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تطبيق نَهٍج قائٍم على الترابط بموجب اتفاقية المياه

تهدف اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية )اتفاقية المياه( إلى ضمان 
الستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود عبر السعي إلى تيسير التعاون بين الأطراف المعنية. وتكتسب عملية 
تقييم الموارد أهمية أساسية في إرساء أسس وطيدة تستند إليها الحكومات لوضع خطط رشيدة واتخاذ القرارات. وفي 

السياقات العابرة للحدود، يُفيد هذا التقييم في توفير الدعم الالزم لقيام تعاون فعال.

يعتبر التقييم المنّسق أو المشترك للمياه العابرة للحدود من اللتزامات الأساسية لتفاقية المياه. وقد خُلص 
التقييم الثاني لالأنهار والبحيرات والمياه الجوفية العابرة للحدود، الذي نُشر في العام 2011، إلى أدلة واضحة عن 
قليم الأوروبي. كما أظهر التقييم أن سياسات  احتكاكات متكررة بين القطاعات في الأحواض المشتركة في منطقة الإ

القطاعات المختلفة ل تّتسم بالقدر الكافي من التساق.

وعليه، قرر اجتماع الأطراف في اتفاقية المياه )2012( أن يدرج في برنامج عمل التفاقية للفترة 2013-2015 قرار 
إجراء تقييم للترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة في مجموعة تمثيلية عن الأحواض العابرة للحدود. ولهذه الغاية، 
ُوِضعت منهجية تشاركية ليتّم تطبيقها في المجموعة الأولى من تقييمات الأحواض: ألزاني/غانيخ، سافا، سير داريا، 

وايسونزو/سوكا.

نُشرت التجربة المستخلصة من هذه التقييمات الأولى في منشور بعنوان منشور التوفيق بين استخدامات 
الموارد في الأحواض العابرة للحدود: تقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة )2015(. وفي السياق نفسه، نُظمت 
ورشة عمل عالمية حول موضوع تقييمات ترابط الُنُظم عبر الحدود في العام 2016 في جنيف، بهدف تبادل الخبرات 

مع الشركاء والمتخصصين في سائر أنحاء العالم.

التقييمات لالأحواض.  بالمزيد من  القيام  التشاركية، بموازاة  المنهجية  وقد تواصل العمل على تحسين هذه 
وفي الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2018: في العام 2017 أُنِجز تقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة في 
حوض نهر درينا، وفي العام 2018 بوِشر بإعداد التقييمات الخاصة بحوض درين ونظام الخزان الجوفي في الصحراء 
الشمالية الغربية. وفي الفترة نفسها، تواَصل العمل على تنفيذ أو مناقشة بعض الأنشطة الرامية إلى متابعة التقييمات 

السابقة، بالتآزر مع مبادرات أخرى.

بناًء على طلب الأطراف في التفاقية، صدر في العام 2018 توليف لنتائج تقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء 
والطاقة. ويُقصد بهذا التوليف، من ناحية، إطالع المعنيين على المنهجية المحّدثة وكيفية تطويرها )مع الدروس الرئيسية 
المستفادة من تطبيقاته المتعّددة(، ومن ناحية أخرى، تقديم بعض التوجيهات للسير قدماً في تنفيذ الحلول المنبثقة 

عن التقييمات )أي تعزيز تطبيق المنهجية وتعزيز إجراءات متابعة تقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة(.
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يمكــن الحصــول علــى مزيد مــن المعلومــات بشــأن تقييمات 
الترابــط في إطــار اتفاقية حماية واســتخدام المجاري المائية 
 العابــرة للحــدود والبحيــرات الدوليــة )اتفاقيــة الميــاه(:

http://www.unece.org/env/water/nexus.html
المراجع الرئيسية من اللجنة القتصادية لأوروبا:

منهجية تقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة في 
الأحواض العابرة للحدود والخبرات المستَمدة من تطبيقها: 

توليف )الأمم المتحدة، 2018(
التوفيق بين استخدامات الموارد في الأحواض العابرة للحدود: 
تقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة )الأمم المتحدة، 

)2015
مذكرة توجيهية بشأن السياسات المعنية بفوائد التعاون في 

مجال المياه العابرة للحدود )الأمم المتحدة، 2015(
http://www. :جميع المنشورات متاحة على الرابط التالي

unece.org/env/water/publications/pub.html
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لماذا نعتمد نهجاً قائماً على الترابط بين "نُُظم المياه 
والطاقة والغذاء" لتعزيز التعاون العابر للحدود؟

أو خزان  حوض  كل  في  المياه  موارد  إدارة  تقترن 

للضغوط  واالستجابة  خاصة.  بتحديات  للحدود  عابر  جوفي 

على  ال تقتصر  الموارد  هذه  لها  تتعرّض  التي  المختلفة 

على  منّسقة  جهوداً  تستدعي  بل  فحسب،  المياه  نُظُم  إدارة 

قبيل  من  القطاعات،  بين  المشتركة  فالتحّديات  أشمل.  نطاق 

والممارسات  والتلّوث،  المياه  وندرة  والترّسبات،  الفيضانات 

الزراعية غير المستدامة، واستخدام دون المستوى الأمثل للبنى 

التحتية القائمة، وآثار البنى التحتية الجديدة وعدم الكفاءة في 

ُكلها  وخدماتها،  يكولوجية  الإ الُنُظم  وتدهور  الموارد،  استخدام 

تستوجب حلولً مشتركة عابرة للحدود والقطاعات. تتعرّض نُُظم 

عوامل  جراء  من  والتأثيرات  الضغوط  من  واسعة  لطائفة  المياه 

والسياسات  القتصادية،  والستراتيجيات  المختلفة،  التغيير 

القطاعية. بيد أن التدابير الرامية إلى إدارة هذه الموارد ل تتحّكم 

دائماً بهذه العوامل.

المياه  نُظُم  بين  الترابط  على  القائم  "النهج  يلقى 

والطاقة والغذاء" اهتماماً متزايداً لدوره المعروف في تعزيز 

الغذائي؛  واالأمــن  والطاقة  المياه  نُظُم  بين  الترابط  أوجه 

فاعتماد هذا النهج قد يفضي إلى زيادة الكفاءة في استخدام 

هذه الُنظُم، وتعزيز أوجه التآزر في ما بينها، وتحسين ُسُبل 

أخرى،  المفاضالت لصالح قطاعات دون  والحّد من  إدارتها، 

يكولوجية. مع الحرص في الوقت نفسه على حماية الُنظُم االإ

وهنا، تبرز الحاجة إلى إرساء أرضية مشتركة للموازنة بين تحقيق 

للدول  المتباينة  المصالح  بين  والتوفيق  البيئة،  وحماية  التنمية 

المشاطئة والقطاعات القتصادية المختلفة. واتباع النهج القائم 

على الترابط يعود بالمنفعة على قطاعي الطاقة والمياه كليهما. 

فتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة قد يؤّدي إلى تعزيز الكفاءة 

في استخدام المياه، والعكس صحيح. كذلك، يُفيد هذا النهج في 

تحقيق التساق بين السياسات المعتَمدة في القطاعات المعنية. 

وبتوفير فهٍم أفضل للمكاسب المحتملة لهذا النهج بالنسبة إلى 

قطاعات مختلفة، ولفائدة العمل على تنمية القطاعات بالنسبة 

إلى الموارد المائية، فإن الأخذ بالنهج القائم على الترابط قد يوّفر 

الركيزة الأساسية للتوزيع العادل للمياه بين استخداماتها المختلفة 

في البلدان التي تتشارك المجاري المائية.

إن اعتراف المجتمع الدولي بضرورة تحقيق التوازن بين 

أهداف القطاعات المختلفة، هو دعوة صريحة إلى اعتماد نهج 

قائم على الترابط بين نُظُم المياه والطاقة والغذاء كسبيل لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، يكتسب التعاون بين 

الجهات المعنية في مجال إدارة الموارد الطبيعية أهمية حاسمة. 

تشمل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة في العام 2015، 17 هدفاً و169 غاية. 

وانسجاماً مع روح خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تّتصف هذه 

الغايات بمستوى عاٍل من الطموح. ويتمحور عدد كبير منها حول 

حزمة مترابطة من الموارد الطبيعية المحدودة عالمياً، والشحيحة 

أحياناً على الصعيد المّحلي، ول سّيما الغايات المتعّلقة بالمياه 

والصرف الصحي )الهدف 6( والأمن الغذائي )الهدف 2( والطاقة 

البيئة )الهدف 15(. وهذا يعني  المستدامة )الهدف 7( وحماية 

أن تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة في آن واحد يقتضي 

مراعاة أوجه العتماد المتبادل بين نُُظم المياه والطاقة والغذاء عند 

وضع السياسات والتدابير الخاصة بهذه القطاعات، والتوفيق بين 

دارة فّعالة للموارد الطبيعية، يتعّين على  مصالحها المختلفة. ولإ

واضعي السياسات، والسلطات الوطنية تحديداً، اتباع نهج أكثر 

استدامة يستند إلى تعاون أوثق بين الجهات المعنية، ثم التركيز 

على ترجمة هذا التعاون إلى إجراءات ملموسة.

