل ازدياد مشاركة القطاعات القتصادية في السنوات الأخيرة 

ق الوعي بوجه عام بالمسائل المشتركة بين القطاعات وبالحلول الممكنة  تعمَّ

لها. ويقدم تقييم حوض درينا مثالً على مشاركة جميع القطاعات وهي في 

هذه الحالة الطاقة وإدارة المياه والزراعة والتنمية الريفية وحماية البيئة.

ي
الغذاء وإدارة الأرا�ن  1-4-4

مصالح القطاع وفوائده

ُجعل قطاع الغذاء وإدارة الأراضي قصداً قطاعاً واسع النطاق 

بطبيعة حاله. ولئن كانت العلقة بين ازدياد الطلب على الغذاء واستخدام 

قطاع  من  أخرى  جوانب  فثمة  فيها،  ل لبس  واضحة  الطبيعية  الموارد 

http://www.thegef.org/sites/default/files/documents/GEF-6%20Pro-
http://www.thegef.org/sites/default/files/documents/GEF-6%20Pro-
http://www.thegef.org/sites/default/files/documents/GEF-6%20Pro-
http://www.thegef.org/sites/default/files/documents/GEF-6%20Pro-
http://www.thegef.org/sites/default/files/council-meet-
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للأغذية  القيمة  سلسل  وتحديث  الأحيائي  الوقود  إنتاج  )مثل  الزراعة 

بين  للحوار  جيداً  منبراً  الترابط  تقييم  في  تجد  الأغذية(  وتجارة  الزراعية 

القطاعات وعلى الصعيد الدولي. وتوجد أيضاً في قطاع الحراجة، وربما 

عند  أل تُغفل  ينبغي  الأراضي  بإدارة  تتعلق  شواغل  الأسماك،  قطاع  في 

النظر في التقييم.

وسيلقي  والبيئة.  وبالطاقة  بالمياه  وثيقاً  ارتباطاً  الزراعة  وترتبط 

ازدياد الحاجة إلى الأغذية على الصعيد العالمي في العقود المقبلة أعباء 

ثقيلة على كاهل الزراعة. وستقتضي الجهود المبذولة لزيادة إنتاج الأغذية 

إدخال تحسينات على نظم الري من حيث الكفاءة وتوسيع الشبكات. ومن 

شأن التعاون بين القطاعات والبلدان أن يوفر مزيداً من المياه للزراعة من 

خلل التوزيع الذكي، كما أنَّ السدود المتعددة الأغراض يمكن أن توفر المياه 

لقطاعات وأغراض متنوعة من بينها الري. أما في مضمار توفير الطاقة، فتعد 

الطاقة الكهربائية أفضل وسيلة لدعم الري الكثيف بالمياه الجوفية وتلبية 

الطلبات العديدة على الطاقة، بما في ذلك تجهيز الأغذية وتحلية المياه. 

وتخفف التفاقات الدولية بشأن تجارة الطاقة والغذاء الضغط على الموارد 

المحلية بمقدار كبير وتساعد التجارة على مواءمة إنتاج الأغذية بشكل أفضل 

يكولوجية السائدة في مختلف البلدان. مع الظروف الزراعية والإ

المياه  جــودة  في  الأغــذيــة  إنتاج  يؤثر  نفسه،  الوقت  وفــي 

وفي البيئة المحيطة بتصريف الفضلت السائلة الزراعية وبفعل التغييرات 

الزراعي  نتاج  الإ البيئة  تدهور  يهدد  قد  وبالمثل،  الأراضي.  استخدام  في 

البيولوجي، على  التنوع  التربة أو فقدان  تهديداً شديداً من خلل تدهور 

سبيل المثال. وقد يُحِدث تدهور المساحات الحرجية أو فقدانها أو سوء 

إدارتها أيضاً ضغطاً هائلً على قطاعات أخرى، ل سيما من خلل التأثير في 

الترسب واستبقاء المياه في الأحواض المعرضة للفيضانات.

الطاقة  2-4-4

مصالح القطاع وفوائده

يندرج تنسيق أنشطة الطاقة الكهرمائية في عداد الفوائد الجلية 

الكهرمائية،  الطاقة  محطات  وفي سلسلة  الطاقة.  قطاع  من  المستمدة 

حسب  المحطات  عمليات  بتنسيق  الشامل  الكهرباء  إنتاج  زيادة  يمكن 

تؤثر  الطبيعية،  التدفقات  وبتغيير  المياه.  لتصريف  زمني مشترك  جدول 

يكولوجية  الطاقة الكهرمائية دوماً بعض الشيء في البيئة وفي نظم النهر الإ

تشغيل  يُنسق  أن  يجب  ولذلك،  الآخرين.  للمستخدمين  المياه  وتوافر 

الطاقة الكهرمائية تنسيقاً دقيقاً مع القطاعات الأخرى في تخطيط حوض 

ضرورات  ومن  التآزر.  أوجه  وزيادة  المعاوضات  من  للحد  وإدارته  النهر 

للفيضانات  للتصدي  النظام  استعداد  تحسين  الأهمية  البالغة  التنسيق 

أو حالت الجفاف تحسيناً فعالً. وعلى غرار التجارة الدولية في الأغذية، 

مداد بالطاقة وزيادة كفاءتها بجعل  يتيح التجار بالطاقة فرصاً لتحسين الإ

مختلف المصادر متاحة في بلدان مختلفة ويقر قطاع الطاقة بوجه عام بأنَّ 

الترابط يتيح منبراً لتحقيق ذلك.

الحرارية  الكهرباء  محطات  من  الطاقة  إنتاج  يستدعي  وقد 

استخدام كميات هائلة من المياه وتعاوناً وثيقاً مع القطاعات الأخرى التي 

تستخدم المياه في الحوض. وللخدمات المائية دور حيوي في إدارة الطلب 
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معالجة  ومحطات  المياه  توزيع  )شبكات  المياه  مرافق  نَّ 
لأ الطاقة  على 

مياه الصرف الصحي( تندرج في عداد مستخدمي الكهرباء الرئيسيين في 

البلديات، ومن ثم فهي تنطوي على إمكانات غير مستغلة لتحقيق كفاءة 

الطاقة. وتمثل الطاقة الأحيائية أيضاً جزءاً مهماً من الترابط.

إنَّ جمع الجوانب المذكورة أعله في إطار نهج الترابط قد يعود 

بالفائدة على قطاع الطاقة برمته، وهو أمر يزداد العتراف به.

المنظمات المشاركة وسبل المشاركة

بموجب  الترابط  أنشطة  في  المتجددة  الطاقات  فريق  يشارك 

وفرقة  المتجددة  الطاقات  فريق  أصدر  عام 2017،  وفي  المياه.  اتفاقية 

يكولوجية  الإ والنظم  والطاقة  والغذاء  المياه  بين  بالترابط  المعنية  العمل 

انتباه طائفة مختلفة  المنشور  ويلفت هذا  الطاقة.  يتناول قطاع  منشوراً 

الترابط،  تقييم  عمليات  من  المكتسبة  الخبرة  إلى  المصلحة  أصحاب  من 

ويبيِّن أيضاً دور الطاقة المتجددة في الترابط ويستعرض بعضاً من الفرص 

المتاحة في هذا المجال ويسوق أمثلة مفيدة.

