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تمهيد
ال�سطحية	 المياه	 �سواء	 بلد،	 اأكثر	من	 يتقا�سمها	 التي	 المائية	 الموارد	 يوميًا	على	 العالم	 �سكان	 ن�سف	 اأكثر	من	 يعتمد	
عدة	 على	 تمتد	 التي	 الجوفية	 المائية	 الطبقات	 في	 المتواجدة	 الجوفية	 المياه	 اأو	 للحدود	 العابرة	 والبحيرات	 لالأنهار	
بلدان.	ولما	كانت	الحاجة	اإلى	هذا	المورد	الثمين	توا�سل	ازديادها،	فان	ال�سرورة	الما�سة	اإلى	التعاون	بين	البلدان	لأجل	
اإدارة	اأف�سل	لهذا	المورد	لم	تكن	في	يوم	من	الأيام	اأكثر	مما	هي	عليه	الآن.	ان	كيفية	التفاق	على	تقا�سم	ال�ستخدام	
المفيد	للموارد	المائية	العابرة	للحدود	بطرٍق	ُتلبي	الطلبات	القت�سادية	والجتماعية	والبيئية	اإزاء	ال�سكوك	المتنامية	

وعدم	ال�ستقرار	المالي،	�ستكون	اأحد	اأكبر	التحديات.
ان	النمو	ال�سكاني،	والتح�سر	الُمتمّدد،	وتطور	ال�سناعة	والزراعة	وال�سياحة،	وكذلك	تغيرات	المناخ	ونمط	الحياة،	بما	
في	ذلك	عادات	الغذاء	والطعام،	ي�سع	�سغوطًا	متزايدة	على	الموارد	المائية	وعلى	النظم	الإيكولوجية.	فثمة	حاجة	اإلى	
العابرة	 للمياه	 جدًا	 المعقد	 الو�سع	 على	 خا�س	 وبنوع	 ممكن،	 نطاق	 كل	 على	 المورد	 لهذا	 اأف�سل	 لإدارة	 و�سئل	جديدة	

للحدود.
المقاربة	المتكاملة	بالن�سبة	لإدارة	الموارد	المائية	)IWRM(	التي	اأدخلتها	عدة	بلدان	في	�سيا�ساتها	القومية	يجب	ان	
تكون	اأي�سًا	العمود	الفقري	لإدارة	الأحوا�س	العابرة	لحدود.	م�ستجمع	الأمطار	بالن�سبة	لالأنهار	اأو	البحيرات	اأو	الطبقات	
المائية	الجوفية	هو	بطبيعة	الحال	الحيز	حيث	يظهر	التواقف	الهيدرولوجي،	الجتماعي،	القت�سادي	والبيئي	وحيث	

يكون	للتطوير	والإدارة	المتكاملين	للموارد	المائية	والأقاليم	احتمالت	تحقيق	النجاح	الأكبر.
ُيبرر	 هام	 م�سروع	 الم�سلحة	 اأ�سحاب	 جميع	 بين	 ال�سالت	 يعزز	 للحدود	 العابرة	 المياه	 عبر	 �سامل	 مجتمع	 بناء	 ان	
والم�ستدام	 والمعقول	 العادل	 ال�ستخدام	 تحقيق	 ان	 للجميع«.	 »المياه	 �سمان	 لأجل	 المتزايد،	 والهتمام	 ال�ستثمارات	

لموارد	المياه	العالمية	الم�ستركة،	وتحركنا	جميعًا	نحو	الأمن	المائي	المتزايد	اأهداف	يجب	متابعتها	بالكامل.
	UNECEو	)GWP(	للمياه	العالمية	وال�سراكة	،)INBO(	الأحوا�س	لمنظمات	العالمية	ال�سبكة	من	كل	عملت	العملية،	هذه	لدعم
ذات	عالقة	 عملية	 معلومات	 الجماعي	 العمل	 هذا	 يقدم	 الُكتّيب.	 هذا	 لإنتاج	 معًا	 عملت	 	،AFDو 	EVRENو 	GEFو واليوني�سكو،	

بالمو�سوع	يمكن	ان	ت�ساعد	في	الإدارة	المتكاملة	الُمح�ّسنة	لموارد	المائية	العالمية	المتقا�سمة	العابرة	للحدود.
يتناول	الُكتّيب	عددًا	كبيرًا	من	اأ�سحاب	الم�سالح	المنخرطين	في	الإدارة	المتكاملة	للموارد	المائية	العابرة	للحدود،	من	
الحكومات	القومية	اإلى	المنظمات	الإقليمية،	والمديرين	والم�ستخدمين	في	هذ	المجال.	انهم	مدعوون	جميعًا	اإلى	العمل	

معًا	لمواجهة	التحديات	العديدة	الحالية	والم�ستقبلية.
الُكتّيب	الإر�ساد	بالن�سبة	لالإدارة	المتكاملة	للموارد	المائية	العابرة	للحدود	في	كافة	تنوعها	-	بالن�سبة	للبلدان	 يقدم	

النامية	والمتطورة،	في	المناطق	المعتدلة،	الرطبة	او	الجافة.
هذا	العمل	الجديد	ُيكّمل	ُكتّيب	الإدارة	المتكاملة	للوارد	المائية	في	الأحوا�س	ال�سادر	�سنة	2009	خالل	المنتدى	العالمي	

الخام�س	للمياه	في	ا�سطنبول.
اننا	نرحب	بمالحظاتكم	وم�ساهمتكم	في	هذا	الُكتّيب	الذي	نعتبره	ِمن�سة	لالنخراط	العابر	للحدود،	في	الإدارة	ال�سلمية	

لمياهنا	الم�ستركة	العابرة	للحدود	بطرق	تعزز	التعاون	وت�ساعد	في	جعل	العالم	مكانًا	اأف�سل	بالن�سبة	لنا	جميعًا.

جان - فرن�صوا دونزييه
ال�سكرتير	التقني	الدائم

ال�صبكة الدولية لمنظمة االأحوا�ض
www.inbo-news.org

محمد اآية قا�صي
رئي�س	اللجنة	التقنية

ال�صراكة العالمية للمياه
www.gwpforum.org

تمهيد
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1  المقدمة 
1-1 ال�صياق

�سنة	2008،	طّورت	ال�سراكة	العالمية	للمياه	)GWP(	وال�سبكة	الدولية	لمنظمات	الأحوا�س	)INBO(	ُكتّيبًا	لالإدارة	
المتكاملة	للموارد	المائية	في	الأحوا�س.	لقى	هذا	الم�ستند،	الذي	ُين�سر	بمنا�سبة	المنتدى	العالمي	الخام�س	للمياه	
في	ا�سطنبول	في	مار�س	2009،	نجاحًا	كبيرًا	حول	العالم	ويوا�سل	م�ساهمته.	يبني	الُكتّيب	الحالي	على	الأعمال	
ال�سابقة	وُيركز	على	الإدارة	المتكاملة	للموارد	المائية	)IWRM(	في	ال�سياق	الخا�س	لموارد	المياه	العابرة	للحدود،	

كمنطقة	هامة	وتزداد	تعقيدًا	ت�ستحق	مزيدًا	من	النتباه.
يجمع	هذا	الُكتّيب	الأمثلة	عن	الممار�سات	حول	العالم،	ُرتّبت	ح�سب	الموا�سيع	والأفكار	في	عمل	يخ�س	الق�سايا	
الأ�سا�سية	لإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود.	والعمل	هذا	هو	ثمرة	م�ساهمة	العديد	من	الكتاب	من	خلفيات	
مختلفة	يمثلون	مقاربات	مختلفة	للموا�سيع	المعقدة	المطروحة	هنا.	يعك�س	هذا	التنوع	مجموعة	الخبرات	المطلوبة	
لمعالجة	التحديات	العديدة	ال�سعبة	النا�سئة	حيث	الهدف	الم�سيطر	هو	الإدارة	المتكاملة	للمياه	الم�ستركة	التي	

تعبر	الحدود	القومية	ال�سيادية.
المجال،	 ويعملون	في	هذا	 للحدود	 العابرة	 المياه	 يديرون	 للذين	 بالن�سبة	 العمل	 ي�سكل	هذا	ق�سية	هامة؟	 لماذا	
التبرير	وا�سح:	ان	ال�سواد	الأعظم	من	�سكان	العالم	والأنظمة	اليكولوجية	تعتمد	على	الموارد	المائية	-	العابرة	
للحدود	القومية	الأمر	الذي	يجعلها	ق�سية	عالمية.	فالأزمات	النا�سئة	)المالية،	وتغّير	المناخ،	وعدم	ال�ستقرار	
الإدارة	 ان	 دوليًا.	 الم�ستركة	 المياه	 �سياق	 تعقيدًا	في	 اأكثر	 الو�سع	هو	 ان	 كما	 المياه،	 اإدارة	 توؤثر	على	 الإقليمي(	
المتكاملة	للمياه	عبر	مجموعة	من	التنوعات	ال�سيا�سية	والجتماعية	والقت�سادية	والقانونية	والبيئية	تتطلب	موارد	

اإن�سانية	ومالية	وزمنية	هائلة.	انه	عمل	طويل	الأجل	يتغير	مع	مرور	الزمن	وي�سّدد	على	الموارد.

كيفية ا�صتخدام هذا الُكتّيب  2-1
العابرة	للحدود	بما	في	ذلك	 اإدارة	وتطوير	الموارد	المائية	 الُمنخرطين	في	 الُكتّيب	مخ�س�س	للممار�سين	 هذا	
ت�سكيلة	وا�سعة	من	اأ�سحاب	الم�سالح	الذين	تهمهم	الإدارة	الفعالة	والعادلة	للموارد	المائية	العابرة	للحدود.	هذا	

الُكتّيب:
يقدم	نظرة	عامة	عن	المفاهيم	الأ�سا�سية	والق�سايا	والمقاربات	الأ�سا�سية	الم�ستخدمة	في	ممار�سات	الدول	
يتناول	في	 للحدود.	فهو	 العابرة	 المائية	 الموارد	 اإدارة	 �سياق	 المائية	)IWRM(	في	 الموارد	 لإدارة	 بالن�سبة	

اأق�سام	متتالية	مفاهيم	التعاون	والإدارة،	ونظم	المعلومات،	والم�ساركة	والتخطيط	والتمويل؛
ي�ستمل	على	ق�سم	اأحوا�س	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود،	مع	الإ�سارة	اإلى	دليل	»نحو	اإدارة	م�ستركة	لنظم	

اأحوا�س	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود«	)،2010	AFD(؛
وبالنظم	 للمياه	 الرئي�سية	 التحتية	 وبالبنى	 الداخلية،	 بالمالحة	 العالقة	 ذات	 الُمعّينة	 التحديات	 يدر�س	

اليكولوجية	وتغّير	المناخ.
ُي�سلط	الأ�سواء	على	اأهمية	تطوير	القدرات	كاأ�سا�س	للتعاون	العابر	للحدود.

يقدم	الأمثلة	حول	تنفيذ	الإدارة	المتكاملة	للموارد	المائية	العابرة	للحدود	في	اأرجاء	العالم	ويقدم	اإر�سادًا	
عمليًا	من	خالل	ممار�سات	الدول	في	هذا	الخ�سو�س.

1  المقدمة
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المفاهيم والتعريفات االأ�صا�صية  3-1
يقدم	هذا	الجزء	وُيلخ�س	المفاهيم	والتعريفات	الأ�سا�سية	ذات	ال�سلة	بتركيز	الُكتّيب	على	الإدارة	المتكاملة	

للموارد	المائية	في	ال�سياق	العابر	للحدود.
1-3-1   االإدارة المتكاملة للموارد المائية

ِقَبل	 IWRM	من	 فكرة	الإدارة	المتكاملة	للموارد	المائية	)IWRM(	مركزية	في	هذا	العمل.	فقد	تم	تعريف	
ال�سراكة	العالمية	للمياه	)GWP(	على	انها	»العملية	التي	ت�سجع	التطوير	والإدارة	والمن�سقة	للمياه	والأر�س	
والموارد	ذات	ال�سلة	بها	من	اأجل	بلوغ	اأعلى	درجات	الرفاه	القت�سادي	والجتماعي	الناتج	بطريقة	عادلة	

دون	التعر�س	ل�ستدامة	النظم	اليكولوجية	الحيوية«.
ت�ستند	IWRM	على	المبادئ	التي	حدّدها	وتبناها	المجتمع	الدولي	منذ	اجتماعات	القمة	في	ريو	ودابلن	�سنة	

1992.	هذه	المبادئ	ُتلخ�س	كالتي:
1	-	المياه	العذبة	مورد	محدود	وح�ّسا�س،	�سروري	لدعم	الحياة	والتنمية	والبيئة؛

2	-	يجب	اأن	يقوم	تطوير	واإدارة	المياه	على	مقاربة	ت�ساركية	ي�سارك	بها	الم�ستخدمون	والمخططون	و�سناع	
عُّد؛ ال�سيا�سة	على	كافة	ال�سُ

3	-	تلعب	الن�ساء	جزءًا	مركزيًا	في	تقديم	واإدارة	والحفاظ	على	المياه؛
4	-	للمياه	قيمة	اقت�سادية	في	كافة	ا�ستخداماتها	المتناف�سة	ويجب	اعتبارها	نعمة	اقت�سادية.

:IWRM	لـ	ال�سليم	التنفيذ	تدعم	التي	التالية	الأركان	اإلى	GWP	ت�سير	العمل،	هذا	في
اأدوات	الإدارة

تقييم	الموارد	المائية؛
تبادل	المعلومات؛

الأدوات	الجتماعية	القت�سادية	والتنظيمية؛
الخطط	لأجل	الإدارة	المتكاملة	للموارد	المائية؛

تمكين	البيئة
ال�سيا�سات؛

الإطار	القانوني؛
زة التمويل	والتكوينات	الُمحفِّ

الأدوار	الموؤ�س�ساتية
المركزية	-	المحلية؛

اأحوا�س	الأنهار؛
العام	-	الخا�س؛
بناء	القدرات.

انها	 على	 	IWRM الدولية	 للتنمية	 الأميركية	 الوكالة	 ف	 ُتعرِّ المثال،	 �سبيل	 فعلى	 م�سابهة؛	 مقاربات	 الأخرى	 التعريفات	 عك�ست	
»عملية	تخطيط	وتنفيذ	ت�ساركية،	تقوم	على	العلوم	ال�سحيحة	التي	تجمع	اأ�سحاب	الم�سالح	لأجل	تحديد	كيفية	تلبية	الحتياجات	
الطويلة	الأجل	للمجتمع	بالن�سبة	للموارد	المائية	وال�ساحلية	في	الوقت	الذي	ُيحافظ	فيه	على	الخدمات	اليكولوجية	والفوائد	
القت�سادية	الأ�سا�سية.	ت�ساعد	IWRM	في	حماية	البيئة	العالمية،	وت�سجع	النمو	القت�سادي	والتنمية	الم�ستدامة	للزراعة،	وُترّوج	
www.usaid.gov/our_work/environment/water/what_)اأنظر	الب�سرية«	ال�سحة	وتح�سن	الحكم،	في	الديمقراطية	للم�ساركة

.)is_iwrm.html
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ُيركز	تعريف	اآخر	اأكثر	على	مقاربة	للنظم	اليكولوجية	تهدف	اإلى	اإقامة	توازن	بين	احتياجات	المجتمعات	
اأما	 ال�سياق:	 هذا	 داخل	 الم�ستويات	 كافة	 على	 المتناغمة	 للعالقات	 وترّوج	 اليكولوجية،	 والنظم	 الب�سرية	

المفاهيم	الأ�سا�سية	فهي	التالية:

كافة	عنا�سر	النظام	اليكولوجي	)المادية،	الكيميائية	والبيولوجية(	م�ستقلة؛

النظم	اليكولوجية	ذات	طبيعة	ديناميكية	وُمعقدة	يجب	التعامل	معها	عبر	مقاربة	مرنة	وقابلة	للتكّيف؛

الهواج�س	العلمية	والجتماعية	والقت�سادية	بحاجة	للتكامل.