في  السياسات  واضعو  يواجه  الراهن،  الوقت  في 

العالم تحديات مشتركة، ويتمّثل أبرزها بكيفية تعزيز االتساق 

بين سياسات القطاعات المختلفة، وإرساء التوازن بين النمو 

االقتصادي وحماية البيئة والعمل المناخي، واستخدام الموارد 

وبُسُبٍل أكبر  بمسؤولية  الطبيعية  الموارد  إدارة  إن  أكبر.  بكفاءة 

لديناميات  عميقاً  فهماً  الحكومات  من  تتطّلب  استدامة،  أكثر 

الترابط بين القرارات المّتَخذة في مجال السياسات على مختلف 

المحلية  المستويات  وعلى  الأحواض  مستوى  )على  المستويات 

قليمية والوطنية(، وقدرة أكبر للتعامل مع هذه الديناميات.  والإ

فعلى سبيل المثال، كيف يؤثّر وضع استراتيجية وطنية لتخفيف آثار 

ر المناخ على خطط إدارة موارد المياه في أحواض الأنهار؟ هل  تغيُّ

يتعّين البحث في المفاضالت وأوجه التآزر التي يُحتمل وجودها 

بين القطاعات؟ وإن وجدت، ما الآليات المّتبعة لذلك؟
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ديناميات  تتصف  للحدود،  العابرة  االأحــواض  في 

الترابط بين الُنظُم الطبيعية بقدر أكبر من التعقيد، فتبعات 

عبر  تأثيراتها  تمتد  وقد  القطاعات  بين  مشتركة  الترابط  هذا 

معالجة  في  يساعد  دولياً  تعاوناً  ما يستدعي  وهو  الحدود، 

هذه التعقيدات. أتاحت الأدّلة المستَمدة من بعض التقييمات 

قليمية لحالة المياه العابرة للحدود فهماً واضحاً لالآثار السلبية  الإ

والبلدان.  القطاعات  بين  السياسات  اتساق  عدم  عن  الناجمة 

خُلصت  الذي  القرار  وراء  كان  تحديداً  الفهم  هذا  وفي الواقع، 

بتقييم  والقاضي  لعام 2012،  المياه  اتفاقية  في  الأطراف  إليه 

الترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة. ويعكس النهج القائم 

المياه،  اتفاقية  بموجب  المعتَمد  الُنُظم،  بين هذه  الترابط  على 

العابرة  الآثــار  ومنع  مراقبة  بشأن  لالتفاقية  المحّددة  الولية 

بطريقة  للحدود  العابرة  المياه  استخدام  وضمان  للحدود، 

معقولة ومنصفة، وإدارتها على نحو مستدام. من ناحية أخرى، 

يُظهر هذا النهج أيضاً الدور البارز لقطاعي الطاقة والزراعة في 

إحداث آثار عابرة للحدود، من بين مستخدمين رئيسيين آخرين 

للمياه ومصادر التأثير الأخرى.

المياه  نُظُم  بين  الترابط  على  القائم  النهج  يعكس 

والغذاء والطاقة، المعتَمد بموجب اتفاقية المياه، منظورات 

متنوعة من قطاعات مختلفة. غير أن قطاع المياه اضطلع منذ 

البداية بدور بارز في وضع هذا النهج، حيث إن قرار اعتماده أتى 

في معظمه استجابًة لضرورة تحديد العوامل والضغوط المتعّددة 

الجهود  المياه. وبفضل  الواقعة على مورد طبيعي واحد، وهو 

الرائدة التي بذلتها وكالت دولية عديدة، تزايد بمرور الوقت الوعي 

بأهمية التركيز على ديناميات الترابط بين الُنُظم الطبيعية. وتجدر 

للطاقة  الدولية  الوكالة  بذلتها  التي  البارزة  الجهود  إلى  شارة  الإ

المتجّددة )IRENA( في دراسة تأثير مصادر الطاقة المتجّددة على 

موارد المياه والأراضي، والوكالة الدولية للطاقة )IEA( في إظهار 

وفي مجال  والمياه.  الطاقة  مرافق  بين  المتبادل  العتماد  أوجه 

الزراعة، قدمت منظمة الأمم المتحدة لالأغذية والزراعة )الفاو( 

الدعم الفني الالزم لوضع سياسات "مراعية لأوجه الترابط" بين 

الموارد الطبيعية. كما ساهمت منظمات بيئية رائدة، مثل التحاد 

الدولي لحماية الطبيعة، والصندوق العالمي للطبيعة، في هذه 

الجهود بإبداء وجهة نظرها بهذا الشأن. وترى هذه المنظمات أن 

قدرة البيئة على تحّمل عوامل التغيير والضغوط المختلفة هي 

بعٌد من أبعاد الستدامة، وأن اعتماد نهج قائم على ترابط الموارد 

الطبيعية يتيح تركيزاً أكبر على الحتياجات البيئية عند وضع خطط 

التنمية الجتماعية والقتصادية.

تهدف الجهود الرامية إلى تطبيق نهج قائم على الترابط 

بين نُظُم المياه والطاقة والغذاء في االأحواض العابرة للحدود، 

دارة هذه الموارد. بموجب اتفاقية المياه، إلى تعزيز التعاون الإ

عملياً، اعتماد هذا النهج يعني العمل المشترك على تحديد أوجه 

التآزر والإجراءات الالزمة للحّد من الضغوط الناجمة عن الحتياجات 

المتعّددة للموارد المشتركة. وتقتضي هذه الخطوة أيضاً مساعدة 

البلدان على تعظيم فوائد استخدام الموارد، وبناء القدرات في 

يشمل  الآن،  وإلى  والحدود.  للقطاعات  العابرة  الآثار  مواجهة 

العمل الذي تقوم به اتفاقية المياه بشأن ترابط الموارد الطبيعية 

ما يلي: وضع واختبار منهجية محّددة لإجراء تقييم مشترك لترابط 

إليها فيما  )يُشار  للحدود  العابرة  الأحواض  الطبيعية في  الُنُظم 

يلي ب  "المنهجية"(؛ بحسب الحاجة، إعداد سلسلة من التقييمات 

لدراسة حالة حوض معّين بالتعاون الوثيق بين حكومات البلدان 

الصعيدين  على  المعنية  الجهات  بين  الحوار  تيسير  المشاطئة؛ 

قليمي أو المساهمة في ذلك؛ نشر النتائج المستخلصة  الوطني والإ

والخبرات المكتسبة من التقييمات؛ والدعوة العامة إلى التعاون 

لمعالجة القضايا المشتركة بين القطاعات في الأحواض العابرة 

المياه  نُُظم  في  بالترابط  المعنية  العمل  فرقة  وتوّفر  للحدود. 

للقضايا  المياه منبراً مخّصصاً  اتفاقية  والغذاء والطاقة بموجب 

العابرة للحدود. ويقّدم هذا المنبر الدعم الالزم للحكومات الراغبة 

في تبادل الخبرات بشأن تحديد المسائل المعقدة المشتركة بين 

القطاعات، وتقييمها، ومعالجتها.
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منهجية "تقييم الترابط بين نُظُم المياه والطاقة والغذاء في 
االأحواض العابرة للحدود"

استند إعداد المنهجية إلى عملية تكرارية وتدريجية، شملت قدراً كبيراً من التعّلم بالممارسة، وخُلصت إلى إرساء إطار 

مرن وقابل للتكيُّف. ُوضعت النسخة الأولى من المنهجية بين عامي 2013 و2015، مستفيدًة من إسهامات خبراء رئيسيين من المعهد 

الملكي للتكنولوجيا )KTH، ستوكهولم(، واستناداً إلى التعليقات الواردة على التطبيقات الأولى لهذه المنهجية في مجموعة من الأحواض 

التمثيلية العابرة للحدود في جنوب أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى. ومنذ العام 2016 إلى الآن، يتواَصل العمل على تحسين المنهجية، 

مع إيالء العتبار الالزم للتقييمات الإضافية )بما في ذلك طبقة المياه الجوفية الأولى، في شمال أفريقيا(، وزيادة المدخالت الواردة من 

مصادر متعّددة التخّصصات )انظر الشكل 1(. وفي سياق التقييمات التي أُجريت على حالة الأحواض، شارك قرابة 300 مسؤول وخبير 

شارة إلى أن منهجية تقييم الترابط بين  وجهة معنية رئيسية أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، في صياغة هذه المنهجية. وتجدر الإ

نُُظم المياه والطاقة والغذاء في الأحواض العابرة للحدود خضعت لبعض التعديالت وفقاً للحالة الخاصة لكل حوض، وهو ما يدّل

على مرونة إطار المنهجية وإمكانية تكييفه.