الطاقات  فريق  مع  التعاون  إطار  في  بارزة  أخرى  أمثلة  وثمة 

المتجددة. فعلى سبيل المثال، نُوقشت مسائل الترابط في سياق الطاقة 

بشأن  الدوليين  "المحفلين  إطار  في  الطاقة  قطاع  ممثلي  مع  المتجددة 

 ،)2016( باكو  في  ُعقدا  اللذين  المستدامة"  التنمية  أجل  من  الطاقة 

التقييم  نتائج  إبراز  في  المحفلين  هذين  كل  وساعد   .)2017( وفي أستانا 

بشكل أكبر في قطاع الطاقة.

المتجددة  الطاقة  الصريحة" بشأن سياسة  "المحادثات  وجرت 

وأوكرانيا وجورجيا.  أذربيجان  في  لأوروبا  القتصادية  اللجنة  نظمتها  التي 

وضوحاً  أكثر  بتفاصيل  الأحداث  هذه  إلى  طريقه  الترابط  منظور  ويشق 

من خلل المناقشات التي تتناول الستثمار في الطاقة المتجددة. وتشير 

التوصيات التي أُعّدت أثناء المحادثات في أذربيجان إلى اتباع نهج الترابط 

حيال المسائل ذات الصلة بكفاءة الطاقة والحماية البيئية. وسُيكرس جزٌء 

نهر درينا  بلدان حوض  ثلثة من  المقبلة في  الصريحة"  "المحادثات  من 

لموضوع الترابط ويُسعى إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق عبر الحدود 

من خلل حلقة متابعة تشارك فيها ثلثة بلدان.

المصلحة  أصحاب  من  آخر  عدد  مع  كذلك  التواصل  وجرى 

المعنيين بالطاقة، من بينهم جماعة الطاقة. ولم يثر تقييم نهر درينا من 

خلل منبره نقاشاً مع شركات الطاقة تناول التعاون في حوض نهر درينا 

إمكانات  تقديرات  في  النظر  إعادة  بضرورة  الإحساس  وأثار  بل  فحسب، 

الطاقة الكهرمائية في منطقة غربي البلقان، آخذاً في الحسبان بوجه خاص 

الحتياجات البيئية والصلت مع إدارة المياه )الجدول 7(. وحدث مزيد من 

التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، على سبيل المثال.

بقطاع  معرفة  لديها  التي  المحلية  المنافع  إشراك  ويكتسي 

على  التعرف  حيث  من  كبيرة  أهمية  النهر  حوض  منطقة  في  الطاقة 

المثال،  سبيل  على  داريا  سير  حوض  تقييم  ففي  حالياً.  المتاحة  الفرص 

الطاقة  إنتاج  لتقليل العتماد على  الطاقة  تأثير تدابير كفاءة  أمكن تقدير 

الكهرمائية في هذا الحوض. ويزيد الهتمام بأهداف قطاعية محددة من 

وزن الرسائل التي يناقشها ممثلو الحكومات. فمثلً، استرشدت بلدان آسيا 

المتحدة  الأمم  لبرنامج  التابع  المواضيعي  العامل  الفريق  في  الوسطى 

الخاص لقتصادات آسيا الوسطى الذي اجتمع في باكو في تشرين الأول/

أكتوبر 2016 بتقييم حوض نهر سير داريا في العتراف بأنَّ هدفي التنمية 

المستدامة 6 و7 يرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً وبأنَّ تنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة يستلزم اتباع نهج شامل للقطاعات ينبغي أخذه في الحسبان 

في إعداد خطط العمل الوطنية لكل من هذه البلدان.

يكولوجية النظم الإ  3-4-4

مصالح القطاع وفوائده

ناً  يكولوجية" المستخدم هنا بصفته مكوِّ يُفهم مصطلح "النظم الإ

نات الترابط بالمعنى الواسع الذي يشمل البيئة الطبيعية. ويشير  من مكوِّ

يكولوجي في  المصطلح بمعناه الدال على "مورد" إلى خدمات النظام الإ

يكولوجية الهام في  نطاق الحماية البيئية في القطاع. ورغم دور النظم الإ

الترابط، جرت العادة على أن تحظى هذه النظم بقدر ضئيل من الهتمام 

في عمليات التقييم وفي المناقشات.

يكولوجية السليمة  وتستفيد جميع قطاعات الترابط من النظم الإ

من خلل الخدمات العديدة التي تقدمها هذه النظم )التزويد والتنظيم 

القطاعات  تؤثر  نفسه،  وفي الوقت  الثقافي(.  والترفيه  الموائل  ودعم 

يكولوجية ويُحِدث مجموع الأنشطة  القتصادية بعض الشيء في النظم الإ

البشرية أثراً يزداد ضرره على أداء هذه النظم وظائفها على النحو السليم. 

)المائية  للطاقة  كمصادر  يكولوجية  الإ النظم  على  الطاقة  إنتاج  ويعتمد 

والشمسية وطاقة الرياح والطاقة الأحيائية والوقود الأحفوري( وكأحواض 

للتلوث )المائي والأرضي والهوائي( على حد سواء. والزراعة بحاجة للنظم 

يكولوجية الصحية وهي تؤثر فيها في الوقت نفسه من خلل استخدام  الإ

النظم  المياه  قطاع  ويستخدم  تغييرات.  من  فيها  وما يحدث  الأراضــي 

يكولوجية مصادر للمياه العذبة وأحواضاً للتلوث الناشئ عن الفضلت  الإ

السائلة المنزلية والبلدية والزراعية والصناعية.

وتزيد التدابير الملموسة الستدامة في هذا القطاع، بما في ذلك 

والتنوع  والبيئة  الطبيعة  على  الحفاظ  في  تساعد  التي  الزراعية  التوجهات 

البيولوجي. ومن شأن التركيز على المنتجات التقليدية أو العضوية العالية 

نتاج الزراعي وأن يساهم أيضاً في الحفاظ على  الجودة أن يزيد من قيمة الإ

التنوع البيولوجي والحماية البيئية. ويساعد تنظيم التدفق البيئي في ضمان 

تدفقات المياه بكميات كافية أثناء المواسم الجافة، وهو أمر يؤثر إيجاباً في 

التنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والزراعة. وبوسع المجتمعات المحلية 

يكولوجية إقامة توازن مع أهداف  التي ترغب في إدرار دخل من السياحة الإ

الحفاظ على الطبيعة، متبعة في ذلك سبلً من بينها إنشاء مسارات الحد 

الأدنى من التأثير في المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي، على سبيل المثال. 
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وتشكل البنية التحتية الخضراء بديلً ذكياً للبنية التحتية الرمادية: فعلى سبيل 

المثال، يمكن أن تساعد الأراضي الرطبة في الحد من مخاطر الفيضانات 

وفي استعادة قدرة النظم الطبيعية على تصفية المياه وتنقيعها.