1-3-2   المياه العابرة للحدود
تغطي	المياه	العذبة	العابرة	للحدود	45%	من	حجم	اأرا�سي	العالم،	وت�سل	بلدين	اأو	اأكثر	بالموارد	المائية	فوق	
)�سطح(	وتحت	)المياه	الجوفية(	�سطح	الأر�س.	يواجه	هذا	النوع	من	اإدارة	الموارد	العديد	من	التحديات	
وي�ستوجب	الأخذ	في	العتبار	�سّمات	خا�سة	للتحدي.	في	هذا	القبيل،	تختلف	اإدارة	الموارد	المائية	الدولية	

عن	IWRM	على	ال�سعيد	القومي	في	الطرق	التالية:

مهمة	 اأبعاد	 في	 للحدود	 العابرة	 المائية	 للموارد	 المتكاملة	 الإدارة	 ديناميكية	 على	 الدولة	 �سيادة	 توؤثر	
تميزها	عن	IWRM	�سمن	الأُطر	القومية؛

المقامة	 والموؤ�س�ساتية	 القانونية	 القومية	 لل�سيا�سة	 العمل	 لأطر	 عادة	 المائية	 الموارد	 اإدارة	 ت�ستجيب	
اأ�سا�سًا	دون	تن�سيق	وان�سجام	بين	البلدان	في	عالقاتها	المتبادلة	حول	المياه	الدولية	الم�ستركة؛

بين	 الأمنية،	وقد	تختلف	 وبالأهداف	 القومية	 بالتنمية	 المياه	مرتبطة	 والأهداف	ل�ستخدام	 الم�سالح	
دولة	واأخرى؛

الن�سبة	من	البلد	المتاأثر	بالحو�س	العابر	للحدود	يمكن	اأن	توؤثر	في	بع�س	الحالت	على	انخراطه	وعلى	
رغبته	في	اإقامة	تعاون	عابر	للحدود؛	فاذا	كان	بلدنا	متاأثرًا	بحو�س	نهر	على	جزء	ب�سيط	من	اأرا�سيه،	

فان	انخراطه	لن	يكون	قويًا	كما	لو	كان	جزء	كبير	من	اأرا�سيه	ُمعنيًا؛	

عبر	 لالإدارة	 �سعوبة	 واأكثر	 اأكثر	 معقدة	 الفوائد	 وتقا�سم	 المائية	 الموارد	 تخ�سي�س	 حول	 النزاعات	
الحدود	الدولية	حيث	تدخل	ال�سيا�سات	الدولية	والنزاعات	التاريخية	اأو	الحالية	)�سواء	كانت	ذات	عالقة	

اأم	ل	بالمياه(	في	اللعبة؛

تبادل	المعلومات	والبيانات	حول	المياه،	الذي	يمكن	اأن	يكون	م�سكلة	بين	م�سالح	مختلفة	داخل	نف�س	
الدولة،	هو	اأحيانًا	كثيرة	اأكثر	�سعوبة	بين	الدول	التي	تتقا�سم	حو�سًا	ما؛

في	العالقة	بين	المياه	وال�سكان	والأرا�سي،	تكون	الم�ساكل	هي	نف�سها	بين	بلدين	مجاورين	يعتمدان	على	
مورد	واحد،	كما	على	نطاق	مختلف،	بين	عقارين	اأو	بين	مجتمعين	اأهليين	محليين	يتقا�سمان	المياه.

فكما	�سيتم	مناق�سته	اأدناه	بمزيد	من	التفا�سيل،	يختلف	تعريف	الموارد	المائية	العابرة	للحدود	في	كل	حالة	
على	ِحدة،	وُيحّدد	اأحيانًا	كثيرة	في	اتفاقيات	دولية.	ال�سوؤال	المركزي	في	هذه	الق�سية	هو	»اأية	موارد	مائية	
ُمغّطاة«	-	وهي	م�ساألة	معقدة	تتطلب	اأحيانًا	كثيرة	معلومات	علمية	هائلة	ُمبّينة	في	بع�س	التفا�سيل	المقدمة	

في	هذا	الُكتّيب.

1  المقدمة
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اإن	ما	هو	مهم	معرفته،	عند	هذه	المرحلة،	هو	ان	التفاقيات	الدولية	تاأخذ	مقاربات	مختلفة	لتحديد	نطاق	
الموارد	المائية	العابرة	للحدود؛	وهذا	اأمر	جوهري	لأن	IWRM	تاأخذ	مقاربة	ُكلّية،	تغطي	وتدمج	كافة	جوانب	
اإدارة	الموارد	المائية.	فمعاهدة	الأمم	المتحدة	ل�سنة	1997	للمجاري	المائية	حول	عدم	ال�ستخدام	المالحي	
ف	التعابير	 للمياه	العابرة	للحدود	)معاهدة	الأمم	المتحدة	حول	المياه،	21	مايو	1997(،	كاأداة	اإطار	عمل	ُتعرِّ

التالية:

)1(	»المجرى	المائي«	يعني	نظامًا	من	المياه	ال�سطحية	والمياه	الجوفية	ُي�سكل	جّراء	عالقاتها	المادية	وحدًة	
كاملة	تتدفق	ب�سورة	طبيعية	باتجاه	مخرج	م�سترك.

)2(	»المجاري	المائية	الدولية«	تعني	مجرى	مائي	تقع	اأجزاء	منه	في	دول	مختلفة.

تك�سف	قراءة	دقيقة	لالتفاقية	ان	المعاهدة	ل	تغطي	طبقات	المياه	الجوفية	المح�سورة،	وهو	نوع	خا�س	من	
الموارد	المائية	العابرة	للحدود	التي	يجري	الآن	معالجتها	في	عمل	جاٍر	في	الأمم	المتحدة،	بموجب	مواد	
المائية	 لالأحوا�س	 تف�سيلية	 تعريفات	 يقترح	 الذي	 للحدود،	 العابرة	 الجوفية	 المياه	 طبقات	 قانون	 م�سودة	

الجوفية	العابرة	للحدود.

اأقل	نفيذية	وعلى	مياه	 اأ.	»الخّزان	المائي	الجوفي«	يعني	تكوين	جيولوجي	نفيذ	يحمل	المياه	يقوم	على	طبقة	
مت�سمنة	في	المنطقة	الم�سبعة	من	التكوين.

ب.	»نظام	الخّزان	المائي	الجوفي«	يعني	�سل�سلة	من	حو�سين	اأو	اأكثر	مت�سلة	ببع�سها	هيدروليكيًا.
ج.	»الخّزان	المائي	الجوفي	العابر	للحدود«	اأو	»نظام	طبقات	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود«	يعني	على	التوالي،	

حو�س	للمياه	الجوفية	اأو	نظام	اأحوا�س	للمياه	الجوفية،	تقع	اأجزاء	منها	في	دول	مختلفة؛
د.	»دولة	الخّزان	المائي	الجوفي«	تعني	الدولة	التي	يقع	في	اأرا�سيها	جزء	من	حو�س	مياه	جوفية	عابر	للحدود	

اأو	من	نظام	اأحوا�س	مياه	جوفية؛
هـ.	»ا�ستخدام	حو�س	اأو	نظم	طبقات	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود«	ي�سمل	ا�ستخراج	المياه	والحرارة	والمعادن،	

وتخزين	والت�سّرف	باأية	مواد؛
و.	»الخّزان	المائي	الجوفي	الُمعاد	�سحنه«	يعني	الحو�س	الذي	يتلقى	بانتظام	كمية	غير	قليلة	من	المياه	الع�سرية	

)غير	الأحفورية(	المعاد	�سحنها؛
�س.	»منطقة	اإعادة	ال�سحن«	تعني	المنطقة	التي	تزود	الحو�س	بالمياه	الجوفية	والتي	تتكون	من	منطقة	ا�ستجماع	
لمياه	الأمطار	والمنطقة	التي	تتدفق	فيها	هذه	المياه	باتجاه	حو�س	مائي	جوفي	في	م�سار	�سطحي	اأو	في	التر�سيح	

عبر	التربة.
ح.	»منطقة	التفريغ«	تعني	المنطقة	التي	تتدفق	فيها	المياه	الواردة	من	حو�س	مائي	جوفي	باتجاه	م�سباتها	مثل	

المجاري	المائية،	البحيرات،	الواحات،	الم�ستنقعات	اأو	المحيطات.

المياه الجوفية  المتحدة حول قانون طبقات  التابعة للأمم  الدولية  القانونية  اللجنة  المادة 2: مواد م�صودة قوانين 
العابرة للحدود الُملحق بالقرار رقم 124/63 

)282=view.php?fil_ld/http://www.isarm.org/dynamics/modules/SFIL0100 المتوفر على(

االإطار 1-  تعريف طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
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1-3-3   التعابير االأخرى المتعلقة باإدارة االأحوا�ض العابرة للحدود
اإدارة الموارد المائية العابرة للحدود على �صعيد »االأحوا�ض«

اأحوا�س	 التي	هي	 الهيدروغرافية	 الوحدات	 نطاق	 على	 مقاربة	 الأحوا�س	 لمنظمات	 الدولية	 ال�سبكة	 تقترح	
الأنهار/	طبقات	المياه	الجوفية:	مناطق	ا�ستجماع	المياه	ال�سطحية	لطبقات	المياه	الجوفية	بالن�سبة	للمياه	
الجوفية.	خالل	جمعياتها	العمومية	المتتالية	في	موريليا	وفالن�سيا	وال�سلفادور	وزاكوبانه	وكيبيك	والمارتينيك	
ودبركزن	ودكار،	اأو�ست	ال�سبكة	على	وجه	التحديد	بت�سميم	التفاقيات	وال�ستراتيجيات	والبرامج	وترتيبات	
التمويل	والرقابة	على	م�ستوى	الأحوا�س،	وان	توقع	البلدان	الم�ساطئة	على	اتفاقيات	التعاون	بالن�سبة	لالأنهار	

الكبيرة	والبحيرات	وطبقات	المياه	الجوفية	الم�ستركة.
حوكمة المياه

التعريف	 الوا�سح	ان	هذا	 في	الوقت	الذي	ل	يزال	تعريف	حوكمة	المياه	)governance(	مو�سع	جدل،	من	
فكرة	ذات	ُبعد	كبير	يدور	حول	كيفية	تنظيم	مختلف	المجتمعات	الأهلية	نف�سها	لإدارة	المياه	بطرق	ر�سمية	
اإدارة	 في	 والتنظيم	 التخ�سي�س	 �سيا�سات	 فيها	 تمار�س	 التي	 »الطريقة	 المقاربة	 ت�سمل	هذه	 ر�سمية.	 وغير	
الموارد	المائية	)الطبيعية،	القت�سادية	والجتماعية(،	وتطال	على	نطاق	وا�سع	الموؤ�س�سات	الر�سمية	وغير	
من	 مجموعة	 على	 الفاعلين	 ت�سمل	 للحدود	 العابر	 ال�سياق	 في	 المياه	 اإدارة	 فطريقة	 	.)GWP( الر�سمية«	
يتم	 كيف	 اأما	 المحلي.	 والم�ستخدم	 القومية	 و�سبه	 والقومية	 الإقليمية	 اإلى	 العالمية/الدولية	 من	 ال�ساللم،	
هذه	 كانت	 واإذا	 للحدود،	 العابرة	 المائية	 للموارد	 المتكاملة	 الإدارة	 في	 الفاعلين	 هوؤلء	 وم�ساهمة	 تي�سير	
الأو�ساع	 كثيرة	تحت	مظلة	 واأحيانًا	 الظروف،	 ت�سكيلة	منوعة	من	 فيتوقف	على	 )اأم	ل(	 مي�سرة	 الم�ساهمة	

ال�سيا�سية	والقانونية	والإدارية	والتنظيمية،	المكت�سفة	اأثناء	الممار�سة	اأدناه.
نظرًا	اإلى	الأو�ساع	المعقدة	اأحيانًا	كثيرة	التي	ُتدار	خاللها	الموارد	المائية	العابرة	للحدود،	تبدو	احتمالت	
النزاعات	والمطالب	المتناف�سة	حول	مورد	م�سترك	في	تناق�س	كبير	جدًا.	ان	�سمان	الإدارة	»الجديدة«	للمياه	

التي	ت�سجع	المقاربات	التعاونية	وال�ست�سارية	ي�سكل	تحديًا	لكن	يجب	اأن	يكون	هدفًا.
الدبلوما�صية المائية

ل�سرعة	 الرئي�سية	 الأهداف	 مع	 كثب	 تترا�سف	عن	 التي	 المائية	 الدبلوما�سية	 ثالثة	عنا�سر	في	�سميم	 ثمة	
الأمم	المتحدة،	وت�سمل	ما	يلي:

1	-	الطبيعة	الوقائية	للدبلوما�سية	في	الحفاظ	على	ال�سالم	والأمن؛
المتعددة	 بالدبلوما�سية	 التقليدية	 الثنائية	 الدبلوما�سية	 فيه	 ُت�ستكمل	 الذي	 الحوار	 اإلى	 الحاجة	 	- 	2

عد. الجوانب	والمتعددة	ال�سُ
3	-	فكرة	الم�سوؤولية	الجماعية	للمجتمع	الدولي.

اأ�سحاب	 من	 كبير	 لعدد	 الجّدي	 النخراط	 للحدود	 العابرة	 المائية	 الموارد	 �سياق	 في	 المياه	 اإدارة	 تتطلب	
كل	 تعمل	في	 واحدة	 ل�سيغة	 لكن	ل	وجود	 ر�سمية(،	 وغير	 ووظيفية	)ر�سمية	 ت�سغيلية	 اآليات	 الم�سالح	عبر	

الأو�ساع.
االأمن المائي

الأمن	المائي،	وعلى	وجه	التحديد	عند	اأخذه	في	العتبار	�سمن	الجوهر	الأمني	للمياه/الفي�سانات/الطاقة،	
مائيًا	حيوي	 الآمن	 »العالم	 للحدود.	 العابرة	 المائية	 الموارد	 اإدارة	 بالنقا�س	حول	 هاج�س	هام	على	عالقة	
وللنظم	 والقت�سادية	 للتنمية	الجتماعية	 المياه	 يكون	فيه	ما	يكفي	من	 اأف�سل:	م�ستقبل	 لم�ستقبل	 بالن�سبة	
من	 الكاملة	 الت�سكيلة	 جانب	 اإلى	 للمياه	 الفعلية	 القيمة	 هاج�س	 يت�سمن	 مائيًا	 الآمن	 فالعالم	 اليكولوجية.	
للمياه	 النتاجية	 القوة	 ُي�سّخر	 مائيًا	 الآمن	 العالم	 وللرفاهة.	 الحياة	 قيد	 على	 الب�سر	 لبقاء	 ال�ستخدامات	
ويخف�س	قوتها	الهدامة.	انه	عالم	يكون	فيه	لكل	اإن�سان	ما	يكفي	من	المياه	ال�سالمة	المي�سرة	تقود	اإلى	حياة	
وانهيار	 والجفاف،	 الفي�سانات	 من	 الأهلية	 المجتمعات	 حماية	 فيه	 يتم	 عالم	 انه	 وُمنتجة.	 �سحية	 نظيفة،	
ال�سخور	اأو	التربة،	والتاآكل	والأمرا�س	التي	تحملها	المياه.	الأمن	المائي	يعني	اأي�سًا	معالجة	حماية	البيئة،	
والحماية	�سد	الآثار	ال�سلبية	لالإدارة	الرديئة	التي	�ست�سبح	اأكثر	تحديًا	مع	ازدياد	التغيرات	المناخية.	العالم

1  المقدمة
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انه	عالم	فيه	تح�ّسن	هام	لجودة	الحياة	بالن�سبة	للجميع،	وعلى	الأخ�س	بالن�سبة	للنا�س	الأكثر	تعر�سًا	-	عادة	
.)2013-2009	GWP Strategy(	للمياه	الجيدة	الإدارة	من	ي�ستفيد	من	اأكثر	هم	الذين	-	والأطفال	الن�ساء