المحّللين  بين  للمعلومات  الدائم  التبادل  على  ترتكز  تشاركية  عملية  لالأحواض هو  الطبيعية  الُنظُم  في  الترابط  تقييم 

الذين يضطلعون بإجراء التقييم والجهات المعنية المشاركة في العملية. وتقتضي هذه المنهجية أيضاً جمع طائفة واسعة ومتنوعة 

من المدخالت )بما في ذلك الآراء الواردة من مختلف القطاعات والبلدان(، وتجهيزها وتحليلها، ومناقشتها في سياق التقييم. ويتمّثل 

الهدف النهائي لهذه العملية التشاركية في طرح مجموعة واسعة من الحلول والإجراءات الالزمة لمعالجة المسائل المشتركة الملّحة. 

د هذه المسائل بالشراكة بين الجهات المعنية التي تمّثل القطاعات الرئيسية في جميع البلدان المشاطئة )انظر الشكل 2(. وتُعّد وتُحدَّ

ورش العمل العماد الرئيسي لهذه العملية التشاركية، فهي توّفر مساحة للتشاور المباشر، والأهم من ذلك، للحوار عبر الحدود وبين 

القطاعات. مسترشدًة بالتحليالت المتوّفرة، وتؤمن ورش العمل حّيزاً مناسباً لسماع آراء ممّثلي القطاعات المعنية، وتيسير الحوار بين 

أصحاب المصلحة، والتباحث في الحلول الممكنة للقضايا المطروحة، وما تنطوي عليه هذه الحلول من فوائد محتملة.

الشكل الشكل 11
العملية التكرارية المّتبعة في إعداد المنهجية

ابط �تقييم ال�
(درينا، نظام الخزان 
� الصحراء  �� � الجو��
الشمالية الغربية، 

درين)

� نُُظم  ابط �� �منهجية تقييم ال�
المياه والطاقة والغذاء

� تقييم تجري��
� نُُظم المياه  ابط �� �لل�

والطاقة والغذاء 
/غانيخ) � (الكازا��

ابط �تقييم ال�
(سافا، س�� داريا، 

إيسونزو/سوكا)

تقرير التقييم 
(2015)

ورشة عمل عالمية 
بشأن التقييم

تقرير توليفي 
(2018)



6

للحدود ست مراحل  العابرة  لالأحواض  المياه والطاقة والغذاء  نُظُم  الترابط في  تقييم  المحّللين، يشمل  إلى  بالنسبة 
متتالية. انطالقاً من فهم واضح للسياق الجتماعي والقتصادي العام للحوض المعني والمناطق المشاطئة له والمحيطة به، يرّكز التقييم 
على تحليل قضايا محّددة مشتركة بين القطاعات. تُعنى المرحلة الأولى من التقييم بشكل أساسي بالتشخيص، وتستند بدرجة كبيرة إلى 
سهامات والتوجيهات من السلطات المحلية وجهات التنسيق، حسب الحاجة. وتتعّمق المرحلة الثانية  البحوث المكتبية، مع بعض الإ

في القضايا ذات الأولوية، وتستوجب مشاركة أكبر من الجهات المعنية )انظر الشكل 3(.

تتيح االأساليب التشاركية استشارة السلطات والجهات المعنية الرئيسية في المراحل الحاسمة والدقيقة من عملية التقييم.
وفي الواقع، تكتسب المشاركة الفّعالة لالأطراف المعنية أهمية حاسمة في ضمان الحصول على استنتاجات مجدية ونتائج مفهومة. 
ما يُفيد  وهو  الرئيسية،  الفاعلة  والجهات  القطاعات  تحديد  ما يلي:  المنهجية  في  المستخدمة  الرئيسية  التشاركية  الأساليب  وتشمل 
أيضاً في اختيار المشاركين في التقييم؛ وإجراء استبيانات ترتكز على الوقائع لجمع المعلومات الأولية؛ وإجراء استبيانات ترتكز على 
آراء المعنيين لالّطالع على وجهات النظر المختلفة؛ تنظيم بعض جلسات تبادل الأفكار لتحديد القضايا المتعّلقة بالترابط بين الُنُظم 

الطبيعية، وإجراء حوار للتوّصل إلى فهم مشترك بشأن هذه القضايا.

ينتهج العمل التحليلي مسارين متكاملين تماماً وهما التحليل الفني للموارد الطبيعية وتحليل ُسُبل إدارتها. يُعنى المسار 
الأول بإجراء تقييم فّني للموارد الطبيعية من حيث توافرها ونوعيتها، وينظر في تطّور استخداماتها المتعّددة من حيث المتطلبات 
والآثار المحتملة. ويهدف المسار الثاني إلى تبيُّن العوامل التي تستند إليها والجهات المعنية لتحديد ُسُبل إدارة نُُظم المياه والطاقة 
والتنظيمية  القانونية  التقييم، والأُسس  بعملية  المعنية  الفاعلة  المنظمات والجهات  المفّصلة جميع  التقييمات  والغذاء. وتستعرض 
المّتبعة، والسياسات المّتصلة بالقطاعات الرئيسية المشمولة في التقييم. ويمتد هذا الإجراء على نطاقات ودورات مختلفة من عمليات 

دارة. صنع القرار والترتيبات المؤسسية وثقافات الإ

يجابية بين القطاعات، أي أوجه التآزر، والروابط  تتيح المنهجية للجهات المعنية العمل سوية على تعيين الروابط االإ
السلبية، أي المفاضالت واالآثار الضارة، مع مراعاة التغيُّرات المستقبلية المحتملة. ويسهم التعاون مع المسؤولين والخبراء من 
القطاعات والبلدان المعنية في الكشف عن طبيعة هذه الروابط، وتحديدها على نحو تشاركي )انظر الشكل 4(. وفي هذا السياق، 
ل بّد من الّطالع على آراء المعنيين في جميع القطاعات الرئيسية، وضمان التباحث بشأنها. ولهذه الغاية، تُنظم جلسات تبادل الأفكار 
بين المجموعات المعنية على مستوى القطاعات لتتباحث في ما بينها قبل المباشرة بالحوار الفعلي المفضي إلى تحديد مشترك لأوجه 

الترابط الرئيسية.

الشكل الشكل 22
مراحل العملية التشاركية المّتبعة لوضع المنهجية

استبيان يرتكز
إ� ا��راء

استبيان يرتكز إ� الوقائع/الوثائق
المناسبة بشأن الحوض

تحليل معمق ل��سباب والحلولالدراسات المكتبية

ورشة العمل
ا��و�

القضايا
والحلول المحددة

كة بصورة مش��

ا��جراءات
المتخذة لتنفيذ

الحلول

ون
حلل

الم
ت 

جها
وال

ت 
طا

سل
ال

نية
مع

ال

ورشة العمل
الثانية

وثائق رئيسية بشأن السياسات
اتيجيات/طلبات الحصول وا�س��

ع¡ معلومات محددة
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الشكل الشكل 33
المراحل الست لمنهجية تقييم الترابط في الُنظُم الطبيعية لالأحواض العابرة للحدود

تخضع أوجه الترابط بين نُظُم المياه والطاقة والغذاء إلى تحديد كّمي محدود، وذلك بهدف حّث المعنيين على القيام 

بتحليالت أكثر تركيزاً على صعيد المتابعة. ويمكن إجراء تقييم كّمي لأوجه الترابط ذات الأولوية )على النحو الذي يحّدده المشاركون في 

عملية تقييم الترابط( بغية تصنيفها في فئة المفاضالت أو الحلول أو الفوائد، شريطة توافر بيانات وأدوات تحليلية قابلة لالستخدام. 

ورغم أن التقييم يشمل بعض التقديرات الكّمية، فهو غالباً ما يهدف إلى تحديد إمكانية التقييم الكمي لأوجه الترابط، ووضع الأسس 

المناسبة للقيام بتحليالت أكثر تركيزاً وتقّدماً على مستوى المتابعة، مثالً للمقارنة بين درجات من التعاون المختلفة بين مشغّلي الطاقة 

الكهرمائية على امتداد النهر من حيث إنتاج الطاقة، وانبعاثات غازات الدفيئة، والستجابة للفيضانات.

تُرّكز المنهجية على إظهار منافع التعاون بالنسبة إلى القطاعات المختلقة. إن تسليط الضوء على الفوائد التي يمكن جنيها 

شارة إلى فوائد تنفيذ الحلول  باعتماد نهج قائم على الترابط من شأنه أن يُظهر قيمة التعاون عبر الحدود والقطاعات للحدود. كما أن الإ

التي يُتيحها هذا النهج يوّفر دفعاً إضافياً نحو ترجمة التوصيات المنبثقة عن التقييم إلى أفعال نافذة. ويوّفر هذا النهج أيضاً حّيزاً

دارة موارد الأحواض )من  مناسباً للكشف عن الفوائد المغفلة سابقاً والتي يُمكن تحقيقها عبر القيام بإجراءات منّسقة بين القطاعات لإ

منظور وطني ومنظور حوض على حد سواء(، ولتهيئة أرضية مشتركة مناسبة للتعاون على نطاق أوسع. بالنسبة إلى البلدان المشاطئة، 

هذا ل يعني بالضرورة تحقيق مكاسب في كافة القطاعات. غير أن مجموع الفوائد المحتملة، بما في ذلك غير القتصادية منها والفوائد 

المشتركة بين القطاعات، يفوق ما يمكن أن تكتسبه هذه البلدان من التركيز على موارد المياه فقط.