وفي الوقت الحالي، من الواضح أنَّ الشواغل البيئية والمتعلقة 

يكولوجية"  يكولوجية تظل ماثلة في الخلفية. ومثَّل إدخال "النظم الإ بالنظم الإ

شارة إلى ضرورة وضع الحتياجات  نات الترابط وسيلة للإ ن رابع من مكوِّ كمكوِّ

البيئية في مصاف احتياجات أمن الطاقة والغذاء والمياه. ول بد من ضمان 

يتسنى  حتى  المستدام  الستخدام  واستخدامها  يكولوجية  الإ النظم  سلمة 

الستمرار في التمتع بما تسديه من خدمات. وحقيقة الأمر أنَّ الحفاظ على 

إليه بصفته مشكلة طويلة الأجل، وغالباً  ما يُنظر  يكولوجية كثيراً  النظم الإ

ما يُنظر إلى الحماية البيئية بالقتران مع التنمية القتصادية، فصُعب بذلك 

يكولوجية في لب الحوار بشأن الترابط،  في أغلب الأحيان وضع النظم الإ

بما في ذلك تحديد الحلول. بيد أنَّه غدا جلياً أنَّ بلداناً ومناطق كثيرة تظهر 

إرادة حقة للتحول نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وميلً للتدوير. وثمة حاجة 

إلى مزيد من المنابر التي تمهد السبيل لوضع السياسات والخطط والمشاريع 

رادة إلى أعمال. وفي مضمار التدفقات البيئية وإنتاج الغذاء،  لتحويل هذه الإ

قيمة  لتقييم  المتاحة  والمنهجيات  للُنهج  الهتمام  من  مزيد  إيلء  ينبغي 

يكولوجية والحلول القائمة على الطبيعة. خدمات النظم الإ

المنظمات المشاركة وسبل المشاركة

بالضطلع  الترابط  في  الطبيعة  لحماية  الدولي  التحاد  يشارك 

بعمل مشترك في البنية التحتية مع الرابطة الدولية للمياه، وبوجه أخص 

في مجال الطاقة الكهرمائية. وباتخاذ برنامج حوض نهر آرال منطلقاً، يساعد 

قليمي لآسيا الوسطى والتحاد الدولي لحماية الطبيعة بلدان  المركز البيئي الإ

آسيا الوسطى في تحديد فرص الستثمارات المتعددة القطاعات لتعزيز أمن 

المياه والطاقة والغذاء الذي يدعم التنمية الجتماعية والقتصادية ويحافظ 

يكولوجية واستدامتها. ويشارك التحاد  في الوقت نفسه على سلمة النظم الإ

الدولي لحماية الطبيعة أيضاً في تقاسم الخبرات المتعلقة بأنشطته المتعلقة 

بالترابط أثناء حلقة التقييم العالمية، على سبيل المثال.

اتفاقية  إطار  المبذولة في  الجهود  ُكرِّست  الأخيرة،  الآونة  وفي 

التنوع البيولوجي لتناول "تعميم مراعاة التنوع البيولوجي داخل القطاعات 

التنفيذ" واستهدفت  وفيما بينها، وسواه من التدابير الستراتيجية لتعزيز 

وتُبوِدلت  التحتية.  والبنية  الطاقة  استهدفته، قطاعي  فيما  الجهود،  هذه 

أيضاً الخبرات المكتسبة في هذا الموضوع في إطار اتفاقية المياه: أبانت 

وحماية  يكولوجية  الإ النظم  قيمة  أهمية  درينا  حوض  تقييم  استنتاجات 

التنوع البيولوجي، وهي أصول بالغة الأهمية للتنمية المستدامة. وستعود 

العضوية  الزراعة  نطاق  بتوسيع  الزراعة  قطاع  لتعزيز  المبذولة  الجهود 

يكولوجية بالفائدة. وتطوير السياحة المراعية للنظم الإ

الحكومية  المنظمات غير  الختام، يمكن أن تكفل مشاركة  وفي 

البيئية المحلية مراعاة خصوصية المسائل البيئية والفرص الفريدة لوضع 

مبادرات مراعية للبيئة في كل عملية تقييم. ومن شأن المبادئ التوجيهية 

دفة  توجه  أن  الُنهج  مواءمة  في  وتساعد  الجيدة  التجارب  ع  تُجمِّ التي 

الجهود المحلية. ففي تقييم حوض سافا حيث أُقرَّ بالحاجة إلى استدامة 

المجتمعات  نوعية حياة  نفسه وتعزيز  الوقت  يكولوجيا في  الإ أو تحسين 

يكولوجية التي أُعدت في  الريفية، أُشير إلى المبادئ التوجيهية للسياحة الإ

مكانات الحقيقية  إطار اللجنة الدولية لحوض نهر سافا بحسبانها مرجعاً للإ

لتنمية السياحة المستدامة.

الأهمية البالغة للشفافية حيال المعلومات   5-4
والأدوات المستخدمة

تُوضع العراقيل أمام تدابير إدارة الموارد حين ل تكون المعلومات 

المهمة متاحة لجميع القطاعات المعنية أو للوزارات الحكومية المعنية. بيد 

أنَّ الحصول على قواعد المعلومات اللزمة وتكوين صورة شاملة عن الوضع 

السائد أمر معقد بشكل خاص في سياق عابر للحدود حيث تبرز الحاجة إلى 

مؤشرات ومعلومات وبيانات متسقة من كل الأطراف المشاطئة. ومن شأن 

ز تبادل المعلومات في مجالت شتى. إقامة قاعدة بيانات أن يحفِّ

ول تقف الثغرات التي تشوب البيانات عائقاً أمام تحديد المسائل 

موجودة  الثغرات ستظل  فهذه  مشتركاً،  تحديداً  القطاعات  بين  المشتركة 

على الدوام، ولكنها ل تشكل لزاماً عائقاً يحول دون تحليل مسائل الترابط 

الفاعلة من معالجة  والحلول وهي ل تمنع السلطات وغيرها من الجهات 

المشاكل من خلل قرارات إدارة الموارد والسياسات. وعادة ما تكون بعض 

أنواع البيانات موجودة لبدء العمل بها. وتأتي البلدان التي تتقاسم الموارد 

وتتفق اتفاقاً نوعياً بشأن المسائل ذات الأولوية بقيمة ينبغي أل يستهان بها. 

وفي الوقت نفسه، إن كان النهج المرن المتبع في تقييم الترابط يتيح التكيف 

البيانات، فمن المهم فهم القيود التي تضعها الثغرات  إلى توافر  استناداً 

التي تشوب البيانات على التحليل والدعوة لتوفير معلومات أفضل، ل سيما 

حين يعتمد وضع الحلول الملئمة على ذلك. ويمكن أن تسد الفتراضات 

والتقديرات المعقولة وآراء الخبراء بعض الثغرات في البيانات، ولكن ينبغي 

توخي الحذر في استخدامها والتزام الشفافية في ذلك.

ورغم التقدم المحرز في تحليل الروابط البينية عبر القطاعات، 

تحليل  إجراء  على  قادرة  متطورة  وأدوات  لنماذج  قائمة  الحاجة  ل تزال 

أفضل يعين على وضع سياسات قائمة على الأدلة تساعد في الإجابة على 

الترابط  أدوات  قائمة  وتُظهر  الموضعية.  الموارد  بإدارة  المتعلقة  الأسئلة 

المتاحة الواردة في هذا التقرير التجميعي أوجه التقدم المحرز حتى الآن 

)القسم 9-3(.