تعتمد	هذه	المقاربة	على	الإعالن	الوزاري	بعنوان	»الأمن	المائي	في	القرن	الحادي	والع�سرين«	الذي	تم	تبنيه	
في	المنتدى	الثاني	للمياه	)لهاي	2000(	الذي	اأدرج	»التحديات	الرئي�سية«	ال�سبعة	التالية	بوجه	تحقيق	الأمن	

المائي.
تلبية	الحتياجات	الأ�سا�سية؛

1	-	الأمن	الغذائي؛
2	-	حماية	النظم	اليكولوجية؛
3	-	تقا�سم	الموارد	المائية؛

4	-	اإدارة	المخاطر؛
5	-	تقييم	المياه؛	و

6	-	اإدارة	المياه	بحكمة.
هذه	المجموعة	من	الق�سايا	التي	تح�سل	على	مجموعة	من	ال�ساللم	ت�سلط	الأ�سواء	على	التحديات	الحقيقية	

التي	تحتاج	اإلى	المعالجة	في	اإدارة	الموارد	المائية	الم�ستركة	التي	تعبر	الحدود	القومية.
التعاون المائي

من	الوا�سح	ان	اأحد	اأهداف	اإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود	هو	تي�سير	التعاون.	هذا	العمل	ل	يغطي	
مجموعة	الدرا�سات	حول	التعاون	في	هذا	المجال،	لكنه	يتبنى	تعريفًا	ت�سغيليًا	للتعاون،	على	انه	»العمل	معًا	

لأجل	نف�س	الغاية«	)قامو�س	اأوك�سفورد	الموجز(.
التعاون	العابر	للحدود،	من	المنظور	القانوني	الدولي،	ُمثّبت	في	قانون	الدول،	وُمقّنن	من	عدة	جوانب،	في	
�سرعة	الأمم	المتحدة.	وهكذا،	فان	الإدارة	ال�سلمية	للموارد	المائية	الم�ستركة	العابرة	للحدود	تجد	ت�سجيعًا	
الأ�سا�سية	 الحريات	 و�سمان	 التعاون	 لتحقيق	 الإقليميين،	 والأمن	 ال�سالم	 ت�سجيع	 اأ�سا�سية:	 عقائد	 ِقَبل	 من	
للجميع	)المادة	1،	�سرعة	الأمم	المتحدة(.	عالوة	على	ذلك،	تت�سمن	اتفاقية	الأمم	المتحدة	حول	المجاري	
المائية	وجوب	التعاون	بموجب	مادتها	8،	التي	�سيغت	ا�ستنادًا	اإلى	المادة	5	التي	ُتدِخل	وجوب	»الم�ساركة	في	
ا�ستخدام	 و«ت�ستمل	على	كل	من	حق	 المائية	بطريقة	عادلة	ومعتدلة«،	 المجاري	 ا�ستخدام	وتطوير	وحماية	

المجاري	المائية	وواجب	التعاون	في	حمايتها	وتطويرها«.

1  المقدمة
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الدولية	 المائية	 للموارد	 المتكاملة	 لالإدارة	 عمل	 اإطار	 تقدم	 التي	 الآليات	 من	 �سل�سلة	 الجزء	 هذا	 ي�سف	
الوا�سعة	 التغطية	 هو	 الهدف	 والموؤ�س�ساتية.	 القانونية	 والممار�سات	 ال�سيا�سات	 ذلك	 في	 بما	 الم�ستركة،	

للركائز	الكبرى	للتعاون	في	اإدارة	الأحوا�س	العابرة	للحدود.
االإرادة ال�صيا�صية بين الدول  1-2

يمكن	ا�ستخدام	عدة	عوامل	لتطوير	الرغبة	ال�سيا�سية	للدول	لأجل	التعاون	في	اإدارة	اأحوا�س	الأنهار	العابرة	
للحدود.	القوى	القاطرة	المختلفة	للتعاون	ما	بين	الدول	حول	اإدارة	المياه	ت�سورها	الأمثلة	التالية:

2-1-1   التحدي الُمعّين واالأهداف الم�صتركة
الدرا�سات	اأو	الم�ساريع	التي	اأعدتها	عدة	بلدان	م�ساطئة	في	منطقة	ُمعّينة	)مثاًل،	المالحة	على	الراين	
نهر	 بحو�س	 اليكولوجي	 والهتمام	 الرطبة،	 الأرا�سي	 على	 والحفاظ	 �سيانة	 حول	 درا�سة	 الكونغو،	 اأو	

غواديانا(	يمكن	ان	ت�سجع	التعاون	العابر	للحدود	على	�سعيد	الأحوا�س.

النقاط االأ�صا�صية
رغبة	الدول	للتعاون	في	ما	يتعلق	باإدارة	المياه	يمكن	ان	تبداأ	مع	تحديات	ُمعينة	اأو	اأهداف	

م�ستركة،	مع	ديناميات	اإقليمية	اأو	مجتمعية	اأهلية،	وحتى	مع	مخاطر	نزاعات.
يمكن	اإقامة	التعاون	اأوًل	على	جزء	من	الحو�س،	اأو	بين	عدد	محدود	من	البلدان	قبل	اأن	

تتمدد.	ويجب	ان	تبني	العملية	التطويرية	على	التفاقيات	العقائمة.
اتفاقيات	الأمم	المتحدة	)UNECE،	1992		والمجاري	المائية	الدولية	1997(	تقدم	اإطار	

العمل	لإدارة	الأحوا�س	العابرة	للحدود.
اأو	 الثنائية	 الترتيبات	 اتخاذ	 على	 الَمعنّية	 الدول	 »ي�سجع	 	124/63 المتحدة	 الأمم	 قرار	
للحدود	 العابرة	 الجوفية	 المائية	 لأحوا�سها	 المالئمة	 الإدارة	 لأجل	 المنا�سبة	 الإقليمية	

.»)...(
القانون	الدولي	للمياه	نظام	من	المعايير	والقواعد	التي	تحكم	العالقات	بين	الدول	ذات	

ال�سيادة،	ويلعب	دورًا	هامًا	في	الإدارة	ال�سلمية	للموارد	المائية	العابرة	للحدود.
هناك	عدة	اأنواع	من	التعاون	العابر	للحدود؛	الأمثلة	المنوعة	المذكورة	هنا	ت�سمح	بر�سم	

الدرو�س	القابلة	للتطبيق	في	�سياقات	مختلفة.	

2 اإقامة التعاون العابر للحدود 
بالن�صبة الإدارة الموارد المائية

2 اإقامة التعاون العابر للحدود الإدارة الموارد المائية
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المثال 1: مقاربة متكاملة وت�صاركية بالن�صبة لحو�ض نهر غواديانا
يغطي	حو�س	نهر	غواديانا	ذو	المناخ	المتو�سطي	القاري	والتغيرات	الكبيرة	في	توافر	الموارد	المائية	مع	مرور	
الزمن،	م�ساحة	67،147	كلم2	في	غرب	وجنوب	�سبه	الجزيرة	الإيبيرية.	الجزء	الإ�سباني	يطال	ثالث	مناطق	
ذات	ا�ستقالل	ذاتي	)الأندل�س،	الق�سطلة،	واإك�ستريمادورا(	وتحتوي	على	مناطق	ذات	اأهمية	اإيكولوجية	تغذي	

اأرا�ٍس	رطبة	ذات	قيمة	بيئية	رفيعة،	وكذلك	مقاطعة	برتغالية.
لقد	تم،	بموجب	اتفاقية	األبوفيرا،	قيام	اإ�سبانيا	والبرتغال	بعدد	من	الن�ساطات	والدرا�سات	الم�ستركة.	فبالن�سبة	
للتخطيط	الهيدرولوجي،	بداأت	العملية	الت�ساركية	الر�سمية	في	مايو	2011	بالن�سبة	للجانب	الإ�سباني،	وفي	يوليو	

2011	بالن�سبة	للمقاطعة	البرتغالية.
الجتماعات،	وحمالت	 عبر	 منذ	2007	 بداأ	 قد	 كان	 التقنية	 بالمعلومات	 الخا�سة	 للن�ساطات	 الترويج	 ان	 غير	
عبور	 بجوانب	 يتعلق	 ما	 في	 هامة	 واتفاقيات	 تقدم	 تحقيق	 تم	 وقد	 وُمن�ّسق.	 جاٍر	 حوار	 وعبر	 العامة،	 التوعية	
اليكولوجية	 الو�سعية	 النوعي(	 )الت�سنيف	 التيبولوجيا	 الم�ستركة،	 المائية	 الأج�سام	 تحديد	 الحدود:	
النهر	 حو�س	 اإدارة	 خطط	 قيا�س	 وبرامج	 الر�سد،	 و�سبكة	 المحمية،	 والمناطق	 ال�سلة،	 ذات	 وال�سغوطات	
والأهداف	البيئية.	وكجزء	من	اتفاقية	األبوفيرا،	عقدت	عدة	اجتماعات	لمجموعة	عمل	توجيه	اإطار	عمل	المياه	

)WFD(	بين	2007	و2011	اإ�سافة	اإلى	�سبعة	اجتماعات	ُمعينة	حول	حو�س	غواديانا.
عالوة	على	الن�ساطات	الم�ستركة	هذه،	�سمل	برنامج	التعاون	الإ�سباني	البرتغالي	العابر	للحدود	2013-2007	
الزوارق	 وركوب	 بالبيئة	 العالقة	 ذات	 الن�ساطات	 الأوروبي(	 لالتحاد	 التما�سك	 �سندوق	 من	 �سراكة	 )الُممولة	
الترفيهي	في	�سد	األكويفا	)في	البرتغال،	لكن	القريب	من	الحدود	الإ�سبانية(.	باإمكان	بع�س	التدابير	البيئية	
التحريج،	 اإعادة	 عبر	 لغواديانا	 اليكولوجية	 الو�سعية	 وتح�سين	 الحو�س	 لبلديات	 القت�سادية	 التنمية	 ت�سجيع	
اأو	تطوير	مرافق	ا�ستجماميه	للترويج	 اإلى	ما	كان	عليه،	واإقامة	ممرات	ايكولوجية	 واإعادة	الو�سع	اليكولوجي	

لقيم	المناظر	الطبيعية	وال�سياحة.

www.chguadiana.es-www.arhalentejo.pt-www.inag.pt :مزيد من المعلومات على المواقع على ال�صبكة
186=www.arhalentejo.pt/index.php?option=com_content&view=article&id

المثال 2: التعاون الثلثي الجوانب حول بحيرة بري�صبا
تقع	بحيرة	بري�سبا	بين	األبانيا	واليونان	وجمهورية	مقدونيا	اليوغ�سالفية	�سابقًا.	انها	منطقة	ذات	جمال	طبيعي	
وثقافي	رائع.	في	2	فبراير	2000،	وقع	روؤ�ساء	وزراء	األبانيا	واليونان	وجمهورية	مقدونيا	اليوغ�سالفية	�سابقًا،	

اإعالن	الحفاظ	على	بارك	بري�سبا	مع	الأهداف	الأخيرة	التالية:
تعزيز	الم�ستويات	المعي�سية	ل�سكان	بري�سبا	عبر	الحفاظ	على	قيمها	الطبيعية	والثقافية،	وعبر	ال�ستخدام	

الم�ستدام	لمواردها؛
ال�سالم	والتعاون	بين	البلدان	الثالثة.

مع	دعم	التفاقية	ب�ساأن	الأرا�سي	الرطبة	ذات	الأهمية	الدولية،	)اتفاقية	رام�سار	حول	الأرا�سي	الرطبة(،	وعلى	
التابعة	 الثالثية	 التن�سيق	 تاأ�سي�س	لجنة	 MedWet،	تم	�سنة	2001	 الماء	ومبادرتها	 التحديد	كموطن	طير	 وجه	
وتطوير	 لحماية	 ا�ستراتيجية	 عمل	 خطة	 اإعداد	 الم�ستركة	 الن�ساطات	 �سملت	 لقد	 	.)PPCC( بري�سبا	 لبارك	
المنطقة	وللم�ساهمة	في	تطوير	وعر�س	اقتراح	م�سروع	المرفق	العالمي	للبيئة	)GEF(	الخا�س	ببارك	بري�سبا	

والذي	اأقرته	�سكرتاريا	المرفق	العالمي	للبيئة	�سنة	2005.
يتبع

نف�س	 حول	 التعاون	 في	 الراغبة	 الدول	 لدى	 ال�سيا�سية	 الإرادة	 تحفيز	 الدولية	 الجمعيات	 باإمكان	
الحو�س،	اأحيانًا	كثيرة	حول	ق�سية	ُمعّينة	توؤيدها	جمعية	ما،	كما	هو	ُمبّين	في	حالة	بحيرة	بري�سبا.

2 اإقامة التعاون العابر للحدود الإدارة الموارد المائية
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المثال 3: الهيئة االإقليمية للموارد المائية للبحيرات الكبرى ونهر �صانت الورن�ض
عبر	الهيئة	الإقليمية	للوارد	المائية	للبحيرات	الكبرى	ونهر	�سانت	لورن�س،	اأخذ	حكام	اإيلينوي	واإنديانا	ومت�سيغن	
ومين�سوتا،	ونيو	يورك	واأوهايو	وبن�سلفانيا	وو�سكونزن،	وروؤ�ساء	الوزراء	في	اأونتاريو	وكيبيك	القيادة	في	حماية	
اأكبر	م�سدر	عالمي	للمياه	ال�سطحية	العذبة	-	البحيرات	الكبرى	وحو�س	نهر	�سانت	لورن�س.	لقد	اأن�ساأوا	الهيئة	
الإقليمية	في	13	دي�سمبر	2005	بتوقيعهم	على	اتفاقية	الموارد	المائية	الم�ستدامة	للبحيرات	الكبرى	وحو�س	نهر	

�سانت	لورن�س،	ووافقوا	على	ميثاق	الموارد	المائية	للبحيرات	الكبرى	وحو�س	نهر	�سانت	لورن�س.
اأهداف	هذه	التفاقية	هي:

العمل	معًا	لحماية	والحفاظ	على	واإعادة	مياه	حو�س	النهر	اإلى	و�سعها	ال�سابق؛
تي�سير	المقاربات	التعاونية	بالن�سبة	لإدارة	المياه	عبر	الحو�س؛

ت�سجيع	التعاون	بين	الفرقاء؛
اإن�ساء	ترتيب	تعاوني	يتعلق	باإدارة	المياه؛

الإبقاء	على	الهيئات	التابعة	للدولة	والأقاليم	�سمن	الحو�س؛
تي�سير	تبادل	البيانات،	وتعزيز	المعلومات	العلمية	والدخول	في	م�ساورات	حول	الآثار	المحتملة	لل�سحوبات	

والخ�سائر؛
منع	الآثار	الهامة	المناوئة	لل�سحوبات	والخ�سائر؛

ت�سجيع	مقاربة	اإدارة	تكّيفية	بالن�سبة	للحفاظ	على	الموارد	المائية	للحو�س	واإدارتها.
الت�سريعية	 الهيئات	 جانب	 من	 عليه	 الموافقة	 اإثر	 	2008 �سنة	 قانونًا	 الميثاق	 اأ�سبح	 المتحدة،	 الوليات	 في	
وكونغر�س	الوليات	الثماني،	واإثر	توقيع	الرئي�س.	بموجب	الد�ستور	الكندي،	ما	من	موافقة	فدرالية	مطلوبة	لتاأييد	
التفاقيات	التي	توقعها	المحافظات	بموجب	�سلطاتها	الق�سائية.	لقد	وافقت	الجمعية	الوطنية	في	كيبيك	في	30	

نوفمبر	2006،	ووافق	برلمان	اأونتاريو	في	4	يونيو	2007.
2-1-2   الدينامية االإقليمية والتكوين المجتمعي

توجيه	اإطار	العمل	للمياه	)WFD(	التابع	لالتحاد	الأوروبي	)EU(	اأو		البروتوكول	الُمعّدل	لمجاري	المياه	
لإطاري	 مثالين	 ب�سفتهما	 يقدمان	 	،)SADC( للتنمية	 الجنوبية	 الأفريقية	 للمجموعة	 التابع	 الم�ستركة	
المثلين	 هذين	 من	 واحد	 كل	 ان	 للحدود؛	 العابرة	 المائية	 الموارد	 لإدارة	 المن�سات	 اإقليميين	 عمل	

م�ستك�سف	بمزيد	من	التفا�سيل	في	هذا	العمل.
اإلى	 ال�سعي	 على	 الحو�س	 لنف�س	 الم�ساطئة	 الدو	 ت�سجيع	 باإمكانه	 الأوروبي	 التحاد	 عمل	 اإطار	 فتوجيه	
الحوار	وبناء	�سيا�سة	خا�سة	بالحو�س.	مقاربة	التوجيه	لـ	WFD	تقوم	على	الت�سنيف	ورفع	التقارير	عن	
على	 المتكاملة	 والإدارة	 والآثار،	 وال�سغوطات	 الأ�سلية،	 للو�سعية	 الُمميز	 الو�سف	 وت�سمل	 الأحوا�س	
ال�سعيدين	القومي	والدولي،	وتحديد	الأهداف	القابلة	للقيا�س،	والمواعيد	ال�سارمة	لتحقيقها،	و�سياغة	
والر�سد،	 التقارير	 ورفع	 المعلومات،	 نظم	 وا�ستخدام	 التدابير،	 وبرامج	 الأنهار	 اأحوا�س	 اإدارة	 خطط	

والمقاربة	القت�سادية،	وم�ساركة	عامة	النا�س،	الخ...