الشكل الشكل 44
مخطط بياني أساسي وقابل للتكييف لورشة العمل الرامية إلى تيسير

الطاقةالحوار بشأن الترابط بين نُظُم المياه والطاقة والغذاء

النظام
يكولوجي ا��

المناخ
والبيئة

ا��رض/
الغذاء المياه

ابط  5– حوار بشأن ال�ت
ي النظم  الطبيعية

�ف
6– الحلول والفوائد 

المكتسبة
1– السياق االجتماعي 

واالقتصادي
2– القطاعات والجهات 

الفاعلة الرئيسية
3– تحليل القطاعات 

الرئيسية

ف كة ب�ي 4– قضايا مش�ت
القطاعات

ي االأغلب )دراسات مكتبية(
الورشات الفعالة )ورشات العمل(عملية تشخيصية �ف
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أهمية الملكية والشراكة والقدرة على التكّيف

تضطلع الجهات المعنية في البلدان المشاطئة بعملية 

ممّثلي  من  متخّصصة  مجموعة  بإشراف  التشاركية،  التقييم 

لهتمام  انطلقت عمليات تقييم الأحواض استجابًة الحكومات. 

البلدان المشاطئة أو الهيئات المشتركة وقد نفذت هذه التقييمات 

بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية للبلدان المشاطئة. تتوّلى 

التوجيه  المعنية مهام  الُنُظم  بين  بالترابط  المعنية  العمل  فرقة 

شراف. تجتمع فرقة العمل على أساس سنوي منذ العام 2013،  والإ

وقد شهدت زيادة في المشاركة من الجهات الفاعلة في قطاعات 

للحكومات  يُتيح  منتدى  العمل  فرقة  تؤّمن  المياه.  قطاع  غير 

الُمشاِركة في التقييمات الرامية إلى تحديد مالمح عملية التقييم، 

واستعراض النتائج التحليلية، وصياغة التقييمات، ومناقشة النتائج 

والتوصيات ذات الصلة. كما يسمح هذا المنتدى للخبراء وشركاء 

التنمية والمنظمات الشريكة ومجموعات المجتمع المدني بتبادل 

الخبرات بشأن القضايا المّتصلة بالترابط بين الُنُظم الطبيعية.

تتجه النية إلى وضع منهجية تقييم تّتسم بأقصى قدر 

ممكن من المرونة. إضافة إلى إمكانية تطبيق المنهجية لتقييم 

الترابط بين الموارد الطبيعية في أحواض الأنهار الشديدة التنوع 

يمكن  أو ندرتها(،  الموارد  ووفرة  يكولوجية  الإ التنمية  حيث  )من 

اتباعها على خزان جوفي، وهو ما يُثبت مدى مرونتها. وفي ظل 

ما يحيط بكل حوض عابر للحدود من ظروف فريدة، تُعّد هذه 

المرونة ضرورية ومجدية )انظر الجدول 2(. وفي تقييمات مختلفة، 
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قامة شراكات،  استفادت اتفاقية المياه من الطابع المرن للمنهجية لإ

منها مثالً مع مرفق البيئة العالمية، ولإضافة مدخالت علمية جديدة 

إلى المعطيات المتوّفرة )مثل العمل الذي يقوم به المركز المشترك 

للبحوث النووية الذي يضاف إلى التحليالت الواسعة النطاق في 

حوض نهر سافا(. كذلك، توّفر هذه المرونة إمكانية تعديل العملية 

التشاركية بما يتالءم ودرجة توافر الموارد المختلفة.

أوسع  نطاق  على  بتطبيقها  المنهجية  تحسين  يمكن 

ومن خالل العمل التكميلي للشركاء. استند إعداد المنهجية منذ 

من  المدخالت  بجمع  تقضي  جماعية  عملية  إلى  الأولى  مراحله 

العملي.  التطبيق  من  الخبرة  واكتساب  مستمرة  بصورة  الخبراء 

ويمكن العمل على تحسين المنهجية بشكل تدريجي، على نحو 

نجاز العمل التحليلي الالزم. لذلك،  يتيح استخدام أدوات مختلفة لإ

أدواتها وعملياتها  تقترح استعمال  أن  الشريكة  للمُنُظمات  يمكن 

الخاصة، وأن تعتمد على شبكة عالقاتها للحصول على الخبرات 

المطلوبة. والتعاون مع الشراكة العالمية للمياه في منطقة البحر 

الأبيض المتوسط هو المثال الأوسع نطاقاً على ذلك. ففي شبكة 

الشراكة  الغربية، تسهم  الصحراء  الجوفية في شمالي  الخزانات 

تحديد  في  المتوسط  الأبيض  البحر  منطقة  في  للمياه  العالمية 

الجهات المعنية، وفي غرب البلقان، تساعد على نشر المعلومات 

قليمي،  المتعّلقة بقضايا ترابط الموارد الطبيعية على المستوى الإ

وربطها بالمستوى الوطني.

عادًة ما ياُلحظ وجود أوجه تآزر عديدة بين عمليات 

تقييم الترابط في االأحواض العابرة للحدود وغيرها من العمليات.

فعلى سبيل المثال، استفادت تقييمات الترابط من عملية التنظيم 

المشترك لورش العمل لتوسيع نطاق أنشطة التوعية التي تجريها. 

ولكنها ساعدت من جهتها على تحديد أو إطالق أنشطة لحقة في 

التبادل  إلى ضرورة  النتباه  لفت  منها  بُسُبل  المعنية،  المناطق 

البلقان،  غرب  في  الكهرمائية  الطاقة  تنمية  مجال  في  والتعاون 

آسيا  قليمية في  الإ الرابطة  أو المساهمة في توسيع نطاق حوار 

الوسطى الذي تموله المفوضية الأوروبية، وما إلى ذلك. كما أسفر 

العمل القائم على ترابط الموارد الطبيعية، المعتَمد بموجب اتفاقية 

المياه، إلى تحقيق التآزر مع شركاء آخرين وأنشطة أخرى، بعضها 

داخل اللجنة القتصادية لأوروبا، مثل التعاون مع شعبة الطاقة 

المستدامة، أو اللجوء إلى الحوار الوطني بشأن السياسات بين 

الوزارات المعنية لمناقشة نتائج التقييمات.

يمنح النهج القائم على الترابط قيمة إضافية إلى الُنُهج 

المعنية بموارد االأحواض والُنُهج االأخرى المراعية للُنطُم المائية 

يكولوجية، بُسُبٍل أهّمها إرساء فهم أوضح لديناميات العالقة  واالإ

بين قطاع الطاقة وديناميات تجارة المنتجات الزراعية. كشف 

)Syr Darya( بعض  داريا  أُجري على حوض سير  الذي  التقييم 

الوقائع الهامة. فعلى سبيل المثال، إن مراعاة تجارة المنتجات 

بما يتوافق وأهداف  قليمية  الإ الكهربائية  الُنُظم  الزراعية ونماذج 

المتجّددة،  الطاقة  توليد  وزيادة  الطاقة  استخدام  كفاءة  تعزيز 

ل سّيما غير الهيدرولوجية منها، يعود بنتائج يُستفاد منها في مجال 

الُنُظم الهيدرولوجية. وفي حالة حوض نهر درينا، جرى التباحث 

في ضوء النتائج التحليلية بشأن الفوائد التي يمكن جنيها في مجال 

الطاقة من التشغيل المنّسق لمحطات الطاقة الكهرمائية. وهذه 

الستنتاجات الأولية، التي تتجاوز نطاق إدارة المياه، تضطلع بدور 

دارة المتكاملة للموارد المائية. مكّمٍل لنهج الإ

ومن منظور حوض النهر، يدعو مرفق البيئة العالمية 

يكولوجية في تطبيق النهج القائم على  أيضاً إلى مراعاة الُنظُم االإ

الترابط بين نُظُم المياه والطاقة واالأمن الغذائي. تتمّثل إحدى 

لمشاريع  كمكمٍل  الترابط  على  القائم  النهج  من  الستفادة  ُسُبل 

مرفق البيئة العالمية في استخدام أدوات متعّددة الموارد لإجراء 

تستند  النظم.  هذه  لترابط  شمولً  وأكثر  نطاقاً  أوسع  تشخيص 

تقييمات ترابط الموارد إلى تاريخ من التفاعل المثمر مع مشاريع 

مرفق البيئة العالمية في مجال المياه الدولية، بما فيها مشاريع 

المياه  اتفاقية  أقامت  خطوة،  وفي أحدث  ودرينا.  كورا  حوضّي 

الأبيض  البحر  منطقة  في  للمياه  العالمية  الشراكة  مع  تعاوناً 

نهر  بحوض  الخاص  البيئة  مرفق  مشروع  إطار  في  المتوسط 

درينا. وتستكشف الجهات المعنية إمكانية التعاون لإجراء دراسة 

مواضيعية بشأن ترابط الموارد الطبيعية. وتهدف هذه الدراسة 

إلى تحديد طائفة واسعة من الأسباب الجذرية للقضايا العابرة 

للحدود الناشئة عن قطاعات الطاقة والحراجة والزراعة. وتُسهم 

الدولية،  المياه  مجال  في  المعلومات  وتبادل  الموارد  شبكة 

الخبرات  تبادل  العالمية، في تسريع وتيرة  البيئة  التابعة لمرفق 

لتحديد  الأحــواض  مجال  في  المعنية  والأطــراف  الوكالت  بين 

ويتمّثل  الطبيعية.  الموارد  ترابط  من  الستفادة  ُسُبل  أفضل 

التحّدي الرئيسي في الحّث على اتّخاذ إجراءات اقتصادية تعود 

بالفائدة على الُنُظم البيئية وتتيح تحقيق تعاون أوسع نطاقاً في 

هذا المجال.
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نقل الخبرات المستمّدة من
عمليات التقييم