وستعود الأدوات الموثوق بها التي تضع صورة واقعية إلى حد 

أنَّه من  ما بالفائدة على اتخاذ القرارات في مضمار سياسات الموارد. بيد 

المهم أن يدرك المرء أنَّ ثمة عقبات كؤود ل تزال تعرقل استحداث أدوات 

وسهولة  البيانات  من  معينة  مجموعات  توافر  مثل  واستخدامها،  الترابط 

الحصول عليها أو انعدام قائمة متينة من المؤشرات.
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ابط: الحلول والتنفيذ النتقال من تقييم ال�ت  5

ابطية ومجموعات من أجل التنفيذ الحلول ال�ت  1-5

هذا  في  الواردة  حوض  كل  في  الترابط  تقييم  عمليات  تُختتم 

تنفذها  أن  يمكن  التي  الممكنة  الترابطية"  "الحلول  بتحديد  المنشور 

أصحاب  من  وسواهم  القرارات  ومتخذو  قليمية  والإ الوطنية  السلطات 

بأنه  عامة  بصفة  الترابطي"  "الحل  تعريف  ويجوز  المعنيين.  المصلحة 

"تدخل يستفيد منه أكثر من قطاع، وهو يشمل في هذا السياق التدخلت 

يكولوجية )أو البيئة بوجه عام(". ويعني  التي تخفف الضغط على النظم الإ

بين  منسقاً  عملً  ل بصفتها  تتحقق  أن  يمكن  الترابطية  الحلول  أنَّ  ذلك 

القطاعات ويحقق  به أحد  أطراف متعددة فحسب، بل وكعمل يضطلع 

فوائد عبر القطاعات.

والهدف  دارة.  الإ على  رئيسية  بصفة  الترابطية  الحلول  وتركز 

المنشود منها هو مساعدة متخذي القرارات )وحكومات البلدان المشاطئة 

بوجه خاص( في المضي قدماً في تهيئة بيئة تتيح تنفيذ حلول تقلِّل من 

ز الستدامة في إدارة موارد  التأثيرات السلبية المشتركة بين القطاعات وتعزِّ

لأي  عمل  مخططات  ل تمثل  الحلول  جميع  أنَّ  ورغم  المعني.  الحوض 

حوض بعينه، فإنَّها قد تكون مصادر إلهام بشكل عام. ويساعد التنسيق عبر 

الحدود في تنفيذ الحلول التي تحقق أقصى قدر من التأثيرات. وفي الوقت 

ذاته، قد تكون بعض الحلول المحددة أجدى في بلد مشاطئ بعينه، وقد 

يحقق تدبير وطني فوائد شاملة لقطاعات عديدة وعابرة للحدود.

وعند وضع منهجية تقييم الترابط في الأحواض العابرة للحدود، 

المعلومات؛   ‘2‘ المؤسسات؛   ‘1‘ هي:  الحلول  من  فئات  خمس  دت  ُحدِّ

والتعاون  التنسيق   ‘5‘ )والستثمار(؛  التحتية  ‘4‘ البنية  ‘3‘ الأدوات؛ 

تيسير  في  فئات  في  التصنيف  هذا  ويساعد  )الــجــدول 11(.  الدوليان 

أيضاً  يعين  وهو   .)6-3 القسم  )انظر  الحلول  لتحديد  التشاركية  العملية 

على إبلغ الحلول لمجموعات تختلف مجالت اهتمامها. وبطبيعة الحال، 

كثيراً ما تكون الحلول المصنَّفة مترابطة بدرجة عالية، بل وقد تتداخل في 

بعض الأحيان.

الُنهج  مع  بالمقارنة   - الترابط  لنهج  ضافية  الإ القيمة  تكمن  ول 

الحلول  هذه  تجميع  في  بل  الفردية،  الحلول  تحديد  في   - القطاعية 

مجموعات  شكل  في  الترابطية  الحلول  ما تُقدم  عادة  ولذلك،  وتنسيقها. 

ذات  المسالة  كانت  إذا  المثال،  سبيل  فعلى  بعينها.  مسألة  لتناول  ذ  تُنفَّ

الناجمة  التأثيرات  أمام  والهشاشة  الأولوية هي حدوث فيضانات مفاجئة 

مجموعة  تشمل  فقد  اللزاني/غانيك(،  حوض  في  الحال  هو  )كما  عنها 

الحلول الترابطية تدابير شاملة لعدة قطاعات قد تكون تأثيراتها المفيدة 

مباشرة أو غير مباشرة. أما إذا كانت التحديات ذات الصلة بالتعاون تجعل 

حوض  في  الحال  هو  )كما  صعوبة  أكثر  للحدود  العابرة  الحلول  تنفيذ 

سير داريا(، فيمكن تصميم مجموعة الحلول كسلسلة من التدابير التعاونية 

ذ بمرور الزمن )انظر الجدول 12(. المتدرجة تُنفَّ

ابطية  وط المسبقة لتنفيذ الحلول ال�ت ال�ش  2-5
دارة وأهمية الإ

المصلحة  أصحاب  جمع  إلى  الترابط  تقييم  عمليات  تهدف 

وزيادة قاعدة المعرفة لدعم اتخاذ القرارات وتشجيع الحوار بين البلدان 

الحلول  تنفيذ  أنَّ  غير  والحلول.  الترابط  مسائل  وتحديد  والقطاعات 

التنسيق  بتحقيق  التنفيذ  يتعلق  التقييم:  أغراض  يتجاوز  المستنبطة 

دارة موارد الحوض وتقليل  والتعاون الوطيدين بين البلدان والقطاعات لإ

من  بمزيد  الموارد  لستخدام  وصولً  التآزر،  أوجه  وزيادة  المعاوضات 

دارة المعززة والتدابير التقنية. الفعالية بالستعانة بهياكل الإ

للستنتاجات  بالستجابة  وقراراتها  الحكومات  ولستعداد 

والتوصيات التي أُعدت بشكل مشترك أهمية حيوية في إعداد الستجابات 

المنظمات  أنَّ  ورغم  وتنفيذها.  دارة  والإ السياسات  في مضمار  الملموسة 

الترابطية  الحلول  فوائد  جني  فإّن  الدعم،  تقدم  أن  تستطيع  الدولية 

رادة  المحددة سعياً لتجويد إدارة الموارد العابرة للحدود يستلزم وجود الإ

تنسيقاً  الستجابة  تدابير  وتنسيق  المستنيرة  القرارات  واتخاذ  السياسية 

فعالً. وتجعل الطبيعة المتكاملة والشاملة لعدة قطاعات التي تتسم بها 

مجموعات الحلول مناصرة - تنفيذ هذه الحلول أكثر صعوبة، مما يقتضي 

إقامة شراكات تتجاوز إدارة المياه.

الترابطية  الحلول  ن  تُضمَّ عندما  حقاً  الترابط  تنفيذ  وينطلق 

الوطنية  والخطط  الستراتيجيات  في  وأدواتــهــا  المنشودة  وغاياتها 

تنفيذ  فعالية  القطاعات  المتعدد  المحكم  التخطيط  ز  ويعزِّ والقطاعية. 

للحدود  العابر  التخطيط  على  أيضاً  ذلك  ويصدق  الترابطية.  الحلول 

وعلى جهود التنسيق على الصعيد الوطني. وحتى يتحقق ذلك، ل بد من 

من  كما يتبيَّن  الترابط،  تنظيم  المسبقة من حيث  الشروط  بعض  استيفاء 

بعض فئات الحلول الواردة أدناه.

والعابرة  الوطنية  دارة  الإ هياكل  لم تُعد  الحالي،  الوقت  وفي 

للحدود إعداد جيداً يتيح الستعانة بها في التدابير المتعددة القطاعات. 