عالوة	على	ذلك،	توا�سل	التعاون	الم�سترك	مع	تنفيذ	م�سروع	»الإدارة	المتكاملة	للنظام	اليكولوجي	في	حو�س	
البحيرات	التابعة	لألبانيا	وجمهورية	مقدونيا	اليوغ�سالفية	�سابقًا	واليونان«.	وقد	قامت	عدة	ن�ساطات	�سمن	

الم�سروع	كما	تم	تطوير	م�ستندات	تخطيط.
�سنة	2010،	وقع	وزراء	البيئة	للبلدان	الثالثة	ومفو�س	البيئة	في	التحاد	الأوروبي	اتفاقية	حول	حماية	والتطوير	

الم�ستدام	لمنطقة	بارك	بري�سبا	التي	و�سعت	المبادئ	والآليات	التف�سيلية	للتعاون	العابر	للحدود.

وا�سحة	 اأهداف	 ذات	 اأعمال	 اإلى	 للحدود	 العابرة	 المياه	 حول	 للتعاون	 ال�سيا�سية	 الإرادة	 تطوير	 يحتاج	
ودقيقة	في	هذه	التفاقية.
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يلعب	توجيه	اإطار	العمل		لـ	WFD	بالن�سبة	للبلدان	الأع�ساء	في	التحاد	الأوروبي	)EU(	اأي�سًا	دورًا	في	
البلدان	المجاورة	لالتحاد	الأوروبي،	على	الأخ�س	عند	ت�ساطر	هذه	البلدان	المياه	مع	الدول	الأع�ساء.	
اإطار	العمل	الإقليمي،	في	هذه	 باإمكان	 التمويل(	فان	 البيانات،	 وعلى	الرغم	من	حدود	العمل	)توفر	
الحالة،	اإعطاء	دفٍع	�سيا�سي	لأجل	التعاون،	مما	يقود	اإلى	تنفيذ	الم�ساريع	التي	تفيد	اأي�سًا	البلدان	غير	

الأع�ساء	في	التحاد	الأوروبي.

المثال 4: التعاون حول »تقرير �صقف الدانوب«
لقد	كان	توجيه	اإطار	العمل	للمياه	التابع	لالتحاد	الأوروبي	الم�ستند	القانوني	الأ�سا�سي	الذي	يحكم	اإدارة	المياه	في	
الدول	الأع�ساء	منذ	�سنة	2000.	ولأن	التوجيه	يقول	انه	»في	حال	تمّدد	حو�س	نهر	دولي	اإلى	ما	بعد	حدود	المجموعة،	
ينبغي	على	الدول	الأع�ساء	ال�سعي	اإلى	اإنتاج	خّطة	اإدارة	واحدة	لحو�س	النهر«.	فالدول	الأع�ساء	في	التحاد	الأوروبي	
التي	تت�ساطر	حو�س	نهر	الدانوب،	مع	قبول	كافة	البلدان	الأخرى	التي	هي	اأطراف	متعاقدة	في	اتفاقية	حماية	نهر	

الدانوب،	قد	عّينت	اللجنة	الدولية	لحماية	نهر	الدانوب	)ICPDR(	كالجهاز	التن�سيقي	لتطوير	هذه	الخطة.
لقد	تم	التوقيع	على	معاهدة	حماية	نهر	الدانوب	في	29	يونيو	1994	في	�سوفيا	ودخلت	حيز	التنفيذ	في	اأكتوبر	
1998.	ان	كافة	البلدان	التي	تت�ساطر	2000	كلم2	من	حو�س	نهر	الدانوب	)8	بلدان	من	التحاد	الأوروبي،	وبلد	
اطرافًا	 تعتبر	 الأوروبية	 والمفو�سية	 كما	 الأوروبي(	 التحاد	 في	 اأع�ساء	 غير	 بلدان	 و5	 الن�سمام،	 قيد	 واحد	

متعاقدة	في	معاهدة	الدانوب.
وقد	وافقت	كل	من	اأوكرانيا	وملدوفا	والبو�سنة	-	الهر�سك	وكرواتيا	التي	لي�ست	دوًل	اأع�ساء	في	التحاد	الأوروبي،	

.)DRBA(	الدانوب	نهر	حو�س	حول	تحليل	اإعداد	في	الم�ساركة	على	)ICPDR(	في	اأع�ساء	ولكن
وعلى	الرغم	من	ان	الدول	غير	الأع�ساء	في	التحاد	الأوروبي	لم	تتمكن	من	�سمان	جمع	ومعالجة	كافة	المعلومات،	
اإل	انها	ا�ستفادت	ب�سورة	مح�سو�سة	من	هذه	العملية	بعدة	طرق.	اأوًل،	دعمت	اللجنة	الدولية	لحماية	نهر	الدانوب	
والمانحون	الآخرون	ماليًا	الم�ساريع	ال�سرورية	لإجراء	التحليل	)DRBA(.	كذلك،	اأ�سبحت	الدول	غير	الأع�ساء	في	
التحاد	الأوروبي	مطلعة	اأكثر	على	قوانين	التحاد	الأوروبي.	واأخيرًا،	ح�ّسنت	هذه	العملية	الت�سالت	بين	اأخ�سائيي	
للتداعيات	 التف�سيلية	 الدرا�سة	 على	 القدرة	 كانت	 الأخرى	 الهامة	 الفائدة	 الأخرى.	 البلدان	 من	 المياه	 اإدارة	

المختلفة	)واأولها	المالية(	بالن�سبة	لتنفيذ	توجيهات	التحاد	الأوروبي	حول	المياه	في	�سربيا.

القت�سادية	 المجتمعات	 بها	 تقوم	 خطوات	 نتيجة	 ياأتي	 ان	 اأي�سًا	 ال�سيا�سية	 الإرادة	 تطوير	 باإمكان	
با�سرت	 فقد	 	.)UNECE( لأوروبا	 القت�سادية	 المتحدة	 الأمم	 لجنة	 مثال	 من	 يتبّين	 كما	 الإقليمية،	
اللجنة	في	تطوير	تقييمات	اأحوا�س	النهر.	تتطلب	هذه	المبادرة	تعاونًا	قويًا	من	جانب	حكومات	الدول	
المعنية.	نتيجة	لذلك،	ُحفّزت	الحكومات	لتح�سين	نظم	الر�سد	القومية	لديها	وللت�ساوق	الأف�سل	مع	
نظم	الر�سد	في	البلدان	المجاورة.	اإ�سافة	اإلى	مثال	اأفريقيا	الجنوبية	و	SADC،	هناك	مثال	المجموعة	

القت�سادية	لدول	اأفريقيا	الغربية	)ECOWAS(	في	غرب	اأفريقيا.

المثال 5: التقييم الجديد ي�صجع التعاون العابر للحدود وتح�صين و�صعية المياه الم�صتركة 
في المنطقة االأوروبية

التقييم	الثاني	لالأنهار	والبحيرات	والمياه	الجوفية	العابرة	للحدود	اأطلق	خالل	»الموؤتمر	الوزاري	ال�سابع	حول	
البيئة	لأوروبا«	في	اآ�ستانة	بكازاخ�ستان	في	21	�سبتمبر	2011.	هذه	الن�سرة	هي	النظرة	العامة	الأكثر	�سموًل	حول	
و�سعية	المياه	العابرة	للحدود	في	منطقة	لجنة	الأمم	المتحدة	القت�سادية	لأوروبا	)UNECE(.	فقد	تم	اإنتاجها	
تحت	رعاية	اجتماع	الفرقاء	في	اتفاقية	حماية	وا�ستخدام	المجاري	المائية	الدولية	والبحيرات	الدولية	بالتعاون	
الوثيق	مع	الإدارات	المائية	و/اأو	البيئة	في	بع�س	50	بلدًا	مع	م�ساركة	اأكثر	من	250	خبير.	�سملت	عملية	الإعداد	
والتعاون	 التبادل	 لأجل	 اإقليمية	 �سبه	 عمل	 ور�س	 خم�س	 وتنظيم	 البيانات	 �سفائح	 با�ستخدام	 البيانات	 جميع	

المدعوم	بين	البلدان	الم�ساطئة.
يتبع
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المثال 6: وحدة تن�صيق الموارد المائية التابعة لحيز المجموعة االقت�صادية لدول اأفريقيا 
 )ECOWAS( الغربية

ولعبت	لجان	اأحوا�س	الأنهر	اأي�سًا	دورًا	اأ�سا�سيًا	في	العملية	بتقديمها	المعلومات.	دّلت	النتائج	التي	تم	التو�سل	
الجهود	 بف�سل	 الأوروبية	 المنطقة	 اأجزاء	 من	 العديد	 في	 تح�ّسن	 في	 للحدود	 العابرة	 المياه	 و�سعية	 ان	 اإليها	
الرامية	اإلى	حماية	المياه	والبيئة.	غير	ان	موارد	المياه	العابرة	للحدود	ل	تزال	تتعر�س	ل�سغط	كبير	من	جانب	
مجموعة	من	الأ�سباب	بما	في	ذلك	الممار�سات	الإدارية	الرديئة	والتلوث،	وال�ستغالل	المفِرط،	والإنتاج	غير	
البنى	 في	 المنا�سب	 غير	 وال�ستثمار	 مورفولوجية،	 	- الهيدرو	 وال�سغوطات	 ال�ستهالك،	 واأنماط	 الم�ستدام	
التحتية	والفعالية	المتدنية	في	ا�ستخدام	المياه.	فالمناف�سة	بين	ال�ستخدامات	المختلفة	للمياه،	اأحيانًا	كثيرة	

في	بلدان	م�ساطئة	مختلفة،	ت�سكل	تحديًا،	كما	انه	من	المتوقع	ان	تفاقم	اآثار	تغّير	المناخ	الم�ساكل.
التقرير الكامل والملخ�ض التنفيذي متوفرة باالإنكليزية والرو�صية على:

 www.unece.org/index.php?id=26343&L=0

�سلطة			 تحت	 	،2004 منذ	 الحوار	 هذا	 واغادوغو،	 في	 المقيمة	 	)WRCU( المائية	 الموارد	 تن�سيق	 وحدة	 قادت	
.ECOWAS	لـ	التابع	واليئة«	والمياه	»للزراعة	المفو�س

بعد	م�ساركتها	بن�ساط	في	اإطالق	خطط	IWRM	القومية،	ركزت	WRCU	بقوة	على	الإدارة	العابرة	للحدود	عن	
اإن�ساء	ثالث	هيئات	جديدة	 المثال،	وهي	تدعم	حاليًا	 �سبيل	 فولتا،	على	 نهر	 ت�سهيل	ولدة	هيئة	حو�س	 طريق	
عابرة	للحدود:	i(	بيا	-	كوموئى	-	تانو،	)ii(	مونو،	)iii(	كافالي	-	�ِس�ستو�س	-	�سا�سندرا	)اأنظر	الخريطة(.

�سنة	2008،		تم	تبني	�سيا�سة	الموارد	المائية	الإقليمية	مع	CILSS	وUEMOA،	واأعطى	ذلك	اإرادة	�سيا�سية	قوية	
ينبغي	تلبيتها.	هذه	اٌلإرادة	عّززها	مبداأ	ما	فوق	القومية	جاعاًل	توجيهات	ECOWAS	قابلة	للفر�س	مبا�سرة	على	
�سعيد	البلدان.	ولأجل	بناء	قدراتها	للدفاع	عن	المو�سوع،	�سوف	ت�ست�سيف	WRCU	ال�سكرتاريا	الأفريقية	الغربية	

لمجل�س	الوزراء	الأفارقة	حول	المياه.

www.wrcu.ecowas.int

البلدان	الخم�سة	ع�سر	
للمجموعة	القت�سادية	
لدول	اأفريقيا	الغربية	

)ECOWAS(	تعتمد	على	
بع�سها	البع�س	من	حيث	
الموارد	المائية.	هناك	
25	حو�س	نهري	م�سترك	
في	�سبه	المنطقة،	بينها	
6	تديرها	منظمات:	
اأنهار	غامبيا،	مونو،	

النيجر،	ال�سنغال	وفولتا.	
�سنة	2001،	ا�ستهّل	

روؤ�ساء	الدول	اإطار	عمل	
دائم	للحوار	حول	
الموارد	المائية.
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2-1-3   التو�صع الُمتَدَرج
في	الأو�ساع	الأخرى،	قد	تكون	المقاربة	ال�سيا�سية	على	ال�سعيد	المحلي	من	جانب	حو�س	كبير	عابر	للحدود	

اأو	�سبه	حو�س،	طريقة	اأ�سهل	لبدء	التعاون	قبل	تو�سعه	اإلى	كامل	الحو�س.

العابرة  داريا  �صير  لنهر  ال�صغيرة  الروافد  طول  على  للحدود  العابر  التعاون   :7 المثال 
للحدود

داخل	 الحدودية	 التركيبة	 ب�سبب	
الو�سطى	 اآ�سيا	 في	 فرغانة	 وادي	
وقرغيز�ستان	 طاجيك�ستان	 بين	
كبير	 تجمع	 هناك	 واأوزباك�ستان،	
للروافد	ال�سغيرة	العابرة	للحدود	
ل�سير	 الرئي�سي	 للفرع	 	)STTs(
تعمل	 المثال.	 �سبيل	 على	 داريا	
تخطط	 العوامل	 من	 العديد	
موؤ�س�ساتي	 فراغ	 الري،	 لتو�سعة	
النمو	 المحلي،	 ال�سعيد	 على	
ال�سكاني	لزيادة	احتمالت	النزاع	
ال�سغيرة	 الروافد	 هذه	 حول	
العابرة	للحدود.	في	�سياق	كهذا،	

للتنمية	 ال�سوي�سرية	 الوكالة	 من	 الُممولة	 فرغانة،	 وادي	 م�سروع	 في	 المائية	 للموارد	 المتكاملة	 الإدارة	 اأقامت	
والتعاون	)SDC(	وقادت	موؤ�س�سات	قاعدية	عابرة	للحدود	على	رافدين	�سغيرين	)STTs(	في	وادي	فرغانة.	

			لقد	تم	تنفيذ	الم�سروع	منذ	�سنة	2002	عن	طريق	�سراكة	بين	المعهد	الدولي	لإدارة	المياه	)IWM(	ومركز	
المياه	في	وادي	 اإدارة	 الهدف	تح�سين	 المائي	)ICWC(.	كان	 للتعاون	 الدول	 للجنة	ما	بين	 العلمية	 المعلومات	
الناجح	 التطبيق	 بعد	 	.)IWRM( المائية	 للموارد	 المتكاملة	 الإدارة	 تقودها	 موؤ�س�ساتية	 تغيرات	 عبر	 فرغانة	
التركيبة	 اإ�سالح	 طريق	 عن	 	2007 �سنة	 الم�سروع	 تو�سع	 الرئي�سية،	 الريادية	 المناطق	 في	 	IWRM لمقاربات	
الموؤ�س�ساتية	لنهرين	رافدين	�سغيرين	عابرين	للحدود	)�ساهيماردان�ساي	وخوجابكرغان�ساي،	اأنظر	الخريطة(.	