خاصة  بالغة،  بأهمية  التقييم  عملية  تصميم  يّتسم 

في ما يتعّلق بتحديد الجهات المعنية وحجم مشاركتها في كل 

مراحل العملية. تتيح المشاركة الرسمية للبلدان للجهات المعنية 

يتطّلب من جهة، مشاركة  الترابط  وتقييم  العملية.  زمام  امتالك 

واسعة من الأطراف المعنية، ومن جهة أخرى، عملية مرنة قابلة 

أهمية  العتبارات  لهذه  العمل(.  حلقات  أثناء  سيما  )ل  دارة  لالإ

فائقة، حيث إن تجاهلها قد يحول دون تعبير بعض القطاعات 

في  مشاركتها  كانت  إذا  المثال،  سبيل  )على  آرائها  عن  والبلدان 

تُعدُّ عديدة،  ولأسباب  لذا،  تماماً(.  أو غائبة  محدودة  التقييم 

الرئيسية  والمصالح  والقطاعات  الحوض  بلدان  جميع  مشاركة 

بالغة الأهمية.

يمّثل التواصل جانباً هاماً من جوانب عملية التقييم 

على  محفزاً  دوراً  التواصل  يؤّدي  العملية،  قبل  مراحلها.  بكافة 

شبكة  تكوين  في  التواصل  يفيد  العملية،  وخالل  المشاركة. 

توطيد  كما في  دارة  الإ ومستويات  القطاعات  بين  هامة  عالقات 

العملية،  وبعد  المختلفة.  المصالح  بين  المتبادل  التفاهم 

في  بها  إذ يُسترشد  المرجو  الأثر  تعزيز  في  النتائج  إبالغ  يُسهم 

عمليات أخرى. وفي هذا الصدد، فإن اعتماد منظور "الستفادة 

التقييم  بعملية  ينهض  التواصل  تعزيز  في  منافع التعاون"  من 

شارة إلى أن التقييمات التي تُجرى وفقاً لهذه  ككل. لكن تجدر الإ

على  ويتعّين  الممكنة،  الحلول  بطرح  فقط  تسمح  المنهجية 

نحو  على  الحوار  استمرار  لضمان  الالزمة  الجهود  بذل  البلدان 

يتيح السير قدماً في تفعيل هذه الحلول. ويعتبر كل من تقييم 

الجدوى الفنية والمالية للحلول ذات الأولوية، وضمان قبولها، 

بعض  دعت  وقد  التجاه.  هذا  في  المنطقية  الخطوات  من 

وتنفيذ  وضع  كيفية  حول  التوجيه  من  مزيد  توفير  إلى  البلدان 

النهج القائم على الترابط.

لمحة  إعطاء  بين  سليم  توازن  إلى  التوّصل  يجب 

وتفصيل  القطاعات  بين  المشتركة  البارزة  القضايا  عن  عامة 

القضايا ذات االأولوية، وبين التعبير عن الديناميات المعقدة 

لترابط الموارد وتوجيه رسائل واضحة. واجهت الفرق السابقة 

في  كبيرة  صعوبة  الأحيان  من  كثير  في  الترابط  بتقييم  المعنية 

على  والتركيز  الترابط  لأوجه  الشاملة  المعالجة  بين  التوفيق 

القضايا الملّحة. كان من الممكن إيالء اهتمام أكبر لدراسة بعض 

مع  التقييمات،  إجــراء  في  البحوث  من  والستفادة  القضايا، 

المعنية  الجهات  من  إضافية  وتفاصيل  على مدخالت  الحصول 

من  الترابط  بشأن  الحوار  استفاد  نفسه،  وفي الوقت  المحلية. 

الموارد  لترابط  المعقدة  الديناميات  لمواجهة  الواضحة  الوقائع 

في  تتوّسع  أن  والأكاديمية  التقنية  للمبادرات  ويمكن  الطبيعية. 

تحليل القضايا الحساسة دون تحّمل مسؤولية سياسية كبيرة.

المنشود  بالغرض  تفي  أدوات  إلى  الحاجة  تبرز 

استخدام هذه  توجيهات إضافية حول  الترابط، وإلى  لتقييم 

االأدوات وربطها في ما بينها لتكوين مجموعات فعالة. كما أن 

الترابط  تقييمات  سعت  أيضاً.  ضروري  البيانات  توافر  تعزيز 

التخّصصات  متعّددة  تحليالت  لإجراء  مناسب  حيز  توفير  إلى 

يُسترشد بها في الحوار العابر للحدود. ولكن يتوّفر العديد من 

الُنُهج والمنهجيات الأخرى التي تتسم بمزايا مختلفة، وترّكز على 

بشأن  المتحدة  الأمم  منشور  يدرج  متنوعة.  وقطاعات  نطاقات 

منهجية لتقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة في الأحواض 

)الأمم  توليف  تطبيقها:  من  المستَمدة  والخبرات  للحدود  العابرة 

تحليل  المناسبة لإجراء  الأدوات  ببعض  قائمة  المتحدة، 2018( 

كّمي لترابط الُنُظم. وتشمل القائمة قطاعات مختلفة واحتياجات 

مختلفة من البيانات والموارد. رغم أن هذه القائمة غير شاملة، 

فإنها تقّدم لمحة كافية عن الأدوات المتاحة لإجراء تحليل كّمي 

فإن  السياق،  وفي هذا  للحدود.  العابر  المستوى  على  للترابط 

البيانات الالزمة  أكثر ما يعترض المحللين من عقبات هو توافر 

الموضوعة  والخطط  المتعددة،  واستخداماتها  الموارد،  بشأن 

على مستوى القطاعات.

أهمية  يكتسي  مناسبة  مؤسسية  أطر  اعتماد  إن 

لتعزيز  أيضاً  بل  فحسب،  التقييم  جراء  الإ ال بالنسبة  مطلقة، 

ووضع  تقييمات  إجراء  بمكان  الأهمية  من  المتابعة.  إجراءات 

أطر يمكن من خاللها استخدام الأدوات التحليلية لتوجيه صياغة 

المياه  اتفاقية  إطار  ويضطلع  القرارات.  واتخاذ  السياسات 

بصالحية الدعوة إلى عقد اجتماعات بشأن إدارة الموارد المائية. 

والقطاعية  قليمية  الإ بالأطر  بفعل صلته  طار  الإ هذا  تعّزز  وقد 

الرامية إلى تفعيل الحوار وتوسيع نطاق التوعية. وساعد التعاون 
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مع فريق الخبراء المعني بالطاقة المتجّددة في اللجنة القتصادية 

لأوروبا على تعزيز مشاركة الجهات المعنية في مجال الطاقة في 

القائمة  دارية  الإ البنية  إلى  الستناد  إن  نهر درينا.  تقييم حوض 

قدرة  مراعاة  ينبغي  لذلك،  فعالية.  الأكثر  الخيار  ما يمّثل  غالباً 

المنظمات المعنية بإدارة الأحواض على اتخاذ إجراءات مشتركة 

حلول  إلى  التوّصل  كما أن  الحلول.  وضع  عند  القطاعات  بين 

متكاملة ومشتركة بين القطاعات، أي "حزمة" حلول، يقتضي عقد 

شراكات تتجاوز نطاق إدارة المياه. على سبيل المثال، لالستفادة 

التي  المستدامة  والزراعة  البيئية،  السياحة  بين  التآزر  أوجه  من 

حسبما  المتجّددة،  الطاقة  وتطوير  المحلية،  للمنتجات  ترّوج 

يتعّين بذل جهود متضافرة من جانب  به لحوض درينا،  أوصى 

مجموعة من الجهات والمؤسسات الفاعلة.

التقييم،  نتائج  من  االستفادة  إلى  الفّعالة  الدعوة 

والجهد. الوقت  من  الكثير  يتطّلبان  تعزيزها،  على  والعمل 

بالغ الفّعال عن قضايا الترابط بين الموارد الطبيعية  يستدعي الإ

على  الحرص  مع  المستهَدف،  للجمهور  مالئمة  أحكام  وضع 

الغاية،  ولهذه  المصالح.  القطاعات وغيرها من  مراعاة مصالح 

الأثر  وتحقيق  المعني.  الحوض  لحالة  عميق  فهم  من  ل بّد 

يستوجب  الطبيعية،  الموارد  بين  الترابط  تقييمات  من  المرجو 

من  النوع  لهذا  كافية  موارد  تخصيص  الدولية  المنظمات  من 

من  وغيرهم  الحكوميين،  المسؤولين  من  كما يُفترض  الأنشطة. 