جهاز  إقامة  الترابطية  الحلول  تنفيذ  تعتزم  التي  البلدان  من  ول يُطلب 

دارة الترابط. ورغم أنَّ هذا الوضع قابل للتحسين، فإنَّ الحاجة تدعو أولً  لإ

إلى تقاسم الخيارات الممكنة. وثمة خيارات كثيرة من بينها تحديد فوائد 

بينها  من  بسبل  ملموس،  بشكل  التحسينات  ز  تُحفِّ التي  المشترك  العمل 

الستثمارات المشتركة أو التفاقات العابرة للحدود التي تُعد وفق ذهنية 

الترابط وتتضمن طائفة أوسع من الفوائد.
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 الجدول 11
الفوات الخمس من الحلول الترابطية، كما هي مستخدمة في عمليات تقييم الترابط بموجب اتفاقية المياه

الأمثلةفوات الحلول

المؤسسات

تمتد من الإصلحات المؤسسية 
إلى تحسين التعاون المؤسسي 

دارة السليمة. وثقافة الإ

توضيح الأدوار والمسؤوليات )مثلً، بشأن إشراك الحكومات المحلية والوطنية في التنمية الريفية، أو في إدارة مشاريع الري وتمويلها(.  •

إنشاء أو تحسين آليات التنسيق عبر القطاعات على الصعيد الوطني و/أو الصعيد العابر للحدود )مثلً، تخطيط التكيف مع تغير   •
المناخ وإعداد استراتيجية التنمية المستدامة(.

نتاجية السلبية )مثلً عبر استراتيجيات  إيجاد أو ضمان التناسق بين الستراتيجيات القطاعية: أي من خلل السعي للتكامل وتفادي الإ  •
تنمية قطاع الطاقة، والعمل المناخي و/أو حماية البيئة(.

المعلومات

تحسين جمع البيانات 
والمعلومات والمعارف عن موارد 

الحوض ودينامياته وإتاحتها 
بلغ عنها. والإ

نتاج الزراعي( وكذلك التنبؤ  تحسين رصد توافر الموارد، وجودتها، واستخداماتها، وخلف ذلك )مثلً لضمان صمود توليد الطاقة والإ  •
بالطقس وتوقع أنماط الستهلك مسبقاً وما إلى ذلك.

تحديد الحواجز أمام تنفيذ السياسات )والتدابير العابرة للقطاعات على وجه التخصيص(.  •

وضع وتحسين المعايير )مثلً، للمباني( وإعداد وتطبيق المبادئ والمبادئ التوجيهية المتكاملة.  •

رشاد الملئمة في  تشارك البيانات عبر الحدود )مثلً، من أجل التأهب للفيضانات( ومع المستخدمين )مثلً، من خلل خدمات الإ  •
الزراعة(.

الأدوات

تحديد وتنفيذ أدوات مختلفة 
لتناول التنازلت وتعزيز أوجه 

التآزر في إدارة الموارد الطبيعية 
والحماية البيئية.

الأدوات السياساتية )مثلً، تنفيذ التقييم الستراتيجي البيئي، ووضع أهداف مفصلة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وما إلى ذلك(.  •

عانات غير  الأدوات القتصادية لتقديم حوافز لستخدام الموارد استخداماً رشيداً ومستداماً )مثلً، وضع التعريفات للمياه، والإ  •
المباشرة للطاقة، وتطبيق مبدأ "المستخدم يدفع، والملوِّث يدفع"، وخلف ذلك(.

الأدوات القانونية )مثلً، تحديد التدفقات البيئية الدنيا، والتفاقات، والبروتوكولت(.  •

البنية التحتية )والستثمارات(

التخطيط )أي التصميم، وتحديد 
الموقع، والتمويل( وتحديث 

أو تعديل البنية التحتية القائمة.

الستثمار المباشر الموجه لمشاريع البنية التحتية المتعددة الأغراض والسليمة بيوياً )"رمادية" و "خضراء" على حد السواء(.  •

رسال والنقل في جانب المستخدم كذلك، مع مراعاة التأثيرات غير المباشرة وعبر القطاعات )تقليل  تحسين كفاءة الموارد في شبكات الإ  •
تسربات المياه في شبكات الري، مثلً، قد يوفر الكهرباء وفي الوقت نفسه قد يؤدي تحسين كفاءة المزرعة إلى ارتفاع استهلك الطاقة(.

العناية بشتى الحتياجات )بما فيها الحتياجات البيئية( في الستخدام الأمثل للبنى التحتية الحالية.  •

التنسيق والتعاون الدوليان

أكثر الفئات شمولً: الحلول من 
هذا النوع تهدف إلى توسيع 

نطاق التعاون العابر للحدود 
وتحديد الأولويات المشتركة.

•  تحسين الرصد على نطاق الحوض برمته، والتحقق من البيانات وتبادلها، وتشارك المعرفة )ل سيما بشأن إعداد الأدوات لتحليل 
قليمي(. ياً على مستوى الحوض أو على المستوى الإ تدفقات الموارد والآثار والفوائد تحليلً كمِّ

قليمية وأوجه التكامل المحتملة في الموارد )مثلً الأراضي الزراعية والغابات(  تحديد المجالت ذات الهتمام المشترك للتنمية الإ  •
وأهداف السياسات )مثلً، الحماية البيئية وتنمية السياحة(.

تسيير التجارة )مثلً، المنتجات الزراعية، والكهرباء( لتنشيط القتصادات المحلية، وتحسين أمن المياه، أو الطاقة، أو الأمن الغذائي   •
نتاج  قليمي )مثلً، معالجة العقبات التجارية للحد من الحاجة لإ و/أو تحقيق الستخدام الأمثل للموارد والبنية التحتية على الصعيد الإ

المحاصيل الكثيفة الستهلك للمياه على الأراضي الوطنية في ظروف غير مواتية(.

يكولوجية(. إعداد قواعد ومبادئ توجيهية مشتركة للقطاعات الرئيسية )مثل الملحة، والطاقة الكهرمائية، والسياحة الإ  •
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 الجدول 12
أمثلة على مجموعات الحلول الترابطية المستمدة من عمليات تقييم الأحواض التي تستدعي تدابير استجابة متعددة القطاعات

أمثلة على مجموعات الحلولتقييم أوجه الترابط

الزاني/غانيك

معالجة آثار الفيضانات المفاجوة والترسب

الأدوات — تيسير الحصول على مصادر الطاقة الحديثة: تقليل استخدام الكتلة الإحيائية )الحطب( سيحدّ من تدهور الغابات، فينخفض 
التآكل والترسب في مجرى المياه اللذين يؤثران سلباً في المصب )تشويه مجرى النهر، وتغرين البنية التحتية(.

المؤسسات — توضيح المسؤولية عن صيانة شاطئ النهر، وتعزيز قدرة المؤسسات العاملة في مضمار حماية الغابات وإدارتها.

البنية التحتية والتنسيق والتعاون الدوليان — تحسين التجارة عبر الحدود في أنواع الوقود التي يمكن أن تكون بديلً للكتلة الإحيائية 
)مثلً، الغاز الطبيعي( وتطبيق الممارسات الدولية الحسنة والمبادئ التوجيهية الدولية في تنمية مصادر الطاقة المتجددة.