على	العموم،	تهدف	المقاربة،	بعد	ت�سحيحها	وفقًا	لل�سياق	المحلي،	اإلى:
ت�سهيل	اإقامة	اتحاد	م�ستخدمي	مياه	الحو�س؛

اإعادة	ترتيب	الهيئات	الت�سغيلية	القائمة	لإدارة	المياه	على	طول	الحدود	الهيدروليكية؛
اإجراء	الترتيبات	الم�ستركة	للحكم	مع	الدولة	عبر	اإن�ساء	لجنة	لنظام	المياه.

بالتعاون	 بدءًا	 تدريجيًا	 الواحد،	 الحو�س	 دول	 بين	 ال�سيا�سية	 الإرادة	 تتعزز	 قد	 المنوال،	 نف�س	 على	
اإلى	كامل	 التعاون	 امتداد	 الحل،	ومن	ثم	 اإلى	 بقوة	بم�سكلة	تحتاج	 تاأثر	 نهر	 المحدود	حول	ق�سم	من	
الحو�س،	مع	ال�ستفادة	من	المبادرات	المتوازية	التي	قد	تتطور.	فمثال	التعاون	حول	حو�س	نهر	الراين	
يظهر	مثل	هذه	المقاربة	التي	تميل	اإلى	اإقامة	قواعد	فوق	قومية	وعابرة	للحدود	تقوم	على	الت�سريعات	

القومية.
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المثال 8: التعاون حول حو�ض نهر الراين
حو�س	نهر	الراين	مثال	جّيد	للدللة	على	ان	تعاونًا	كان	في	الأ�سا�س	محدودًا	بالنهر	الرئي�سي	يمكن	اأن	يتمّدد	اإلى	
با�ستثناء	 روافده،	 دون	 نف�سه،	 بالنهر	 مح�سورة	 الراين	 لحماية	 والجديدة	 القديمة	 المعاهدة	 الحو�س.	 كامل	

الحماية	من	الفي�سانات	ومن	التفريغات	الُملوثة	التي	توؤثر	�سلبًا	على	النهر.
فان	 ذلك،	 على	 عالوة	 المعاهدة.	 في	 اأطراف	 وحدها	 هي	 الرئي�سي	 النهر	 بها	 يمر	 التي	 البلدان	 فان	 لذلك،	
)�ساللت	 اأنترزي	 بحيرة	 من	 ُمتدّفق	 كجدول	 الُمعّرفة	 المعاهدة	 لغر�س	 هي	 الراين	 نهر	 اأعلى	 عند	 الحدود	

�سافهاوزن(	الأمر	الذي	َي�ستبعد	المناطق	الأعلى	اأكثر	من	النطاق	الجغرافي	للمعاهدة.
من	 كان	 	،2000 �سنة	 التنفيذ	 حّيز	 الأوروبي	 لالتحاد	 التابع	 	)WFD( للمياه	 العمل	 اإطار	 توجيه	 دخل	 عندما	
ال�سروري	التعاون	في	كامل	حو�س	النهر،	اأي	اإدخال	كافة	الروافد	والمياه	الجوفية	والمياه	ال�ساحلية.	المعاهدة	
اللجنة	 �ُسمي	 اأكثر	 ر�سمي	 غير	 مواٍز	 كيان	 للمعاهدة	 العامل	 الكيان	 جانب	 اإلى	 اأقيم،	 لكن	 ُتعّدل،	 لم	 الحالية	

التن�سيقية	لتنفيذ	توجيه	اإطار	العمل	للمياه	التابع	لالتحاد	الأوروبي.
في	هذا	الكيان	الجديد،	تتعاون	الدول	التي	لي�ست	اأطرافًا	في	المعاهدة	ولكنها	تت�ساطر	حو�س	نهر	الراين،	اأي	
الأوروبي،	 التحاد	 في	 لي�ست	ع�سوًا	 كونها	 �سوي�سرا	 البلجيكية.	 والونيا	 ومنطقة	 ول�ستن�ستاين	 واإيطاليا	 النم�سا	

لي�ست	ُملزمة	بمعاهدة	WFD EU،	ولكنها	تتعاون	�سمن	الكيان	الجديد.
في	هذه	الأثناء،	وبعد	مرور	ب�سع	�سنوات	على	وجودها	المتوازي،	تم	�سم	العمليتين	كيانيًا.	الآن	يتم	مناق�سة	
معظم	الق�سايا	معًا	دونما	حاجة	اإلى	التركيز	على	اأية	ق�سية	يجب	مناق�ستها	وبموجب	اأي	كيان.	بالطبع،	هناك	
التاآزر	 ان	 كما	 تتراكب	 الق�سايا	 العديد	من	 ان	 WFD EU؛	غير	 بـ	 اأو	فقط	 بالمعاهدة	فقط،	 لها	عالقة	 ق�سايا	
ممكن.	بالن�سبة	لتنفيذ	WFD EU،	كانت	هناك	اأف�سلية	مطلقة	في	البناء	على	كيان	دولي	قائم	بدًل	من	الحاجة	

اإلى	البدء	من	ال�سفر.

المثال 9: التعاون الدولي حول اإدارة المياه في الجمهورية الت�صيكية
الجمهورية	الت�سيكية	بلد	داخلي	نموذجي.	كافة	اأنهاره	وجداوله	تقريبًا	تتدفق	باتجاه	اأرا�سي	البلدان	المجاورة	

)النم�سا،	المانيا،	بولندا	و�سلوفاكيا.
تغطي	اأحوا�س	ثالثة	اأنهار	دولية	هامة	اأرا�سيه:	الإلب،	والأودر	والدانوب،	حو�س	نهر	الإلب	تت�ساطره	مع	المانيا.	
يتدفق	نهر	الإلب	باتجاه	بحر	ال�سمال،	اأما	نهر	الأودر	فيت�ساطر	مع	المانيا	وبولندا	وي�سب	في	بحر	البلطيك.	نهر	
الدانوب	يت�ساطره	19	بلدًا	ويتدفق	باتجاه	البحر	الأ�سود.	ان	اأربعة	ع�سر	بلدًا،	بما	في	ذلك	الجمهورية	الت�سيكية،	

اأطراف	متعاقدة	في	معاهدة	حماية	نهر	الدانوب.
من	الوا�سح	ان	التعاون	الدولي	حول	اإدارة	وحماية	المياه	هامة	للغاية	بالن�سبة	للجمهورية	الت�سيكية.

يتم	التعاون	الدولي	في	الجمهورية	الت�سيكية	على	ثالثة	م�ستويات:
1-	التعاون	بموجب	UNECE؛

2-	التعاون	لحماية	اأحوا�س	الأنهار	الدولية؛
3-	التعاون	الثنائي	حول	اإدارة	المياه	مع	النم�سا	والمانيا	وبولندا	و�سلوفاكيا.

م�ستوى	 لكن	 للمياه،	 	UNECE اتفاقية	 غرار	 على	 الأهداف	 نف�س	 لها	 والثنائية	 الجوانب	 المتعددة	 المعاهدات	
عبر	 رئي�سية	 ب�سورة	 المائية	 المعاهدة	 الت�سيكية	 الجمهورية	 تنفذ	 وهكذا،	 اأكثر.	 ملمو�سة	 التعاون	 وتفا�سيل	

الأدوات	القانونية	الدولية	على	اأكثر	من	�سعيد.
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التفاقيات	 في	 عليها	 المتفق	 القواعد	 جمع	 يجب	 للحدود،	 عابر	 لحو�س	 �ساملة	 �سيا�سة	 تطوير	 عند	
هذا	 كان	 حال	 وفي	 الدولي؛	 للقانون	 وفقًا	 هذه	 للحدود	 العابرة	 المائية	 بالموارد	 تتعلق	 التي	 الدولية	
ان	 المفارقة	 من	 اأخيرًا،	 التوافق.	 ومراجعة	 التقارير	 لرفع	 اآليات	 هناك	 م�ستحياًل،	 اأو	 �سعبًا	 التوافق	

النزاعات	حول	المياه	قد	تكون	القوى	القاطرة	للتعاون	المتزايد	بين	البلدان.

2-2  القوانين الدولية للمياه - االتفاقيات
2-2-1  مقدمة: حكم القانون كاآلية للتكامل

للعبة	 ر�سمية	 قواعد	 و�سع	 في	 القانون	 يخدم	حكم	 المائية	 للموارد	 المتكاملة	 	 الإدارة	 من	 هام	 كجزء	
�سمن	 اأي�سًا	 �سحيح	 هذا	 تنظيمية.	 وترتيبات	 وعمليات	 وموؤ�س�سات	 قانونية،	 عمل	 اأطر	 عبر	 الإدارة،	
القومية	 الحكومات	 الدولية.	مطلوب	من	 العالقات	 الدولي	 القانون	 الدولي	حيث	تحكم	قواعد	 المجال	

التقيد	بهذه	القواعد	بما	في	ذلك	القوانين	الماألوفة	والمعاهدات.

المنتج	الرئي�سي	لم�سروع	الأمن	المائي	في	ال�سرق	الأو�سط	كتاب	ا�سمه	»ال�سالم	الأزرق:	اإعادة	التفكير	في	مياه	
ال�سرق	الأو�سط«	�سدر	في	�سباط/فبراير	2011.	يدر�س	التقرير	الأمن	المائي	الحالي	والم�ستقبلي	في	7	بلدان	
في	ال�سرق	الأو�سط	)ا�سرائيل،	الأرا�سي	الفل�سطينية،	الأردن،	لبنان،	�سوريا،	العراق	وتركيا(.	ي�سع	»ال�سالم	
واإدارة	 ت�سجيع	 في	 العالم	 وو�سائل	 والجمهور	 ال�سيا�سيين،	 القادة	 انخراط	 لأجل	 تجديدية	 مقاربة	 الأزرق«	
�سيا�سية	 مجموعة	 تطوير	 بغية	 لم�ساٍر	 توؤ�س�س	 انها	 الإقليمية.	 للمياه	 الم�ستدامة	 لالإدارة	 التعاونية	 الحلول	

ودبلوما�سية	اإقليمية	خا�سة	بالمياه	وتخلق	فر�سًا	جديدة	لحل	النزاعات	الموؤجلة	ذات	العالقة	بالمياه.

المثال 10: ال�صلم االأزرق: االأمن المائي في ال�صرق االأو�صط
تواجه	كافة	البلدان	في	ال�سرق	الأو�سط	نق�سًا	حادًا	في	المياه	كما	ان	القلة	الإ�سافية	للموارد		ب�سبب	المناخ	قد	
ُت�سّعد	النزاعات	وال�سطراب	ال�سيا�سي.	تدفقات	الأنهار	في	تركيا	و�سوريا	ولبنان	والأردن	قد	ا�ستنفدت	بن�سبة	

50	اإلى	90	بالمئة	بين	1960	و2010.

ا�ستجابة	لطلب	
تقدم	به	القادة	
ال�سيا�سيون	في	
المنطقة،	مّولت	

�سوي�سرا	بال�سراكة	
مع	ال�سويد	

م�سروعًا	�ُسّمي	
»الأمن	المائي	في	
ال�سرق	الأو�سط«	
لأجل	مواجهة	

التحدي	الخطير	
لالأمن	المائي	من	
خالل	تطوير	حلول	
تعاونية	بالن�سبة	

لالإدارة	
الم�ستدامة	للمياه	

الإقليمية.
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في	مجال	اإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود،	ُيطبق	عدد	من	القواعد	الماألوفة	على	كافة	دول	المجاري	
قواعد	 ب�ساأنها.	 القومية	 الحكومات	 اتفقت	 التي	 المعاهدات	 قوانين	 من	 كبيرة	 مجموعة	 وهناك	 المائية،	
القوانين	هذه	تقدم	�سمة	تكاملية	غير	ر�سمية	من	خالل	تعيين	وتنفيذ	عمليات	ت�سّهل	التعاون	الت�سغيلي	في	

اإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود.

ُيلّخ�س	هذا	الجزء	القواعد	الأ�سا�سية	للقانون	الدولي	التي	ُتطّبق	على	اإدارة	الموارد	المائية،	بما	في	ذلك	
الإ�سارة	الخا�سة	اإلى	ثالث	معاهدات	اأطر	عمل	هامة	في	هذا	المجال.	من	المهم	المالحظة	انه،	بمعزل	عن	
قواعد	القانون	الماألوف،	تطبق	قواعد	قوانين	المعاهدات	فقط	على	تلك	الأطراف	الم�ساركة	في	التفاقيات	

الدولية،	وفقط	عندما	تدخل	هذه	المعاهدات	حيز	التنفيذ	وتكت�سب	القوة	الُملزمة.

المعاهدات	اتفاقيات	ر�سمية	اأقرتها	وُملزمة	بالن�سبة	للحكومات	القومية	في	ترتيباتها	الثنائية	اأو	المتعددة	
الجوانب	لأجل	اإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود.	ت�سمل	هذه	التفاقيات	عادة	الموؤ�س�سات	العابرة	للحدود	
العابرة	 المائية	 الموارد	 اإدارة	 ان	 المعاهدات.	 بموجب	 عليها	 المتفق	 والمبادئ	 القواعد	 لتنفيذ	 والعمليات	
للحدود	مر�سخة	بعمق	في	العالقات	ال�سيا�سية	والقت�سادية	بين	البلدان	�سمن	حو�س	ما	و�سمن	منطقة	ما،	
الأكثر	 للحدود	 العابرة	 المياه	 اإدارة	 تكون	 لذلك،	 البلدان.	 واأولويات	 وقوة	 القومية،	 الم�سالح	 اإلى	 ا�ستنادًا	
وال�سرورة	 القومية	 الم�سالح	 بين	هذه	 ت�ساوق	 اأو	 به	 ُمعترف	 ا�سطفاف	ع�سوي	 يكون	هناك	 فعالية	عندما	

الُملحة	ذات	الفائدة	المتبادلة	للتعاون	الأو�سع.

تقدم	اتفاقية	الأمم	المتحدة	الخا�سة	بالمجاري	المائية	ل�سنة	1997،	ب�سفتها	الإدارة	العالمية	الوحيدة	في	
هذه	 اإلى	 اإ�سافة	 الم�ستركة.	 المائية	 المجاري	 اإدارة	 في	 الدولية	 للعالقات	 مفيد	 عمل	 اإطار	 المجال،	 هذا	
التفاقية،	تقدم	اأداتان	اقليميتان	هامتان،	لكنها	اأداتان	لإطار	عمل	اأكثر	تحديدًا	في	هذا	المجال:	اتفاقية	
UN- 1992	حول	حماية	المجاري	المائية	العابرة	للحدود	والبحيرات	الدولية	)اتفاقية	المجاري	المائية	لـ	

ECE،	1992(،	وبروتوكول	SADC	الُمعّدل	حول	المجاري	المائية	الم�ستركة	في	اأفريقيا	الجنوبية.

من	المنا�سب	ان	ن�سيف	اإلى	تلك	الن�سو�س	قرار	الأمم	المتحدة	رقم	124/63	الذي	اأقر	في	دي�سمبر	2008	
لإدارة	طبقات	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود/	»ُي�سجع	القرار	الدول	المعنية	اأن	ت�سع	اأحكامًا	اقليمية	يتم	
	UNECE بروتوكول	 اأي�سًا	 وهناك	 	.»)...( للحدود	 العابرة	 الجوفية	 المائية	 لالأحوا�س	 اأف�سل	 لإدارة	 تبنيها	

1999	حول	المياه	وال�سحة.

ال�صكل 1-  قانون المياه �صمن �صياق ما
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ي�ستعر�س	الجزء	القادم	كل	واحدة	من	هذه	الأدوات،	اإلى	جانب	قرار	طبقات	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود،	
الذي	يتم	مراجعته	ب�سورة	منف�سلة	في	الق�سم	5.