الفاعلة  المشاركة  المحّلي،  المستوى  على  المعنية  الجهات 

إلى  المتاحة  الفرص  وترجمة  الأقران،  بين  الخبرات  تبادل  في 

إجراءات عملية.
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الجدول 1
الفئات الخمس للحلول المستخلصة من تقييم الترابط بين نُظُم المياه والطاقة والغذاء، بحسب استخدامها في 

التقييم، وأمثلة مختارة

االأمثلةنوع الحل

المؤسسات
تتراوح بين الإصالحات المؤسسية 

وتحسين التعاون المؤسسي وثقافة 
الحكم.

توضيح أدوار المنظمات ومسؤولياتها المختلفة.	
إعداد أو تحسين الآليات القائمة للتنسيق بين القطاعات على المستوى الوطني و/أو العابر للحدود.	
ضمان التساق بين استراتيجيات القطاعات.	

المعلومات
تحسين عملية جمع وإتاحة ونشر البيانات 

والمعلومات والمعارف المتعّلقة بموارد 
الحوض وديناميات ترابطها.

تحسين رصد توافر الموارد ونوعيتها واستخداماتها وما إلى ذلك، فضالً عن التوقعات والتنبؤات.	
تحديد العقبات التي تعترض تنفيذ السياسات.	
اعتماد معايير محددة )مثل الكفاءة( والعمل على تحسينها، ووضع وتطبيق مبادئ التخطيط المتكامل والمبادئ 	

التوجيهية.
مشاركة البيانات عبر الحدود ومع مختلف المستخدمين.	

االأدوات
تحديد واستخدام أدوات مختلفة لمعالجة 

المفاضالت لصالح قطاعات دون أخرى، 
وتعزيز أوجه التآزر في إدارة الموارد 

الطبيعية وحماية البيئة.

أدوات محّددة على مستوى السياسات وأهداف وخطط خاصة بالقطاعات الرئيسية.	
أدوات اقتصادية لتوفير حوافز لالستخدام الرشيد والمستدام للموارد، بما في ذلك التعريفات والرسوم حسب 	

الستهالك.
الصكوك القانونية مثل التفاقات والبروتوكولت.	

الهياكل االأساسية )واالستثمارات(
التخطيط، أي التصميم، وتحديد الموقع، 

والتمويل والتحديث، أي تعديل الهياكل 
الأساسية القائمة.

الستثمارات المباشرة في مشاريع الهياكل الأساسية المتعّددة الأغراض والسليمة بيئياً )"الرمادية" و"الخضراء" على 	
السواء(.

رسال من جانب المستخدمين أيضاً، مع مراعاة الآثار غير المباشرة 	 تحسين كفاءة استخدام الموارد في شبكات النقل والإ
والعابرة للقطاعات، وتلك الناجمة، أي التصميم، وتحديد الموقع، والتمويل.

مراعاة الحتياجات المختلفة )بما في ذلك الحتياجات البيئية( في الستخدام الأمثل للهياكل الأساسية القائمة.	

التنسيق والتعاون الدوليان
الفئة الأكثر تشعباً: يهدف هذا النوع من 

الحلول إلى توسيع نطاق التعاون عبر 
الحدود وتحديد الأولويات المشتركة.

تحسين الرصد على نطاق الحوض، والتحّقق من صحة البيانات وتبادلها، فضالً عن تبادل المعارف.	
قليمية وأوجه التكامل المحتملة بين الموارد والأهداف على مستوى 	 تحديد المجالت ذات الهتمام المشترك للتنمية الإ

السياسات العامة.
تيسير التجارة لتحسين أمن المياه والطاقة أو الغذاء؛ تحسين استخدام الموارد والهياكل الأساسية على المستوى 	

قليمي. الإ
وضع قواعد ومبادئ توجيهية مشتركة للقطاعات الرئيسية.	

ما وراء التقييم: تطبيق "الحلول المنبثقة من تقييم 
الترابط بين نظم المياه والطاقة والغذاء"

تحديد  إلى  معّين  حوض  لحالة  تقييم  كل  يخُلص 

إلى  التقييمات  تهدف  تحقيقها.  يمكن  التي  المحتملة  الحلول 

الجمع بين الجهات المعنية، وزيادة قاعدة المعارف الالزمة لدعم 

عملية صنع القرار، وتعزيز الحوار بين البلدان والقطاعات، وتحديد 

القضايا والحلول المتصلة بقضايا ترابط الُنُظم الطبيعية. بيد أن 

تنفيذ الحلول المطروحة يتخّطى الأهداف المحّددة للتقييم. يمكن 

التحّدث عن التطبيق الفعلي لهذه الحلول عندما تُْقِدم البلدان 

التنفيذ مع ما يرافقها من  الحلول قيد  المعنية على وضع هذه 

غايات وأدوات، وعلى إدراجها في استراتيجياتها وخططها الوطنية 

والقطاعية. ويتيح التخطيط المتعّدد القطاعات الُمحكم تحسين 

فعالية تنفيذ الحلول المقترحة. وينطبق ذلك أيضاً على التخطيط 

العابر للحدود وجهود التنسيق على الصعيد الوطني.

يمكن تصنيف "الحلول المنبثقة عن تقييم الترابط"، 

طُرحت في التقييمات، ضمن خمس مجموعات. وتُصمم الحلول  كما

بما يتناسب وحالة كل حوض، ويُراعى في تصميمها كل من قاعدة 

دارة القائمة، فضالً عن الفرص المتاحة. وهي موّجهة بشكل  الموارد والإ

قليمية وصانعي القرار. ووفقاً لتفسير  مباشر إلى السلطات الوطنية والإ

اتفاقية المياه، يمكن تعريف الحلول المنبثقة من تقييم الترابط بين 

نُُظم المياه والطاقة والغذاء بأنها تدخالت يمكن أن تعود بالفائدة 

على أكثر من قطاع واحد، بما في ذلك التدخالت التي تسهم في 

يكولوجية )أو على البيئة ككل(. هذا  تخفيض الضغط على الُنُظم الإ

يعني أن الحلول المستمدة من تقييم الترابط قد تتحّقق ل بجهود 

متضافرة بين أطراف متعّددة فحسب، بل أيضاً بإجراءات تتخذ في 

قطاع واحد وتعود بالفائدة على القطاعات الأخرى.
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الجدول 2
السمات الرئيسية لتقييمات االأحواض التي أجريت إلى االآن

ألزاني/غانيخ
)2015–2013(

سافا

)2015–2014(

سير داريا
)2016–2014(

إيسونزو/سوكا
)2015(

درينا
)2017––2016(

نظام الخزان الجوفي 
في الصحراء الشمالية 
الغربية )2017–2019(

11 كلم2حجم الحوض 97 كلم7002 410 كلم7002 3 كلم0002 20 كلم4002 1 كلم3202 000 000

3 كلم945 كلم391 كلمطول النهر –346 كلم140 كلم019

البلدان التي 
تتشارك المياه

البوسنة والهرسكأذربيجان وجورجيا
وكرواتيا والجبل الأسود 

وصربيا وسلوفينيا )ألبانيا(

أوزبكستان وطاجيكستان 
وقيرغيزستان وكازاخستان

البوسنة والهرسك والجبل إيطاليا وسلوفينيا
الأسود وصربيا، )ألبانيا(

تونس والجزائر وليبيا

متأثر بمناخ البحر الأبيض قاحل إلى شبه قاحلدافئ إلى معتدلدافئ إلى معتدلالمناخ
المتوسط، رطب جزئياً

قاحل إلى قاحل جداًدافئ إلى معتدل

الوقائع 
المتعّلقة بوجه 
الترابط الرئيسي

 غياب ُسُبل الوصول 	
إلى الطاقة بكلفة 

ميسورة تُفاقم مشكلة 
إزالة الغابات، ما يزيد 

من إمكانية التعرّض 
للفيضانات المفاجئة 

والتآكل والنهيارات 
الأرضية.

تؤدي الحالة السيئة 	
وشبكات الري الرئيسية 
غير المالئمة إلى تفاقم 

أضرار الفيضانات 
المفاجئة على فقدان 

التربة الخصبة 
والمستوطنات.

يعتمد انتاج الطاقة 	
في هذه البلدان على 

توافر المياه في
حوض نهر سافا.

الأهداف المتعّلقة 	
بالموارد المتجّددة 
والتخفيف من آثار 
تغّير المناخ تدفع 
البلدان إلى تطوير 
الطاقة الكهرمائية.

تسود بعض الشواغل 	
البيئية بشأن بناء 

السدود في المناطق 
الحساسة بيئياً.

إنعدام الأمن في 	
مجالّي الطاقة

والغذاء، والنزاع 
بشأن استخدام المياه 

الموسمية تدفع 
بالبلدان إلى إعطاء 

الأولوية لالكتفاء 
الذاتي على حساب 

التعاون.