سافا

تحسين التنسيق بين القطاعات في الحوض بترقية آليات التعاون القائمة 

المؤسسات والتنسيق والتعاون الدوليان — تقييم الخيارات لتمديد وتعزيز ولية اللجنة الدولية لحوض نهر سافا حتى يتسنى التوفيق 
دارة المياه والملحة وبفضل الخبرة  نمائية في الحوض. وبولية واسعة لإ بقدر أكبر من الفعالية بين مختلف الحتياجات المائية والإ

المكتسبة من تنسيق الخطط المتعلقة بقطاعات عديدة، تتمتع اللجنة الدولية لحوض نهر سافا بالقدرة على القيام بما يلي: ‘1‘ إشراك 
أصحاب المصلحة من القطاعات القتصادية في الحوار بشأن إدارة الحوض؛ ‘2‘ إتاحة منبر للتشاور وتقييم آثار خطط التنمية القطاعية في 

الحوض.

سير داريا

اتخاذ تدابير تدريجية تعاونية لتخفيف الضغط على موارد الحوض النارئ عن استخدام الزراعة الكثيف للمياه والعتماد الشديد على 
الطاقة الكهرمائية لتوليد الكهرباء

الأدوات، والبنية التحتية، والمعلومات، والتنسيق والتعاون الدوليان — بوسع الحكومات المحلية أن تتخذ تدابير ”ل يُندم عليها" تخفف 
من الأثر العابر للحدود وتمهد السبيل لستئناف الحوار العابر للحدود. وتشمل هذه التدابير ما يلي: زيادة كفاءة الطاقة والمياه وتنويع 

قليمية في مجال  مصادر الطاقة )الأجل القصير: السياسات الوطنية(؛ وتيسير التجارة في المنتجات الزراعية، واستعادة الروابط البينية الإ
الطاقة وتفعيل سوق الطاقة )الأجل المتوسط: التعاون الدولي غير المياه(؛ تحسين التنسيق بين القطاعات بزيادة تمثيل الوزارات المعنية 

وتعزيز تشارك المعلومات على صعيد الحوض )الأجل الطويل: استئناف التعاون بشأن المياه(.

درينا

تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في السدود لتقليل مخاطر الفيضانات مقروناً بتحقيق القدر الأمثل من إنتاج الطاقة الكهرمائية 
على صعيد الحوض )تنظيم التدفق الأمثل بشكل مشترك(

المؤسسات — إعداد اتفاق رسمي بشأن تنسيق تشغيل محطات الطاقة الكهرمائية )إنشاء مجموعة اتصال لمناقشة تنظيم التدفق(؛ 
الستفادة من المنابر الحالية لتحسين الحوار بين قطاع الطاقة الكهرمائية والقطاعات الأخرى على الصعيد الدولي )اللجنة الدولية لحوض 

نهر سافا، ودوائر الطاقة(.

نذار المبكر، ووضع نماذج متكاملة للتنبؤ؛ وتشارك المعلومات عن  المعلومات — تحسين تنفيذ رصد الأرصاد الجوية المائية ونظم الإ
عمليات الطاقة الكهرمائية.

الأدوات — تنسيق قوانين الطاقة الكهرمائية، إجراء تقييم بيئي استراتيجي عابر للحدود وتقييم للأثر البيئي للبرامج والمشاريع التي تستدعي 
وجود بنية تحتية في الحوض، بما في ذلك لمشاريع الطاقة، وتطبيق المبادئ التوجيهية للطاقة الكهرمائية المستدامة.

البنية التحتية — مراجعة أو تحديث خطط الجدوى المتعلقة بمحطات الطاقة الجديدة؛ وإنشاء البنية التحتية للطاقة المتجددة غير 
المائية لتقليل العتماد على الفحم والموارد المائية من الحوض.

التنسيق والتعاون الدوليان — إعداد اتفاق بشأن تنظيم التدفق بين البلدان المشاطئة؛ وتنسيق الُنهج حيال التدفق البيئي؛ وتعزيز 
التعاون في تشغيل محطات الطاقة الكهرمائية في حالة الفيضانات والظواهر المناخية المتطرفة )من خلل تحسين التأهب للكوارث 

وتخطيط الستجابة(؛ إنشاء نظام موحد وحديث للأرصاد الجوية المائية.



64  | النتقال من تقييم الترابطم الحلول والتنفيذ

الحدود  عبر  للتعاون  الحالية  بالأطر  أيضاً  الستعانة  ويمكن 

هيئات  تجري  أن  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  القطاعات:  بين  والتنسيق 

صعيد  على  القطاعية  الخطط  تأثير  تتناول  مناقشات  المشتركة  التعاون 

الحوض أو توطيد عرى التعاون بين الجهات الفاعلة القطاعية. وحين يكون 

لتقييم  قاعدة جيدة  تتاح  القطاعات،  متعدد  نطاق  المنظمات  لدى هذه 

وتتيح  بشأنها.  أو التفاوض  أو التشاور  القطاعات  بين  المشتركة  الأنشطة 

الترتيبات المتخذة على الصعيد الوطني لرصد أهداف التنمية المستدامة 

قيمة  الترابطية  الحلول  فيه  تحقق  أن  يمكن  آخر  إطاراً  تنفيذها  وتنسيق 

إضافية. وعلى المنوال نفسه، سيكون بيان التأثيرات المحتمل نشوؤها من 

هذه الحلول مفيداً في المضي قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

زيادة  مجرد  عن  عوضاً  أفضل"،  "بشكل  الستثمار  ز  ويعزِّ

الستثمار، البنية التحتية المستدامة من حيث إقامتها في أفضل المواقع 

وتصميمها تصميماً أنسب وجعلها أكثر تلبية للحتياجات المختلفة وتقليل 

الآثار السلبية الناشئة عنها. وتدعو الحاجة إلى الستثمارات الكبيرة الحجم 

عند استغلل أوجه التآزر بين القطاعات المعنية أو عند تقليل المعاوضات 

بينها. ويمكن أن تزداد الفوائد بفعل الستثمارات التي يراعى فيها التنسيق 

دون  الأغراض  المتعددة  التصميمات  على  فيها  التركيز  وينصب  المحكم 

البنية  التكاليف. ويحد التعاون عبر الحدود بشأن  أن يستلزم ذلك زيادة 

التحتية من الستثمارات غير الضرورية أو المتكررة فيها.

وتبادل المعلومات والمعارف أمر "لزم" للتعاون. وكلما كان ذلك 

ن اتخاذ قراراتها على كل الصعيدين الوطني  مستطاعاً، يمكن للبلدان أن تحسِّ

والعابر للحدود في الحالت التي توجد فيها قاعدة معارف مشتركة.

وفي مضــمار  القتصــادية  الوســائـل  اسـتـكشاف  وينطـوي 

السياسات على إمكانات هائلة تتمثل في استغلل مجالت التآزر وتقليل 

المياه والطاقة أن تكون  المعاوضات. ومن شأن وسائل من قبيل تسعير 

حافزاً على السلوك المتسم بكفاءة الطاقة فتساعد على جمع الأموال للبنية 

التحتية. وثمة وسائل أخرى، مثل تحليل التكاليف والفوائد والتقييم البيئي 

الستراتيجي، تعين متخذي القرارات على النظر في البدائل وفي الحلول 

الترابطية الممكنة وفوائدها.

ول بد من أن تكون الرسائل والتصالت واضحة داخل كل قطاع 

والهياكل  السياسات  هياكل  توجيه  يتسنى  حتى  الحكومي  الصعيد  وعلى 

التنظيمية نحو التعاون عبر القطاعات والحدود.