2-2-2  اتفاقية االأمم المتحدة حول المجاري المائية )1997(
التفاقية	العالية	الوحيدة	التي	تغطي	تطوير	واإدارة	المجاري	المائية	الم�ستركة	العابرة	للحدود	هي	اتفاقية	
الأمم	المتحدة	حول	قانون	ال�ستخدام	غير	المالحي	للمجاري	المائية	الدولية	)1997(.	هذه	التفاقية	التي	
اأقرتها	الجمعية	العامة	لالأمم	المتحدة	نتجت	عن	قرابة	30	�سنة	من	الدرا�سات	حول	المو�سوع	)من	ِقَبل	لجنة	

القانون	الدولي	التابعة	لالأمم	المتحدة(	مع	ُمدخالت	من	الدول	الأع�ساء.
و	3	دول	معار�سة	 المتحدة	التفاقية	في	21	مايو	1997	مع	104	دول	موؤيدة	 العامة	لالأمم	 الجمعية	 اأقرت	
)بوروندي،	ال�سين	وتركيا(	وامتناع	26.	تتطلب	التفاقية	خم�سة	وثالثين	ت�سديق	لكي	تدخل	حيز	التنفيذ،	
لكن	في	نوفمبر	2011،	كانت	24	دولة	فقط	قد	�سادقت	على	المعاهدة.	في	الوقت	الحا�سر،	تبقى	التفاقية	

مفتوحة	لالن�سمام	وتتطلب	11	م�سادقة	لكي	تدخل	حيز	التنفيذ.

الت�صديق التوقيع    الم�صارك   
22	مار�س	2011 	 	 	 	 	 بوركينا	فا�سو	
25	�سبتمبر	1998	 	 	 	 	 	 �ساطئ	العاج	
23	يناير	1998 	 31	اأكتوبر	1997	 	 	 	 فنلندا	
24	فبراير	2011 	 	 	 	 	 	 فرن�سا	
15	يناير	2007 	 13	اأغ�سط�س	1998	 	 	 	 المانيا	
2	دي�سمبر	2010 	 	 	 	 	 اليونان	
19	مايو	2010 	 	 	 	 	 غينيا	-	بي�ساو	
26	يناير	2000 	 20	يوليو	1999	 	 	 هنغاريا	

9	يوليو	2001 	 	 	 العراق	
22	يونيو	1999 	 17	اإبريل	1998	 	 	 	 الأردن	
25	مايو	1999 	 	 	 	 	 	 لبنان	
14	يونيو	2005 	 	 	 	 الجماهيرية	العربية	الليبية	
14	اأكتوبر	1997	 	 	 	 	 	 اللوك�سمبورغ	
13	اإبريل	2011 	 	 	 	 	 المغرب	

29	اأغ�سط�س	2001 	 19	مايو	2000	 	 	 	 ناميبيا	
9	يناير	2001 	 9	اآذار	2000	 	 	 	 هولندا	

27	�سبتمبر	2010 	 	 	 	 	 نيجيريا	
30	�سبتمبر	1998 	 30	�سبتمبر	1998	 	 	 	 النروج	

25		اأغ�سط�س	1998	 	 	 الباراغواي	
22	يونيو	2005 11	ت�سرين	الثاني	1997	 	 	 البرتغال	

28	فبراير	2002 	 	 	 قطر	
26	اأكتوبر	1998 	 13	اأغ�سط�س	1997	 	 	 جنوب	اأفريقيا	

24	�سبتمبر	2009 	 	 ا�سبانيا	
15	يونيو	2000 	 	 ال�سويد	

2	اإبريل	1998 	 11	اأغ�سط�س	1997	 	 جمهورية	�سوريا	العربية	
22	اإبريل	2009 	 19	مايو	2000	 	 	 	 تون�س	

4	�سبتمبر	2007 	 	 اأوزبك�ستان	
22	�سبتمبر	1997	 	 جمهورية	فنزويال	البوليفارية	
17	مايو	2000	 	 	 	 اليمن	

الم�صدر: �صل�صلة معاهدات االأمم المتحدة 

االإطار 2: الفرقاء في اتفاقية االأمم المتحدة 1997 حول المجاري المائية العابرة للحدود
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اإدارة	 في	 موؤثرًا	 دورًا	 اللعب(	 )و�ستوا�سل	 التفاقية	 تلعب	 التنفيذ،	 موعد	دخولها	حيز	 النظر	عن	 ب�سرف	
الموارد	المائية	العابرة	للحدود	ذلك	انها	و�سعت	قوانين	مقبولة	على	العموم	للقواعد	الأولية	للقانون	الدولي	

الماألوفة	في	هذا	المجال.
في	�سميم	هذه	التفاقية،	القاعدة	الحاكمة	حول	»ال�ستخدام	العادل	والمعقول«	الذي	تدعمه	مجموعة	من	
الإجراءات	العملية	-	مثل	واجب	التعاون	في	اإدارة	وتطوير	المجاري	المائية	الدولية،	و�سل�سلة	من	الخطوات	
لمتابعة	حالة	التدابير	المخططة،	بما	في	ذلك	تبادل	المعلومات	والإ�سعار	الم�سبق	قبل	تطوير	اأية	ا�ستخدامات	

جديدة	اأو	متزايدة.

2-2-3  اتفاقية UNECE حول المياه )1992(
التفاقية	حول	حماية	وا�ستخدام	المجاري	المائية	العابرة	للحدود	والبحيرات	الدولية	)اتفاقية	UNECE	حول	
المياه(	اأقّرت	في	هل�سنكي	بفنلندا،	في	17	مار�س	1992،	ودخلت	حيز	التنفيذ	في	6	اأكتوبر	1996،	و�سارك	

فيها	38	فريق	في	اأغ�سط�س	2011.
تهدف	التفاقية	اإلى	تعزيز	التدابير	للحماية	والإدارة	اليكولوجية	ال�سليمة	للمياه	ال�سطحية	وللمياه	الجوفية	
الدورة	 بين	 العالقة	 العتبار	 في	 اآخذة	 المياه،	 لأداة	 لإدارة	 كاملية	 مقاربة	 تاأخذ	 انها	 للحدود.	 العابرة	
الهيدرولوجية،	والأر�س	والنبات	والحيوان،	واأثرها	على	الظروف	الجتماعية	والقت�سادية.	فهي	تقوم	على	
المفهوم	ان	الموارد	المائية	حيوية	بالن�سبة	للمجتمعات	والنظم	اليكولوجية.	فاللتزامات	الجوهرية	لتفاقية	
المياه	ت�سمل	واجب	منع،	وال�سيطرة	على	والحّد	من	الآثار	العابرة	للحدود،	مثل	الآثار	الكبيرة	الُمناوئة	للبيئة	
للحدود،	 العابرة	 للمياه	 والعادل	 المعقول	 ال�ستخدام	 والقت�سادية،	وواجب	�سمان	 وتداعياتها	الجتماعية	

وواجب	التعاون	في	ا�ستخدام	واإدارة	تلك	المياه.
بو�سوح	اأكثر،	ت�سمل	التفاقية	فئتين	من	اللتزامات:

العادمة،	 المياه	 ت�سريفات	 ور�سد	 ترخي�س	 الفرقاء:	 جميع	 على	 ينطبق	 والذي	 اأكثر،	 والعام	 الأول،	
وتطبيق	اأف�سل	الممار�سات	البيئية	للحّد	من	التلوث	جراء	المواد	المغذية	والمواد	الخطيرة	في	قطاعات	
الزراعة	وغيرها،	واإدخال	تقييم	لالأثر	البيئي،	ور�سد	وتطوير	خطط	الطوارئ،	وتحديد	اأهداف	جودة	

المياه،	والحد	اإلى	اأق�سى	درجة	من	مخاطر	التلوث	العر�سي.
العابرة	 المياه	 ي�ساركون	 الذين	 اأولئك	 اأي	 الم�ساطئين«	 »الفرقاء	 اإلى	 موجهة	 الثانية	 اللتزامات	 فئة	
والمعاملة	 الم�ساواة	 اأ�سا�س	 اأكثر،	على	 وثيقة	 التعاون	ب�سورة	 الفئة	 للحدود	مبا�سرة؛	مطلوب	من	هذه	
بالمثل،	وعلى	الأخ�س	عن	طريق	الدخول	في	اتفاقيات	ثنائية	اأو	متعددة	الجوانب،	ت�سجع	اإن�ساء	هيئات	
م�ستركة	للتعاون	العابر	للحدود	حول	المياه.	ت�سجع	التفاقية	الفرقاء	على	التعاون	على	نطاق	اأحوا�س	

الأنهار.

االإطار 3: اأحكام معاهدة االأمم المتحدة )المادة 8( واجب التعاون
على	دول	المجاري	المائية	التعاون	على	اأ�سا�س	ال�سيادة	المت�ساوية،	و�سالمة	الأرا�سي،	والفائدة	الم�ستركة	

والنية	الح�سنة	لأجل	بلوغ	ال�ستخدام	ُالأمثل	والحماية	المنا�سبة	للمجاري	المائية	الدولية.
في	تحديدها	طريقة	مثل	هذا	التعاون،	قد	تفكر	دول	المجاري	المائية	في	اإقامة	اآليات	اأو	لجان	م�ستركة،	
بالمو�سوع	على	�سوء	 ال�سلة	 والإجراءات	ذات	 التدابير	 التعاون	حول	 لت�سهيل	 كما	ترى	ذلك	�سروريًا،	

التجارب	المكت�سبة	عبر	التعاون	�سمن	الآليات	والإجراءات	القائمة	في	مختلف	المناطق.
للمعلومات الُمحّدثة، اأنظر موقع معاهدة االأمم المتحدة على ال�صبكة :

 http://treaties.un.org/pages/viewDetails.aspx?src=TREATY&MTDSG_no=xxvii-12&chapter=27&lang-en
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االإطار 4: االأنهار االأوروبية
قرابة	200	نهر	وحو�س	مائي	جوفي	دولي	تتقا�سمها	دولتان	اأو	اأكثر	في	اأوروبا،	بداأً	من	الحو�س	النهري	ذي	
اأربعين	مجرى	مائي	يتقا�سمها	 اإلى	حوالي	 اأرا�سي	18	دولة(	 اأكثر،	الدانوب،	)الذي	يغطي	 »الطابع	الدولي«	
بلدان	اثنان.	اأطول	نهر	اأوروبي،	الفولغا،	معظمه	في	رو�سيا،	يتدّفق	اأوًل	باتجاه	الجنوب	وي�سب	في	بحر	قزوين.	
اأحوا�س	الأنهر	الأوروبية	الكبرى	الأخرى	العابرة	للحدود	ت�سم	نهريي	البو	والرون	اللذين	ي�سبان	في	البحر	
الأبي�س	المتو�سط؛	واأنهار	الإلب	واللوار	والراين	وال�ّسين	التي	تدخل	المحيط	الأطل�سي	اأو	بحر	ال�سمال؛	ونهري	
الأودر	وويزا	اللذين	يتجهان	�سماًل	اإلى	بحر	البلطيك.	اأما	اأكبر	بحيرة	اأوروبية	للمياه	العذبة،	فبحيرة	لدوغا	

في	�سمال	غرب	رو�سيا.
فبلجيكا	 القومية.	 حدودها	 خارج	 من	 القادمة	 المياه	 على	 كبير	 حد	 اإلى	 تعتمد	 الأوروبية	 الدول	 من	 العديد	
وهنغاريا	وهولندا	يعتمد	كل	منها	بن�سبة	80%	على	الموارد	المائية	الخارجية.	بالن�سبة	لـ	16	بلدًا	اأوروبيًا،	يوجد	

90%	من	اأرا�سيها	داخل	اأحوا�س	دولية.
مثيرًا	 دوليًا،	 المنطقة	 في	 الأنهار	 اأ�سبح	عدد	من	 ال�سابق،	 ال�سوفياتي	 التحاد	 في	 ال�سيا�سي	 الو�سع	 تغّير	 مع	
مجموعة	من	الق�سايا	المعقدة.	ي�سرح	تقرير	�سور	حديثًا،	»يعي�س	في	الوقت	الحا�سر	حوالي	31%	من	�سكان	
اأوروبا	في	بلدان	تعاني	مما	ُن�سّميه	�سغط	المياه	العالي،	على	الأخ�س	خالل	الجفاف	وفترات	التدفق	المتدني	
لالأنهار.	الم�سكلة	ان	الطلب	على	المياه	النقية	�سيزداد	على	الأرجح	في	اأوروبا	واآ�سيا	الو�سطى.	فالمناطق	مثل	
بلدان	البحر	الأبي�س	المتو�سط	واآ�سيا	الو�سطى	التي	تواجه	منذ	الآن	ا�ستغالًل	مفرطًا	لمواردها	المائية،	قد	تجد	
	.)UNECE	)تقرير	كذلك«	البلدان،	وبين	المياه	م�ستخدمي	مختلف	بين	النزاعات	يوّلد	المتنامي	الطلب	هذا

تكمن	قوة	اتفاقية	UNECE	حول	المياه	في	انها	لي�ست	اإطار	عمل	قانوني	قوي	وح�سب	بل	اأي�سًا	مقرونة	باطار	
عمل	موؤ�س�ساتي	وببرنامج	عمل	ُيمّكن	من	موا�سلة	التقدم	في	تبادل	الخبرات	والتعاون	المتبادل.	العالقة	بين	
المعاهدة	و«الواقع«	)احتياجات	البلدان(	تتوا�سل	عبر	اجتماعات	الفرقاء	)والأجهزة	القائمة:	مجموعات	
العمل	ذات	العالقة	بالمو�سوع،	الخ...(	التي	توا�سل	تطوير	الأدوات	والن�ساطات	لدعم	الفرقاء	وغير	الفرقاء.	

انها	مدعومة	اأي�سًا	من	ِقَبل	�سكريتاريا	�سغيرة(	دائمة.

وافق	اجتماع	الفرقاء	في	معاهدة	UNECE	حول	المياه،	في	دورته	الخام�سة	)نوفمبر	2010(	على	الحاجة	اإلى	
تف�سير	 في	 الممكنة	 وبالختالفات	 بالتنفيذ	 العالقة	 ذات	 الم�ساكل	 معالجة	 خاللها	 من	 يمكن	 اآلية	 اإقامة	

المعاهدة.

لقد	ناق�س	المجل�س	القانوني	اآلية	ممكنة	ووافق	على	اأهداف	وطبيعة	ومبادئ	هذه	الآلية	وَخُل�َس	اإلى	انه،	في	
وعلى	 والتطبيق	 التنفيذ	 على	 وال�سهر	 وت�سجيع	 ت�سهيل	 الهدف	 �سيكون	 الفرقاء،	 اجتماع	 عليها	 وافق	 حال	
المطابقة	مع	معاهدة	UNECE	حول	المياه.	�ستكون	الآلية	ب�سيطة،	ل	مواجهة	فيها	وغير	مناوئة	و�سفافة،	ذات	

طبيعة	داعمة	وتعاونية،	تبني	على	روح	التعاون	في	المعاهدة.

UNECE،	داعية	بالتالي	 �سنة	2003،	جرى	تعديل	معاهدة	المياه	لل�سماح	لن�سمام	بلدان	من	خارج	منطقة	
باقي	العالم	اإلى	ا�ستخدام	اإطار	العمل	القانوني	للمعاهدة	ولال�ستفادة	من	تجاربها.	ان	دخول	التعديالت	حّيز	
التنفيذ	�سيكون	ذو	اأهمية	كبرى	بالن�سبة	للبلدان	المجاورة	لمنطقة	UNECE،	ولكن	اأي�سًا	بالن�سبة	للعديد	من	
البلدان	الأخرى.	منذ	2009،	�ساركت	بع�س	البلدان	غير	الع�سوة	في	UNECE	في	ن�ساطات	وور�س	عمل	نظمت	

بموجب	المعاهدة.
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2-2-4   بروتوكول SADC الُمعّدل حول مجاري المياه الم�صتركة )2000(
المياه	 لمجاري	 الُمعّدل	 البروتوكول	 	)SADC( للتنمية	 الجنوبية	 الأفريقية	 المجموعة	 تبّنت	 	،2000 �سنة	

الم�ستركة	الذي	يخدم	كاتفاقية	اإطار	عمل	لإدارة	الأحوا�س	العابرة	للحدود	في	المنطقة.