ويفضي ذلك إلى 	
تفاقم الحالة الراهنة 

المتمثلة في استخدام 
دون المستوى الأمثل 

للموارد.

تحتاج خدمات متنوعة من 	
الُنُظم البيئية إلى الحماية.

استخدام المياه لزيادة إنتاج 	
الطاقة الكهرمائية في السدود 

لتلبية ذروة الطلب اليومي 
على الكهرباء يؤثر على التنوع 

البيولوجي وتوافر المياه 
لأغراض الري. تقل كمية

المياه المستخدمة في الري 
باعتماد تكنولوجيا موّفرة

للمياه.

عملية استخراج المياه الجوفية 	
الأغراض الري تحتاج إلى 

الطاقة، وقد تتسبب بتسرب 
مياه البحر.

تنظيم تدفق المياه لتوليد 	
الطاقة هو دون المستوى 
الأمثل ويؤثّر على مخاطر 

الفيضانات والجفاف.

يصعب تطبيق التدفقات 	
البيئية

تصطدم التنمية الريفية 	
نتاج  بانخفاض مستوى الإ

الزراعي وقلة الهياكل 
الأساسية.

جودة المياه آخذة 	
في التراجع في غياب 

الإجراءات الكفيلة 
بمواجهة الضغوط 

)النفايات الصلبة، مياه 
الصرف الصحي(.

الستخدام المفرط 	
وغير المستدام للخزان 

الجوفي.

الستخدام المفرط 	
للمياه لأغراض الرّي، 

مع خسائر عالية.

تمّلح المياه والتربة من 	
جراء الرّي، وسوء إدارة 

شبكات الصرف الصحي.

ضرورة اعتماد حلول 	
الطاقة المستدامة 
)الضخ من العمق 

العالي، المعالجة، الخ( 
دارة المياه لإ

أوجه الترابط 
الرئيسية

الطاقة – المياه 	
)مخاطر الفيضانات، 

الطاقة الكهرمائية(

الأرض – الطاقة – 	
المياه )استخدام الكتلة 

الحيوية، الترّسب، 
التدفق البيئي(

الطاقة – المياه 	
)مخاطر الفيضانات، 

الطاقة الكهرمائية(

الأرض – المياه )إدارة 	
الرواسب(

نُُظم المياه 	
والغذاء )نوعية 

المياه، التغّيرات 
المورفولوجية(

نُُظم المياه والطاقة 	
)الرّي، الملوحة(

نُُظم المياه والطاقة 	
)طاقة كهرمائية(

الأرض – المياه – 	
يكولوجية  الُنُظم الإ

)ممارسات زراعية غير 
مستدامة، عدم كفاية 

التدفق البيئي(

الأرض – المياه – الُنُظم 	
يكولوجية )استمرارية تدّفق  الإ

الأنهار، استخدام المياه لزيادة 
إنتاج الطاقة الكهرمائية في 
السدود لتلبية ذروة الطلب 

اليومي على الكهرباء(

المياه – الطاقة – الغذاء )الري(	

المياه – الطاقة )ضخ المياه 	
الجوفية، استخدام المياه 

لتبريد محطات الطاقة 
الحرارية( 

الطاقة – المياه )مخاطر 	
الفيضانات، الطاقة 
الكهرمائية، التبريد، 

عمليات غير متسقة في 
تشغيل الطاقة الكهرمائية(

المياه – الغذاء )الري، 	
مخاطر الفيضانات(

المياه – الغذاء – النُظم 	
يكولوجية )تدهور  الإ

نوعية المياه من المياه 
العادمة والنفايات(

الطاقة – المياه )ضخ 	
المياه الجوفية، 

واستخدام المياه للطاقة 
الشمسية، والتحلية(

المياه – الُنُظم 	
يكولوجية )الملوحة،  الإ

التصحر(
المياه – الغذاء )الرّي(

أمثلة على 
الحلول 

المستخلصة

تيسير ُسُبل الوصول 
إلى مصادر الطاقة 

الحديثة وتجارة الطاقة؛ 
الحّد من التأثيرات 
الناجمة عن تطوير 

الطاقة الكهرومائية، 
بوسائل منها اتباع 

مبادئ توجيهية دولية 
في هذا الصدد؛ إنشاء 

مستجمعات المياه 
وإدارة إجراءات الحّد

من التآكل؛ توضيح 
الوليات المتعّلقة 
بإصالح نُُظم الرّي.

العمل على توليد 
طاقة كهرمائية بطرق 

مستدامة ودمج طاقات 
متجّددة أخرى؛ 

حماية أصول الهياكل 
الأساسية الطبيعية 

مثل السهول الفيضية 
والأراضي الرطبة؛ اتباع 

عملية استشارة تُعنى 
باستعراض لمراجعة 

الآثار المترتّبة عن 
استراتيجيات التنمية 
على مستوى القطاع 

وعلى المستوى الوطني.

تعزيز الجهود الرامية 
إلى ترميم وتنشيط 

أسواق الطاقة؛ 
السعي إلى تطوير 

الحد ّالأدنى لتجارة 
المنتجات الزراعية؛ 
تحسين الكفاءة في 

توليد، ونقل واستخدام 
الطاقة؛ تحسين الكفاءة 

في استخدام المياه 
)وخاصة في قطاع في 
الزراعة(؛ إصالح نُُظم 

تسعير موارد المياه 
والطاقة.

ربط المصادر المتاحة في مجال 
الطاقة المتجّددة بالهياكل 
الأساسية الزراعية )شبكات 

الطاقة الكهرمائية الصغيرة، 
الطاقة الشمسية، الكتلة 

الحيوية(؛ تحسين القدرة على 
تحّمل الجفاف؛ تحسين وسائل 

رصد المياه الجوفية؛ إجراء 
تقييمات منهجية للتأثير البيئي؛ 
إجراء تقييمات بيئية استراتيجية 

والحّد الأدنى من التدفقات 
البيئية.

تنسيق عمليات محطات 
الطاقة الكهرمائية )للحّد

من خطر الفيضانات، 
والستفادة من نُُظم 

الطاقة، والتدفق البيئي(؛ 
اتباع نهج على نطاق 

الحوض لتطوير قدرات 
جديدة؛ الستفادة من 

أوجه التآزر بين السياحة 
البيئية والممارسات 
الزراعية المستدامة 

نتاج المحلي( والطاقة  )الإ
المتجّددة.

تحديث وتعزيز استدامة 
الهياكل الأساسية لقطاع 
نتاج الزراعي،  الزراعة والإ

وزيادة قيمة وجدوى 
نتاج الزراعي؛ تحسين  الإ

موثوقية إمدادات 
الطاقة؛ ترشيد استخدام 

المياه.

http://www.unece.org/env/ :يمكن الطالع على التقارير المنشورة وموجزات السياسات بشأن تقييمات الترابط بين نظم المياه والغذاء والطاقة على الرابط التالي –1
.water/publications/pub.html

لم يدرج في هذا الجدول تقييم حوض نهر درين لأن تحليل المسائل المتعلقة بالترابط ما زال جارياً، والعملية التشاركية الخاصة بهذا التقييم جارية في وقت إعداد  –2
الصيغة النهائية لهذا الكتيب.
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القيمة  تكمن  بالقطاعات،  الخاصة  الُنُهج  بخالف 

على  ال يقتصر  أنه  في  الترابط  على  القائم  للنهج  المضافة 

تحديد حلول منفردة، بل يقوم على الجمع بين هذه الحلول 

شكل  في  حلول  بتوفير  النهج  هذا  يقضي  بالتالي،  وتنسيقها. 

سبيل  فعلى  محّددة.  لقضية  الستجابة  إطار  في  تنّفذ  "ُحزم" 

والترّسب"  المفاجئة  "الفيضانات  مسألة  ما كانت  إذا  المثال، 

)كما في تقييم ألزاني/غانيخ( هي مسألة ذات أولية، فإن حزمة 

قطاعات  من  إجــراءات  ستشمل  المترابطة  الحلول  مجموعة 

متعّددة من شأنها إحداث أثر مباشر )على سبيل المثال صيانة 

إلى  الرامية  الطاقة  سياسة  )مثل  مباشر  أو غير  الأنهار(  ضفاف 

تدهور  من  الحّد  شأنه  ما من  الخشبي،  الوقود  عن  التحّول 

الغابات، واستعادة قدرة الغابات على الحتفاظ بالمياه، والحّد

من آثار الأمطار الغزيرة والتآكل(.

الحلول  بين  من  المشتركة  القواسم  بعض  تظهر 

ل تُعدُّ الحلول المستَمدة من  المستَمدة من تقييمات الترابط.