وحري بالوكالت الدولية وبالمانحين الدوليين تعزيز التخطيط 

على  والترابط  الوطنية  المصالح  نَّ 
ولأ للحدود.  العابر  والتعاون  قليمي  الإ

قليمي قد يدفعان في اتجاهات مختلفة، فإّن دور المؤسسات  الصعيد الإ

قليمية يغدو محورياً. ويصح ذلك على ممولي التنمية، مثل  العالمية والإ

المصارف المتعددة الأطراف، الذين ل يتيحون الفرص للمشاريع المتعددة 

تقديم  أيضاً  ويطلبون  بل  فحسب،  للحدود  العابر  وللتعاون  القطاعات 

تقييمات بيئية كافية عند موافقتهم على هذه المشاريع. وقد شرع بعض 

العابرة  المسائل  تناول  الترابط في  نهج  اتباع  في  نمائيين فعلً  الإ الشركاء 

للحدود على نحو منتظم وهم يعتزمون مواصلة العمل في هذا التجاه.

وفي نهاية المطاف، سيمهد تطبيق نهج الترابط تطبيقاً تصاعدياً 

)أو حتى الحلول الجزئية( السبيل لحلول أكثر طموحاً وشمولً، رغم أنَّ المضي 

شارة إلى  قدماً بشكل متدرج قد يكون ضرورياً في بعض الحالت. وتجدر الإ

يقتضي  الترابط، فهو  لنهج  العملي  التطبيق  تحد من  التي  الكثيرة  القيود 

سبلً جديدة في التفكير والعمل وإقامة شراكات جديدة وهياكل تحفيزية 

مختلفة. بيد أنَّ تدابير الترابط يمكن أن تبدأ بالجهود الوطنية بزيادة الكفاءة 

في استخدام المياه والكهرباء في الموارد المشتركة، على سبيل المثال، ومن 

ثم المضي قدماً شيئاً فشيئاً لتضمين ظروف مواتية للتدابير التي تستلزم 

قليمي أو على صعيد الحوض. التنسيق على الصعيد الإ

القيود والعقبات المحتملة  3-5

بين  التوافق  تحقيق  أمــام  قائمة  عديدة  تحديات  تــزال  ل 

عـابـراً  وسـيـاقاً  مختلفة  قطاعات  تتضمن  التي  الوطنـيـة  الستراتيجيات 

للحدود. ومن بين هذه التحديات الستخدامات المتنافرة للموارد المشتركة 

في  اتباعها  ينبغي  التي  والسبل  المياه  لتدفق  الناظمة  القواعد  واختلف 

تقييم التأثيرات في البيئة ومعالجتها.

تكييف  عمليات  أُجريت  الترابط،  تقييم  عمليات  إجراء  وعند 

ر التعاون العابر للحدود. ولئن كانت  متواصلة لتحسين الوسائل التي تيسِّ

هذه العملية ل تزال تثير تحديات، فقد أُحرز تقدم في مجالت مختلفة 

دارة وتعزيزه. بيد أنَّ عقبات شتى  بلغ عن تحليل الإ يأتي في صدارتها الإ

لترسيخ العمل في  التقييم سعياً  ل تزال قائمة وهي تعرقل تجاوز عملية 

بيان  أدناه  ويرد  الوطنية.  دارة  والإ بالقطاعات  المتعلقة  العمليات  صلب 

لبعض أهم النقاط في هذا المجال.

ابط ي واجهتها عملية تقييم ال�ت
القيود ال�ت  1-3-5

في  المشاركة  الوطنية  التنسيق  جهات  تقدم  بدء،  ذي  بادئ 

عمليات تقييم الترابط دعمها في الوقت الذي تعمل فيه بدوام كامل مع 

المنظمات الوطنية. ولذلك، فهي كثيراً ما تفتقر إلى الوقت اللزم لتساهم 

كما ينبغي لها مساهمة مثمرة في عملية تقييم الترابط برمتها. ومن ثمَّ تمسُّ 

الحاجة إلى دعم إضافي من الخبراء المحليين الذين بوسعهم أن يخصصوا 

وقتاً كافياً لدعم جهات التنسيق الوطنية خلل عملية التقييم.

غير  فهي  نطاقاً،  أوســع  العامة  المشاركة  تكون  أن  ويمكن 

التشاركية،  الطرائق  الأحيان. وبتطبيق طائفة واسعة من  كافية في بعض 

أنَّ  غير  الموسعة.  المشاركة  لستيعاب  مهيأة  الآن  التقييم  عملية  غدت 

تحقيق ذلك ل يزال تحفه الصعاب لأن القطاعات أو أصحاب المصلحة 

ضيق  إلى  المشكلة  هذه  وتعزى  الأحيان.  بعض  في  جميعاً  ل يشاركون 

الوقت أو الفتقار إلى الموارد في أحيان كثيرة.
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قطاعات  أنَّ  التقييـم  عمليـة  تواجـه  التي  الصعـوبات  ومن 

مدادات المائية والطاقة والزراعة القوية اقتصادياً قد تحجب الأنظار عن  الإ

حماية البيئة. وحتى تتغير هذه الدينامية، ينبغي تعريف القطاعات الأكثر 

تحليل  وتحسين  أفضل  بشكل  يكولوجية  الإ النظم  خدمات  بقيمة  هيمنة 

هذه الخدمات في إطار هذه القطاعات.

وقد يحدث أيضاً أل يُلتفت إلى وجهات نظر مهمة تبديها قطاعات 

أو بلدان ل تشارك في حلقات العمل. ويتمثل مكمن الخطر الرئيسي في أنَّ 

عدم مشاركة هذه البلدان والقطاعات قد يغيِّر حصيلة تقييم الترابط العامة، 

فالراجح أل تتجسد الحتياجات غير الممثلة في الأنشطة التالية، وهي ظاهرة 

قد تحدث داخل فرادى القطاعات. ومن الراجح أن يؤدي قصر مشاركة قطاع 

الطاقة على المتخصصين في الطاقة الكهرمائية إلى حصر الهتمام فيها، 

فيتعذر كثيراً ظهور الفوائد الأخرى التي تعود على القطاع ككل.

ابطية العقبات المحتملة أمام تنفيذ الحلول ال�ت  2-3-5

شديد  لأمر  داخلية  عملية  إلى  خارجية  عملية  من  النتقال  إنَّ 

الصعوبة، ومع ذلك ينبغي أل يظلَّ تقييم الترابط عملية خارجية فحسب 

تمهد المنظمات الدولية لها السبيل. ومن الخطوات الشديدة الأهمية في 

هذا التجاه النتقال من الأنشطة الميّسرة خارجياً إلى عملية مستدامة ذاتياً 

تتم داخل القطاعات والبلدان المعنية. ويستدعي النتقال على هذا النحو 

دارات المحلية. مشاركة العناصر المرموقة من المجتمع المدني والإ

وتحّد قلة البيانات من القدرة على إجراء تحليل محكم واتخاذ 

القرارات الصائبة. ولذا، ل بد من تهيئة الظروف التي تكفل توافر البيانات 

الحالية  والنماذج  الأدوات  إلى صقل  أيضاً  كماً ونوعاً. وثمة حاجة  الكافية 

وزيادة إمكانات الرصد وقدراته.