الكونغو	 جمهورية	 بوت�سوانا،	 )اأنغول،	 الأع�ساء	 دولها	 وعبر	 	،1980 �سنة	 تاأ�سي�سها	 منذ	 	SADC تهدف	
ال�ّسي�سل،	 اأفريقيا،	 جنوب	 ناميبيا،	 موزامبيق،	 موري�سيو�س،	 مالوي،	 مدغ�سقر،	 ليزوتو،	 الديمقراطية،	
الإقليمي	 والتكامل	 القت�سادية،	 	- الجتماعية	 التنمية	 تعزيز	 اإلى	 وزمبابوي(	 زامبيا	 تنزانيا،	 �سوازيالند	
وتح�سين	جودة	حياة	جميع	النا�س	في	المنطقة.	لبروتوكول	SADC	حول	مجاري	المياه،	الذي	يبني	على	هذه	
نظم	 لموارد	 والُمن�ّسق	 الحكيم	 ال�ستخدام	 لأجل	 الوثيق	 التعاون	 »تطوير	 وهو	 ال	 ُمعَلن	 هدف	 الأهداف،	
المجاري	المائية	في	منطقة	SADC«	كما	انه	يقوم	على	»الحاجة	اإلى	تطوير	ُمن�سق	و�سليم	بيئيًا	لموارد	نظم	

المجاري	المائية	الم�ستركة	في	منطقة	SADC	لأجل	دعم	التنمية	الجتماعية	والقت�سادية	الم�ستدامة«.

يغطي	البروتوكول	)نطاقًا	قانونيًا	وا�سعًا،	بما	في	ذلك	تعريفات	ُم�ستجمعة	من	معاهدة	الأمم	المتحدة	حول	
المجاري	المائية.	على	�سبيل	المثال،	هناك	اإ�سارة	اإلى	»اأحوا�س	الت�سريف«	)وهي	م�ساحة	جغرافية	تحددها	
حدود	م�ستجمعات	المياه	لنظام	المياه	وت�سمل	المياه	الجوفية	التي	تتدفق	نحو	نقطة	طرفية	م�ستركة(،	مع	

الإ�سارة	اإلى	عمل	الجمعية	الدولية	للقانون	بموجب	قواعد	هل�سنكي.

يقدم	البروتوكول	رمزة	ُمتجان�سة	من	القواعد	الأ�سا�سية	والإجرائية	مدعومة	باإقامة	»الموؤ�س�سات	المنا�سبة	
SADC.	دخل	هذا	 اإلى	محكمة	 فيعود	حّلها	 الخالفات،	 اأما	 البروتوكول«.	 لأحكام	 الفعلي	 للتنفيذ	 ال�سرورية	
البروتوكول	حّيز	التنفيذ	ويقدم	اإطار	عمل	�سامل	لإدارة	العديد	من	الموارد	المائية	العابرة	للحدود	)حوالي	

70%(	الم�ستركة	عبر	المنطقة.

)SADC( المثال 11: دور التعاون عبر اأ�صرة التنمية االأفريقية الجنوبية
	SADC	عبر	للحدود	العابرة	المائية	الموارد	اإدارة	في	التعاون	دور	2011(	)اأغ�سط�س	حديثًا	�سدر	تقرير	در�س
بدعم	من	GIZ.	تناولت	الدرا�سة	عالقة	النزاعات	-	الأمن	-	التنمية	-	المياه	وا�ستخدمت	هذه	الأخيرة	كقاعدة	
»تكاليف	عدم	 تحديد	 ومن	حيث	 النزاعات	 منع	 للحدود	من	حيث	 العابرة	 المياه	 التعاون	حول	 فوائد	 لمناق�سة	

القيام	ب�سيء«.
النتائج	التي	تم	التو�سل	اإليها	نتج	عنها	اأربع	ر�سائل	اأ�سا�سية:

بو�سع	 الدرا�سة	 ت�سمح	 للحدود.	 العابرة	 المياه	 حول	 الم�ستدام	 التعاون	 تعزيز	 في	 التحدي	 يكمن	 	-1
الأ�س�س	لوجهات		النظر

2-	التعاون	الدولي	لي�س	»جيد«	وح�سب	لالإدارة	ال�سليمة	للموارد	المائية	العابرة	للحدود	وح�سب،	بل	هو	
اأي�سًا	اأداة	مهمة	للحيلولة	دون	ن�سوب	النزاعات؛	

3-	تعاون	SADC	حول	المياه	المتعّدد	الم�ستويات	لي�س	مهمًا	على	ال�سعيد	الدولي	وح�سب	بل	اأي�سًا	لمنعه	
ت�سّرب	الآثار	محليًا	عبر	الحدود؛

4-	ان	درجة	الفعالية	والفوائد	المرافقة	لال�ستثمارات	في	برنامج	SADC	لإدارة	المياه	العابرة	للحدود،	
من	المفتر�س	ان	تكون	عالية	جدًا،	وان	تكاليف	البرنامج	هي	في	حّدها	الأدنى	اإذا	ما	قورنت	بالتكاليف	

الباهظة	المحتملة	»لالأعمال	العدائية«	كنتيجة	لعدم	التعاون	بتاتًا.
 www.sadc.int/water :مزيد من المعلومات على الموقع
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2-2-5   بروتوكول UNECE حول المياه وال�صحة )1999(
بروتوكول	UNECE	حول	المياه	وال�سحة	الذي	تم	تبنيه	في	17	يونيو	1999	في	لندن	)ودخل	حيز	التنفيذ	في	
)بتاريخ	 دولة	 	24 البروتوكول	 ي�سم	 المياه.	 حول	 	UNECE لمعاهدة	 كبروتوكول	 اأقّر	 	)2005( اأغ�سط�س	 	4
اأغ�سط�س	2011(.	يهدف	البروتوكول	اإلى	حماية	�سحة	ورفاهة	الإن�سان	بوا�سطة	الإدارة	الأف�سل	للمياه،	بما	
في	ذلك	حماية	النظم	الإيكولوجية	للمياه	وعن	طريق	منع	ومراقبة	والحد	من	الأمرا�س	المرتبطة	بالمياه.	
انها	اأول	معاهدة	دولية	من	نوعها	تم	تبنيها	خ�سو�سًا	لبلوغ	اإمدادات	منا�سبة	من	مياه	ال�سرب	الآمنة	وال�سرف	
ال�سحي	المنا�سب	للجميع،	ولأجل	الحماية	الفعلية	للمياه	الم�ستخدمة	كم�سدر	لمياه	ال�سرب.	باإمكان	بلدان	

منطقة	UNECE،	�سواء	كانت	ع�سوة	في	معاهدة	المياه	اأم	ل،	الن�سمام	اإلى	البروتوكول.

معايير	 و�سع	 وجوب	 التحديد،	 وجه	 وعلى	 للحدود	 العابرة	 المياه	 لإدارة	 متكاملة	 مقاربة	 البروتوكول	 يطور	
البروتوكول	هي	تحديد	وتحقيق	معايير	جودة	مياه	 واأهداف	لجودة	المياه.	الأهداف	الرئي�سية	للفرقاء	في	
ال�سرب،	ومياه	الغت�سال	والمياه	العادمة،	لأجل	اإقامة	والحفاظ	على	الر�سد	القومي	اأو	المحلي	ونظم	الإنذار	
اأحكام	 تنفيذ	 في	 البع�س	 بع�سهم	 وم�ساعدة	 وللتعاون	 بالمياه،	 المتعلقة	 الأمرا�س	 على	 والرد	 من	 للوقاية	

البروتوكول.

عالوة	على	ذلك،	ُيدِخل	البروتوكول	ُمكّونًا	اجتماعيًا	في	مجال	التعاون	حول	اإدارة	المياه.	على	اإدارة	الموارد	
المائية	ربط	التنمية	الجتماعية	والقت�سادية	بحماية	النظم	الإيكولوجية	الطبيعية،	بالإ�سافة	اإلى	ان	تح�سين	

اإمدادات	المياه	وال�سرف	ال�سحي	اأ�سا�سية	لك�سر	الحلقة	المفرغة	للفقر.

القانون الدولي للمياه - كيف يعمل  3-2
قواعد	القانون	الدولي	مرتبطة	مبا�سرة	بالقوانين	القومية	حيث	يقيم	التوافق	مع	المعايير	الدولية	وُيختبر	
القومية	 القوانين	 بين	 الم�ستركة	 الحدود	 تكون	 وهكذا	 الدولة.	 ل�سيادة	 الأ�سا�سية	 المعتقدات	 مع	 بالتناغم	
بحق	 �سلة	 ذات	 للمياه	 القومية	 القوانين	 و�سرعيتها.	 فعاليتها	 لتحديد	 المكان	 وتقدم	 هامة	 للمياه	 والدولية	
ا�ستخدام	المياه	)بما	في	ذلك	حقوق	الملكية	واإ�سغال	الأر�س(،	وتنظيم	الق�سايا	الداخلية	الُمعّينة	مثل	جودة	
المياه،	وتقديم	خدمات	المياه	وال�سرف	ال�سحي،	وو�سع	القواعد	القومية	للعبة	عبر	رزمة	ُمعقدة	اأحيانًا	من	

الت�سريعات	والقوانين	التنظيمية.

تطور	القانون	الدولي	للمياه	ل	ينف�سل	عن	تطوير	القانون	الدولي	على	العموم.	فالمبادئ	الأ�سا�سية	والمفاهيم	
القومية	ح�سريًا،	 ال�سالحيات	 ذات	 الم�سائل	 في	 التدخل	 وعدم	 للدول،	 المت�ساوية	 ال�سيادة	 مثل	 القاعدية	
المجالت	 اأي�سًا	على	 تنطبق	 الدولية	 للخالفات	 ال�سلمي	 والحل	 الدولية،	 الدول	للتزاماتها	 وم�سوؤولية	خرق	

التي	يحكمها	القانون	الدولي	للمياه.

تقول	قواعد	القانون	الدولي	ان	كل	دولة	فيها	مجرى	مياه	عابر	للحدود	موؤهلة	ل�ستخدامه	)وُملزمة	ان	تقدم	
للبلدان	الم�ساطئة	الأخرى(	ا�ستخدامًا	عادًل	ومعقوًل	لموارد	المياه	العذبة	الم�ستركة.	هذان	الحق	والواجب	
المترابطين	يتم	تحديدها	على	اأ�سا�س	كل	حالة	على	ِحدة	عبر	الأخذ	في	العتبار	كافة	العوامل	ذات	ال�سلة	
بالمو�سوع	-	بما	في	ذلك	مدى	الأذى	الحا�سل	-	مع	خال�سة	حول	�سرعية	ال�ستخدام	الُمقترح	يتم	التو�سل	
نة	في	 مَّ اإليها	على	اأ�سا�س	الكل.	قاعدة	ال�ستخدام	العادل	والمعقول	هذه	قاعدة	عالمية	للقانون	العرفي	ُمَت�سَ

معظم	المعاهدات	المتعلقة	بالمياه،	وُمّتبعة	في	ممار�سات	الدول.
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االإطار 5: اإطار العمل القانوني التحليلي الإدارة الموارد المائية العابرة للحدود

تو�سح	حقوق	 التي	 والموؤ�س�ساتية	 والإجرائية	 الجوهرية	 والآليات	 للقواعد	 اإطار	عمل	 الدولي	 القانون	 يقدم	
المياه	الغام�سة	وت�سّهل	تخ�سي�س	وا�ستخدام	المياه	العابرة	للحدود	بطرٍق	�سفافة	قابلة	لأن	يتنباأ	بها.	اإطار	

العمل	التحليلي	التالي	ُيعّين	5	عنا�سر	في	�سميم	النظام	القانوني	لمجاري	المياه	العابرة	للحدود
1	-	النطاق:	التعريف	الجغرافي	والوظيفي	للموارد	المائية	العابرة	للحدود	التي	ُيغطيها	النظام	اأو	

الأداة	القانونية؛
العابرة	 المائية	 الموارد	 القانوني	ل�ستخدام	 ل	 التاأهُّ التي	تحكم	 القواعد	 الجوهرية:	 القواعد	 	- 	2

للحدود؛
للموارد	 المتوا�سل	 والتطوير	 المخططة	 بالتدابير	 المرتبطة	 اللتزامات	 الإجرائية:	 القواعد	 	- 	3

المائية	العابرة	للحدود؛
4	-	الآليات	الموؤ�س�ساتية:	المنظمات	الم�سوؤولة	عن	اإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود؛

5	-	حل	الخالفات:	مجموعة	اآليات	حل	الخالفات	)تجنب	الخالفات،	ر�سد	التطابق	واإجراءات	حل	
الخالفات(	الم�ستخدمة	في	الإدارة	ال�سلمية	للموارد	المائية	العابرة	للحدود.

كل	واحد	من	هذه	العنا�سر	يجب	اعتبارها	عند	ابتكار	اأو	تقييم	نظام	لمجاري	المياه	العابرة	للحدود.	بهذه	
الطريقة،	تكون	الجوانب	الأ�سا�سية	ُمغطاة	كما	يقوم	اأ�سا�س	ِلليقين.	يقدم	اإطار	العمل	هذا	اأي�سًا	عر�سًا	�سهاًل	
لفهم	المعاهدات،	وهو	�سيء	�سوف	ُيثبت	انه	مفيد	بالن�سبة	ل�سريحة	وا�سعة	من	اأ�سحاب	الم�سلحة	والمدراء.

التفا�صيل العنا�صر الرئي�صية  
المدى	القانوني	)اأية	مياه؟( 	 	 1- النطاق:	

التعريفات	)مجاري	المياه؛	ال�ستخدامات( 	 	 	 	
الفرقاء	 	 	 	 	

الواجبات	القانونية	والأهلية	)ال�ستخدام	العادل	والمعقول؛	 	 2- القواعد الجوهرية	
الهتمام	المطلوب؛	الحماية( 	 	 	 	

قواعد	المغزى	)العامة	والدقيقة(	 	 	 	 	
قواعد	الإجراءات	)واجب	التعاون	كج�سر( 	 3- القواعد االإجرائية	

الإ�سعار/	تبادل	المعلومات	 	 	 	 	
)RBOs(	الم�ستركة	الهيئات 	 4- االآليات الموؤ�ص�صاتية	

موؤتمر	الفرقاء 	 	 	 	
المنظمات	/	الأع�ساء	)الم�ستوى	الوزاري؛	�سواه( 	 	 	 	

تجّنب	الخالفات	)ال�ست�سارات( 	 	 5- حل الخلفات	
حّل	الخالفات 	 	 	 	

التحقق	من	المتثال	)رفع	التقارير؛	الت�سهيل( 	 	 	 	
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2-4  االتفاقيات القانونية كاأ�صا�صات الإدارة الموارد المائية العابرة للحدود
الترتيب	 العابرة	للحدود،	على	 المياه	 المتعلقة	بنظم	 الأ�سا�سية	 الق�سايا	 اأعاله،	لأجل	تغطية	 كما	هو	م�سار	
المتفق	عليه	تغطية	نطاق	المورد،	والقواعد	الجوهرية	والإجرائية،	والهيئة	المخت�سة	والقانونية،	وان	ت�سمل	
اأحكامًا	تتعلق	بحل	الخالفات.	فمن	اأمثلة	الممار�سات	المدرو�سة	اأدناه،	من	الوا�سح	ان	الحكومات	القومية	قد	
تبّنت	نظمًا	قانونية	تتبع	بطرق	عدة	معاهدة	الأمم	المتحدة	لمجاري	المياه	والأدوات	الإقليمية	الأخرى	الم�سار	

اإليها	اأعاله؛	لكن	كانت	هناك	اأي�سًا	تجديدات.
المائية	 الموارد	 لإدارة	 بالن�سبة	 التعاون	في	مناطق	مختلفة	 اأنواع	من	 التالية	تظهر	عدة	 الحالت	 درا�سات	