دارة كل حوض، ولكنها قد توّفر  تقييم الترابط بمثابة مخططات لإ

بين الأحواض، مثل  المشتركة  التحديات  إلهام لمواجهة  مصدر 

يمكن  القصير،  المدى  الكهرمائية. وعلى  بالطاقة  المتعّلقة  تلك 

أفضل  توزيع  تاحة  لإ الحالية  الخزانات  سعة  استخدام  تعديل 

منّسقة  إجــراءات  باتخاذ  المتعّددة  الستخدامات  بين  للمياه 

إلى  التوّصل  يمكن  المستقبلية،  وللمشاريع  التدّفق.  لتنظيم 

توزيع أنصف لفوائد الطاقة، أو الحّد من الآثار السلبية، بُسُبل 

قليمية، وتحسين كفاءة استخدام  منها تطوير شبكات الكهرباء الإ

الطاقة )بدلً من تطوير قدرة توليد جديدة(، والدمج بين الطاقة 

المائية ومصادر متجّددة أخرى )مثل الرياح والطاقة الشمسية( 

وتنسيق الستثمارات في هذه التكنولوجيات المختلفة، واعتماد 

ممارسات وأدوات عالمية سليمة.

المنبثقة  الحلول  تنفيذ  متعّددة دون  تحول عقبات 

دارية المحلية إلى  عن تقييمات الترابط. قد تفتقر السلطات الإ

دنيا.  أولوية  توليها  قد  أو أنها  الحلول،  لتنسيق  الالزمة  القدرة 

التي  القصور  أوجه  في ظل  الحلول  تنفيذ  يصعب  قد  كذلك، 

البيانات  إلى  الفتقار  كما أن  وتنسيقها.  إدارتها  عملية  تشوب 

لوضع  به  يُسترشد  سليم  تحليل  لضمان  الكافية  والمعلومات 

الحلول  قيمة  إثبات  إمكانية  يعّقد  قد  قرارات  واتخاذ  سياسات 

المتابعة  إجــراءات  وتتصف  التغيير.  على  والحّث  المطروحة 

إلى  فقط  يخلص  الترابط  تقييم  إن  حيث  أساسية،  بأهمية 

الحلول،  لبعض  الملح  الطابع  لكن  المالئمة.  الحلول  تحديد 

صعوبة  من  يزيد  أن  شأنه  من  مالي،  التزام  من  أو ما تقتضيه 

تنفيد الحلول. أخيراً وليس آخراً، فإن التحّول من عملية خارجية 

ما يمّثل  عادًة  البلدان  تقودها  داخلية  عملية  إلى  دولي  بتيسير 

الوطنية  المصالح  بين  التوفيق  يصعب  حيث  هاماً،  تحدياً 

والقطاعية المختلفة، والتوّصل إلى حلول وسط.

الترابط،  على  القائم  للنهج  التدريجي  التطبيق 

تمهيد  شأنه  من  المستخلصة،  للحلول  الجزئي  أو التطبيق 

الطريق لحلول أكثر طموحاً وشموالً. في بعض الحالت، قد 

يكون تنفيذ الحلول بخطوات تدريجية أمراً ضرورياً. تحول قيود 

ويُعزى  الترابط.  على  القائم  للنهج  العملي  التطبيق  دون  كثيرة 

ذلك إلى وجوب اتّباع أساليب تفكير وآليات عمل حديثة، وعقد 

يمكن  لكن  مختلفة.  تحفيزية  هياكل  وإرساء  جديدة،  شراكات 

خالل  من  مثالً  وطنية،  بجهود  النهج  هذا  بتطبيق  المباشرة 

تحسين كفاءة استخدام المياه والكهرباء في المصادر المشتركة، 

لتخاذ  مواتية  ظــروف  لتهيئة  تدريجية  بخطوات  القيام  ثم 

أو على  قليمي  الإ المستوى  على  تنسيقاً  تقتضي  التي  الإجراءات 

مستوى الأحواض.

تبقى إمكانية صياغة وإنفاذ استجابات ملموسة في 

مجال السياسات، وعلى مستوى إدارة الموارد، رهناً باستعداد 

الحكومات للقيام بذلك، وبقدرتها على اتخاذ القرارات الالزمة 

للتجاوب مع االستنتاجات والتوصيات الصادرة باالشتراك مع 

الدولية  للمنظمات  يمكن  الصدد،  هذا  في  المعنية.  االأطراف 

والقرارات  السياسية،  رادة  الإ أن  غير  ــالزم.  ال الدعم  توفير 

شروط  كلها  الستجابة،  لتدابير  الفعال  والتنسيق  المستنيرة، 

الترابط،  تقييم  من  المنبثقة  الحلول  مكاسب  لجني  أساسية 

للنهوض بإدارة الموارد العابرة للحدود. بحكم الطابع المتكامل 

توفير  تعقيد  يزداد  الحلول،  لحزم  القطاعات  بين  والمشترك 

المساندة الالزمة لتطبيق هذه الحلول، وهو ما يبرز الحاجة إلى 

عقد شراكات تتجاوز نطاق إدارة موارد المياه.



يمكــن الحصــول علــى مزيد مــن المعلومــات بشــأن تقييمات 
الترابــط في إطــار اتفاقية حماية واســتخدام المجاري المائية 
 العابــرة للحــدود والبحيــرات الدوليــة )اتفاقيــة الميــاه(:

http://www.unece.org/env/water/nexus.html
المراجع الرئيسية من اللجنة القتصادية لأوروبا:

منهجية تقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة في 
الأحواض العابرة للحدود والخبرات المستَمدة من تطبيقها: 

توليف )الأمم المتحدة، 2018(
التوفيق بين استخدامات الموارد في الأحواض العابرة للحدود: 
تقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة )الأمم المتحدة، 

)2015
مذكرة توجيهية بشأن السياسات المعنية بفوائد التعاون في 

مجال المياه العابرة للحدود )الأمم المتحدة، 2015(
http://www. :جميع المنشورات متاحة على الرابط التالي

unece.org/env/water/publications/pub.html
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تطبيق نَهٍج قائٍم على الترابط بموجب اتفاقية المياه

تهدف اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية )اتفاقية المياه( إلى ضمان 
الستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود عبر السعي إلى تيسير التعاون بين الأطراف المعنية. وتكتسب عملية 
تقييم الموارد أهمية أساسية في إرساء أسس وطيدة تستند إليها الحكومات لوضع خطط رشيدة واتخاذ القرارات. وفي 

السياقات العابرة للحدود، يُفيد هذا التقييم في توفير الدعم الالزم لقيام تعاون فعال.

يعتبر التقييم المنّسق أو المشترك للمياه العابرة للحدود من اللتزامات الأساسية لتفاقية المياه. وقد خُلص 
التقييم الثاني لالأنهار والبحيرات والمياه الجوفية العابرة للحدود، الذي نُشر في العام 2011، إلى أدلة واضحة عن 
قليم الأوروبي. كما أظهر التقييم أن سياسات  احتكاكات متكررة بين القطاعات في الأحواض المشتركة في منطقة الإ

القطاعات المختلفة ل تّتسم بالقدر الكافي من التساق.

وعليه، قرر اجتماع الأطراف في اتفاقية المياه )2012( أن يدرج في برنامج عمل التفاقية للفترة 2013-2015 قرار 
إجراء تقييم للترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة في مجموعة تمثيلية عن الأحواض العابرة للحدود. ولهذه الغاية، 
ُوِضعت منهجية تشاركية ليتّم تطبيقها في المجموعة الأولى من تقييمات الأحواض: ألزاني/غانيخ، سافا، سير داريا، 

وايسونزو/سوكا.

نُشرت التجربة المستخلصة من هذه التقييمات الأولى في منشور بعنوان منشور التوفيق بين استخدامات 
الموارد في الأحواض العابرة للحدود: تقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة )2015(. وفي السياق نفسه، نُظمت 
ورشة عمل عالمية حول موضوع تقييمات ترابط الُنُظم عبر الحدود في العام 2016 في جنيف، بهدف تبادل الخبرات 

مع الشركاء والمتخصصين في سائر أنحاء العالم.

التقييمات لالأحواض.  بالمزيد من  القيام  التشاركية، بموازاة  المنهجية  وقد تواصل العمل على تحسين هذه 
وفي الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2018: في العام 2017 أُنِجز تقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة في 
حوض نهر درينا، وفي العام 2018 بوِشر بإعداد التقييمات الخاصة بحوض درين ونظام الخزان الجوفي في الصحراء 
الشمالية الغربية. وفي الفترة نفسها، تواَصل العمل على تنفيذ أو مناقشة بعض الأنشطة الرامية إلى متابعة التقييمات 

السابقة، بالتآزر مع مبادرات أخرى.

بناًء على طلب الأطراف في التفاقية، صدر في العام 2018 توليف لنتائج تقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء 
والطاقة. ويُقصد بهذا التوليف، من ناحية، إطالع المعنيين على المنهجية المحّدثة وكيفية تطويرها )مع الدروس الرئيسية 
المستفادة من تطبيقاته المتعّددة(، ومن ناحية أخرى، تقديم بعض التوجيهات للسير قدماً في تنفيذ الحلول المنبثقة 

عن التقييمات )أي تعزيز تطبيق المنهجية وتعزيز إجراءات متابعة تقييم الترابط بين نُُظم المياه والغذاء والطاقة(.
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