وعادة  والقطاعية.  الوطنية  المصالح  على  التغلب  ويصعب 

ما تحبذ البلدان المشاطئة جمع القطاعات والبلدان لتكوين فهم مشترك 

لمسائل الترابط. ولئن كان من المستطاع التوصل إلى فهم مشترك للتدابير 

أحيان  في  ل تكون  التدابير  بعض  فإنَّ  التقييم،  عملية  أثناء  الضرورية 

كثيرة في مصلحة جميع أصحاب المصلحة. ومن المرجح أل تُطبق بعض 

المصالح  بعض  عام بسبب  بشكل  الموارد  إدارة  ن  تُحسِّ التي  الإجــراءات 

القطاعية أو الوطنية التي تعترض سبيلها.

ويصُعب أيضاً ضمان قدر مماثل من اللتزام الشديد من جميع 

المصلحة قيمة عمليات  السلطات وأصحاب  البلدان والقطاعات. وتدرك 

في  التغيير  إحداث  العملية  بها هذه  ر  تيسِّ التي  والطريقة  الترابط  تقييم 

كل القطاعات. غير أنَّ تأثير نمط التفكير القائم على بقاء الأمور على حالها 

شديد، كما أنَّ تغيير السياسات والممارسات الراسخة الجذور التي تشوبها 

بعض أوجه القصور يستلزم مداخل محددة بشكل جيد وزخماً كافياً. وحتى 

مع المشاركة الرسمية من ِقبل جميع البلدان المشاطئة وأصحاب المصلحة 

في عملية التقييم، يظل التفاعل وتحقيق مستويات مماثلة من اللتزام على 

وجه التقريب عملية تكتنفها الصعاب. ومن بين الُنهج الممكنة لحل هذه 

المشكلة اقتران تحليل الترابط بتقييم الفوائد.

وتقتضي تدابير المتابعة بذل جهود دؤوبة وتوفير موارد مالية 

المنشور  هذا  يثيرها  التي  الرئيسية  النقطة  أنَّ  إلى  شارة  الإ وتجدر  كافية. 

تتمثل في أنَّ عمليات تقييم الترابط ما هي إل بداية لعملية أطول، فنتائج 

بعمليات  مقرونة  تُناقش  أن  ينبغي  فالحلول  المتابعة:  تستدعي  التقييم 

العملية،  هذه  ولتيسير  بتنفيذها.  القرارات  متخذي  إقناع  ويجب  أخرى 

بلغ  الإ يتسنى  حتى  المحلية  اللغات  إلى  والتوصيات  النتائج  ترجمة  يلزم 

مكانات التي  عن النتائج وتقاسمها على نطاق أوسع واستكشاف مزيد من الإ

إجراء  ما يلي:  مكانات  الإ بين هذه  ومن  مناقشاتها.  مواصلة  للبلدان  تتيح 

مزيد من التقييم لفوائد التعاون وإبرازها بشكل أفضل ولفت النتباه إلى 

الفرص التي يتيحها الستثمار )بما في ذلك الستثمارات في البنية التحتية( 

ودعم الحوار الموجه بغية المشاركة السياسية وتبادل الخبرات واستكشاف 

وهذه  رسمياً.  طابعاً  وإكسابها  التدفق  قواعد  لتوجيه  المتاحة  الخيارات 

الخطوات ضرورية، وإن كانت مجهدة، وهي تقتضي تفكيراً أعمق، فضلً 

عن الموارد المالية الكافية.

دارة الوطنية  وفي الختام، قد تثير التغييرات التي تحدث في الإ

تغيير  ما يتم  وغالباً  نفسه.  الوقت  في  جديدة  إمكانات  وتتيح  صعوبات 

دارة  الإ أجهزة  من  وسواها  التنسيق  وجهات  الوطنية  الــوزارات  موظفي 

قد  التغييرات  هذه  أنَّ  ومع  السياسية.  التغييرات  أعقاب  في  الحكومية 

تتيح فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات، فإنَّها قد تؤدي أيضاً إلى فقدان 

الزخم. وحين تحدث هذا التغييرات في المؤسسات المشاركة في العملية، 

فمن المهم إدراك أنَّ الأولويات في مضمار التعاون العابر للحدود وبين 

القطاعات قد تتغير أيضاً.
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يغطي هذا الموجز التجميعي الدروس المستمدة من التقييم بشأن الروابط البينية والمقايضات والفوائد 

في إدارة المياه والطاقة والأراضي/الزراعة، وكذلك بشأن حماية البيئة في الأحواض العابرة للحدود في جنوب أوروبا 

اتفاقية حماية  في  للأطراف  الجماعية  للتجربة  نتيجة  الدروس هي  أفريقيا. وهذه  الوسطى وشمال  وآسيا  والقوقاز 

المشتركة  والهيئات  أخرى،  ولدول  المياه(  )اتفاقية  الدولية  والبحيرات  للحدود  العابرة  المائية  المجاري  واستخدام 

للتعاون عبر الحدود، وغيرها من أصحاب المصلحة الذين شاركوا في إجراء تقييمات لأوجه الترابط بين المياه والغذاء 

يكولوجية في العديد من أحواض الأنهار العابرة للحدود )وشبكة طبقة مياه جوفية واحدة(.  والطاقة والنظم الإ

د هذا المنشور منهجية تقييم قضايا أوجه الترابط وتحديد الحلول في الأحواض العابرة للحدود،  كما يوحِّ

التي طورت في إطار اتفاقية المياه في الفترة 2013-2015 وتم تطبيقها في سبعة أحواض حتى الآن. وقد تطلب 

أثناء الستخدام، وعملية استعراض حكومية دولية. وقد أُعد  تطويرها طائفة واسعة من الخبرات، وصقلً تدريجياً 

المنشور استجابة لقرار اتخذه اجتماع الأطراف عام 2015 بتعزيز تطبيق المنهجية في أحواض أخرى في جميع أنحاء 

العالم من خلل تبادل الخبرات. ويهدف المنشور أيضاً إلى تعزيز إجراءات متابعة تقييمات أوجه الترابط. 

ويشكل التساق بين السياسات القطاعية )وكذلك بين السياسات البيئية والمناخية( والتخطيط المتكامل 

تحديين رئيسيين للعديد من البلدان. وتؤدي أوجه القصور ذات الصلة إلى آثار سلبية تسبب الحتكاك بين البلدان 

والتعاونية.  المستدامة  التنمية  فرص  من  أكبر  قدر  وضياع  مختلفة،  مستويات  على  كفاءة  عدم  وأوجه  المشاطئة، 

ويدعو المجتمع الدولي صراحة إلى اتباع نهج أوجه الترابط في الجهود الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

ويوفر تقييم تشاركي لأوجه الترابط في تطبيق المنهجية أساساً أفضل للتصدي لهذه التحديات: أولً، من 

القطاعات عابر  بين  القطاعات؛ وثانياً، من خلل حوار  التقنية والحوكمة عبر  الجوانب  خلل تحليل منظم، يراعي 

للحدود. ويمكن لهذه العملية أن تساعد البلدان الساعية إلى بدء التعاون عبر الحدود أو توسيع نطاقه أو إعادة النظر 

فيه. وعلوة على ذلك، يمكن أن تساعد الأفكار المتبصرة الناتجة عن ذلك أيضاً في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى 

دارة المشتركة.  استخدام أمثل للموارد )مثلً من خلل تحسين الكفاءة(، وتحسين اتساق السياسات، وتحقيق فوائد الإ

قليمية  القراء الرئيسيون لهذا المنشور هم السلطات المشاركة في إدارة الموارد الطبيعية، والمنظمات الإ

نمائيون الثنائيون، والخبراء التقنيون. ومنظمات التعاون، والمنظمات الدولية، والشركاء الإ
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