العابرة	للحدود.
2-4-1   مثال عن التعاون االإقليمي: مبادرة اأ�صتانة للعمل المائي المرتبطة بمعاهدة 

UNECE للمياه

طّور	اعالن	اأ�ستانة	الوزاري	�سنة	2011	البيانات	التالية:
تاأكيد	القيمة	الهامة	لعملية	»البيئة	لأوروبا«	كمنتدى	اأوروبي	فريد	لمعالجة	التحديات	البيئية،	وت�سجيع	
التعاون	البيئي	الأفقي	الوا�سع	بين	البلدان	في	اأوروبا،	واأميركا	ال�سمالية	والقوقاز	واآ�سيا	الو�سطى،	وكركن	

للتنمية	الم�ستدامة	في	منطقة	UNECE	لع�سرين	�سنة.
دعوة	البلدان	اإلى	اإبرام	وتنفيذ	التفاقيات	البيئية	المتعددة	الجوانب	ذات	العالقة،	بين	اأ�سياء	اأخرى،	

ومعاهدة	UNECE	حول	المياه	وبروتوكولها	حول	المياه	وال�سحة.
دور	UNECE	في	تقييم	العقبات	بوجه	اإبرام	التفاقيات	البيئية	التابعة	لـ	UNECE	وفي	م�ساعدة	البلدان	

على	اإبرام	وتنفيذ	تلك	التفاقيات.
ت�سجيع	البلدان	الُم�ساطئة	على	عقد	وتنفيذ	التفاقيات	حول	المياه	العابرة	للحدود،	لتعزيز	اأطر	العمل	
الظواهر	 مع	 مياهها	 اإدارة	 ولتكييف	 واأمنية،	 بيئية	 ق�سايا	 ت�سمل	 ا�ستراتيجيات	 ولتطوير	 الموؤ�س�ساتية	

الق�سوى	وتغّير	المناخ.
اأ�ستانة	الخا�س	بالمياه	بداأته	رئا�سة	المعاهدة	حول	حماية	وا�ستخدام	مجاري	المياه	العابرة	للحدود	 عمل	
ومكتب	البحيرات	الدولية،	بم�ساعدة	مكتب	UNECE،	و�سكرتاريا	معاهدة	المياه،	ومجموعة	�سياغة	موؤلفة	من	

ممثلين	عن	عدة	بلدان	ومنظمات	دولية.
ان	بع�س	الأعمال	ذات	طبيعية	عامة	وهامة	بالن�سبة	للتنفيذ	المتما�سك	لأي	عمل	خا�س	بالمياه،	مثل:

جعل	المياه	والإدارة	المتكاملة	للمياه	اأجزاء	من	ال�ستراتيجيات	التنموية	على	ال�سعد	المحلية	والقومية	
والإقليمية؛

وتكامل	 المختلفة،	 والقطاعات	 والوزارات	 الموؤ�س�سات	 بين	 المياه	 حول	 والتعاون	 التوا�سل	 تح�سين	
ال�سيا�سات	القطاعية؛

اإ�سراك	اأ�سحاب	الم�سلحة	)اأي	م�ستخدمي	المياه	وNGOs(	في	خطط	تطوير	المياه،	والبرامج	والإدارة	
في	الأحوا�س،	بما	في	ذلك	الأنهار	والأرا�سي	الرطبة	واإعادة	البحيرات	اإلى	و�سعها	ال�سابق؛

القطاعية	 المناهج	 الم�ستويات	وكذلك	 كافة	 ال�سحي	على	 وال�سرف	 المياه	 لمحترفي	 المناهج	 تطوير	
.)cross-sectoral curricula(

المياه	 لإدارات	 الت�سغيلية/الب�سرية	 القدرات	 تح�سين	 في	 اأي	 الب�سري،	 الراأ�سمال	 في	 ال�ستثمار	
والموؤ�س�سات	الإدارية؛

تخ�سي�س	موارد	مالية	كافية	لتمويل	اإدارة	المياه	)التدابير	والموظفين(.
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2-4-2  التعاون من خلل منظمة قديمة لحو�ض عابر للحدود: حو�ض نهر الميكونغ
�سنة	1995،	عقدت	الدول	الأربع	الم�ساطئة	ال�سفلى	على	نهر	الميكونغ	)تايالند،	كمبوديا،	فييتنام	ولو�س(	
اتفاقية	حو�س	نهر	الميكونغ،	التي	و�سعت	قواعد	جوهرية	واإجرائية	اإلى	جانب	اآليات	موؤ�س�ساتية	تف�سيلية	في	
المياه	والموارد	 واإدارة	والحفاظ	على	 الم�ستدامة،	وا�ستخدام	 التنمية	 »للتعاون	في	كافة	مجالت	 اتفاقيتها	
ذات	ال�سلة	بحو�س	نهر	الميكونغ«.	وكان	في	�سلب	هذه	المهمة	لجنة	نهر	الميكونغ	)MRC(	المكونة	من	ثالث	

هيئات	دائمة:
المجل�س	)الموؤلف	من	ممثل	وزاري	واحد	من	كل	دولة	ُم�ساطئة(	له	�سلطة	اتخاذ	قرارات	ال�سيا�سة	نيابة	
والختالفات	 الق�سايا	 وحل	 ومعالجة	 »ا�ست�سافة،	 مهمة	 اأي�سًا	 وللمجل�س	 المعنية	 الحكومات	 عن	

والخالفات«.
اللجنة	الم�ستركة،	الُمكّونة	من	ع�سو	واحد	من	كل	دولة	م�ساطئة	ل	تكون	درجته	اأقل	من	م�ستوى	رئي�س	
بين	 تن�ساأ	 قد	 التي	 والختالفات	 الق�سايا	 لحل	 ممكن	 جهد	 كل	 وبذل	 »معالجة	 منها	 مطلوب	 	- دائرة	

الدورات	النظامية	للمجل�س«	و«عند	ال�سرورة	اإحالة	الم�ساألة	اإلى	المجل�س«.
ال�سكرتاريا	مكلفة	العمليات	اليومية،	بما	في	ذلك	دعم	المجل�س	واللجنة	الم�ستركة،	وتقديم	الخدمات	

التقنية.
كيان	التفاقية	يحتوي	على	»اتفاقيات	لالتفاق«،	اأي	التزام	اإقامة	قواعد	ل�ستخدام	المياه	ولأعمال	التحويل	
داخل	الحو�س.	نتيجة	لذلك،	وافق	الفرقاء	على	�سل�سلة	من	البروتوكولت	حول	الإجراءات	لتبادل	وت�ساطر	
وال�ست�سارات	 لالإ�سعار،	 والجراءات	 المياه،	 ا�ستخدام	 لر�سد	 بالن�سبة	 والإجراءات	 والمعلومات؛	 البيانات	

الم�سبقة	والتفاق.
2-4-3   منظمة حو�ض جديدة في غرب اأفريقيا: هيئة حو�ض الفولتا

بدون	 اأفريقيا	 في	 النهرية	 الأحوا�س	 اأكبر	 اأحد	 عدة،	 �سنوات	 طيلة	 للحدود	ظل،	 عابر	 نهري	 نظام	 الفولتا	
المائية	 للموارد	 الم�ستدامة	 لالإدارة	 تدابير	 لو�سع	 الم�ساطئة.	 البلدان	 بين	 وموؤ�س�ساتية	 قانونية	 ترتيبات	
العابرة	للحدود،	اأن�ساأ	الوزراء	والم�سوؤولون	عن	الموارد	المائية	في	البلدان	الم�ساطئة	)ِبنين،	بوركينا	فا�سو،	
توقيع	 وتم	 لومي	 في	 	،2006 يوليو	 	16 في	 	)VBA( الفولتا	 حو�س	 هيئة	 وتوغو(	 مالي	 غانا،	 العاج،	 �ساطئ	
المعاهدة	من	ِقَبل	روؤ�ساء	الدول	للبلدان	الم�ساطئة	خالل	اول	جمعية	عمومية	عقدت	في	واغادوغو،	في	19	
يناير	2007	تحت	رعاية	حكومة	بوركينا	فا�سو؛	ودخلت	المعاهدة	حيز	التنفيذ	بعد	الم�سادقة	عليها	في	14	

اأغ�سط�س	2009.
بموجب	الق�سم	III	من	المادة	6	من	المعاهدة	حول	النظام	الداخلي	لنهر	فولتا،	واإن�ساء	هيئة	حو�س	الفولتا،	

ي�سمل	تكليف	الهيئة:
ت�سجيع	الأدوات	للحوار	المتوا�سل	بين	اأ�سحاب	الم�سلحة	حول	تطوير	الحو�س؛

ا�ستخداماتها	 عن	 الناجمة	 للفوائد	 العادل	 والتقا�سم	 المائية	 للموارد	 المتكاملة	 الإدارة	 تنفيذ	 ت�سجيع	
المختلفة؛

ال�سماح	بالقيام	باأعمال	وم�ساريع	مقترحة	من	ِقَبل	الدول	الم�ساركة	التي	قد	تكون	لها	اآثار	على	الموارد	
المائية	للحو�س؛

اإقامة	م�ساريع	واأ�سغال	م�ستركة؛
اجتماعي	 تكامل	 ولأجل	 الم�ساركة	 للدول	 الم�ستدامة	 التنمية	 وفي	 الفقر،	 من	 الحد	 في	 الم�ساهمة	

واقت�سادي	اأف�سل	في	المنطقة	الفرعية.
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لما	كانت	VBA	ل	تزال	»�سابة«	)حديثة	العهد(،	ولما	كانت	معاهدتها	قد	دخلت	حّيز	التنفيذ	منذ	�سنة	2009	
فقط،	)علمًا	ان	الن�ساطات	بداأت	�سنة	2006(،	فان	العديد	من	جوانب	التكليف	لم	تنفذ.	فبالن�سبة	للكيانات	
الهيدروليكية	ولتقا�سم	الفوائد،	لم	تلعب	VBA	دورها	بالكامل	بالن�سبة	للتكامل	الإقليمي	لكنها	ب�سدد	اإعداد	

مخطط	رئي�سي	لتطوير	واإدارة	حو�س	نهر	الفولتا.
اأ�صفل النهر  2-4-4   معاهدة نهر كولومبيا )كندا - الواليات المتحدة(: الفوائد عند 

للتعاون في و�صع اإطار ثنائي
نهر	كولومبيا	الذي	تتقا�سمه	كندا	والوليات	المتحدة	ينبع	من	بحيرة	كولومبيا	في	الجنوب	ال�سرقي	لولية	
بريت�س	كولومبيا،	في	كندا،	ويجري	على	م�سافة	2،000	كيلومتر	قبل	ان	ي�سب	في	المحيط	الهادي	عند	راأ�س	
المتحدة(.	مع	منطقة	ت�سريف	م�ساحتها	 اأوريغون	)الوليات	 بولية	 بورتالند	 ال�سمال	من	 اإلى	 الأمل	 خيبة	
)وا�سنطن،	 اأميركية	 وليات	 و�سبع	 كولومبيا(	 وبريت�س	 )األبيرتا	 كنديتين	 وليتين	 في	 مربع	 ميل	 	260،000
اأوريغون،	اآيداهو،	مونتانا،	وايومنغ،	يوتاه	ونيفادا(	ومتو�سط	تدفق	من	180	مليون	متر	مكعب	في	ال�سنة،	يعتبر	

هذا	النهر	اأحد	اأقوى	م�سادر	الطاقة	الكهربائية	في	العالم.
اأن�ساأت	كندا	والوليات	المتحدة	بموجب	معاهدة	نهر	كولومبيا	�سنة	1961	نظامًا	متكاماًل	ل�ستخدام	نهرها	
العابر	للحدود	عبر	توازن	الأ�سهم،	وعبر	العتراف	والدفع	»للفوائد	عند	المجرى	الأ�سفل«.	فقد	وافقت	كندا	
على	اإن�ساء	ثالثة	�سدود	وبحيرات	كبرى	على	اأرا�سيها	وعلى	تزويد	الوليات	المتحدة	بالفوائد	الناجمة	عن	
ذلك	عند	المجرى	الأ�سفل	للنهر،	على	�سكل	كهرباء	وال�سيطرة	على	الفي�سانات.	بالمقابل،	تعهدت	الوليات	
المتحدة	التعوي�س	على	كندا	بان	تدفع	نفقات	تدابير	ال�سيطرة	على	الفي�سانات	وتقديم	50	بالمئة	من	الطاقة	

الكهربائية	الإ�سافية	الناتجة	عن	الم�سروع.
الكندية	 المعاهدة	 �سلمي	بموجب	 نهر	كولومبيا	على	نحو	 اإدارة	 الكبيرة،	تمت	 الرغم	من	الختالفات	 على	
الأميركية	ل�سنة	1961،	بالتزامن	مع	معاهدة	حدود	المياه	ل�سنة	1909.	الجديد	في	ت�ساطر	فوائد	الجانب	
الأ�سفل	من	النهر	على	اأ�سا�س	50/50	ُمرتبط	بالتمويل	لل�سيطرة	على	الفي�سانات	)التي	تعترف	ببند	التخزين	

في	كندا(.
ترتيبات	المعاهدة	ت�سغيلية،	وتقيم	هيئة	هند�سية	دائمة	تدير	ت�ساطر	الطاقة	الكهرومائية	بموجب	التفاقية.	
وهناك	بند	بالن�سبة	لت�ساطر	البيانات	والمعلومات،	والتبادل	والت�ساوق	ورفع	التقارير	ب�سورة	منتظمة.	الهيئة	
اأي�سًا	عن	الم�ساعدة	في	التوفيق	بين	الختالفات	المتعلقة	بالم�سائل	التقنية	الت�سغيلية.	المعاهدة	 م�سوؤولة	
تخ�سع	حاليًا	للمراجعة	)مراجعة	معاهدة	نهر	كولومبيا	2024/2014(	كما	ان	هذه	العملية	ال�سفافة	ت�سمل	

م�ساركة	اأ�سحاب	الم�سلحة.
2-4-5  التعاون عبر حل الخلفات: نهر االإندو�ض

�سنة	1960،	وبم�ساعدة	البنك	الدولي،	عقدت	الهند	وباك�ستان	معاهدة	مياه	الإندو�س	التي	تم	بموجبها	تقا�سم	
الروافد	ال�ستة	الكبيرة	لنهر	الإندو�س	بالت�ساوي	بين	الهند	)»الأنهار	ال�سرقي«	الثالثة	-	�سوتلج	ورافي	وبيا�س(	
وباك�ستان	)»الأنهار	الغربية«	الثالثة	-	الإندو�س،	الجهيلوم	و�سناب(.	وعلى	الرغم	من	العداء	�سبه	الدائم	بين	
التي	 المركزية	 الموؤ�س�ساتية	 الآلية	 الزمن	خالل	ما	يزيد	عن	50	�سنة.	 المعاهدة	اختبار	 البلدين،	اجتازت	
الخالفات	 حل	 في	 كبيرًا	 دورًا	 لعبت	 الدائمة	 الإندو�س	 لجنة	 اأي	 	،)VIII )المادة	 المعاهدة	 بموجب	 اأن�سئت	
بموجب	المعاهدة.	انها	مكلفة	الخدمة	»كقناة	ات�سال	منتظمة	حول	كافة	الم�سائل	المتعلقة	بتنفيذ	المعاهدة«.	
مطلوب	من	اللجنة	»درا�سة	ورفع	التقارير«	اإلى	الحكومتين	»حول	اأية	م�ساكل	تتعلق	بطوير	مياه	الأنهار	التي	قد	

تعود	اإليها	الحكومتان	معًا«.
المعاهدة	 بموجب	 تثار	 م�ساألة	 لأية	 الفوري	 للحل	 ممكن	 جهد	 كل	 »بذل	 ملزمة	 اللجنة	 للخالفات،	 بالن�سبة	

.»)1(	IX	المادة	اأحكام	مع	بالتطابق
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ُتثار	 التي	 الم�سائل	 لكافة	 بالن�سبة	 حكومته	 ممثل	 »�سيكون	 الذي	 بلد،	 كل	 في	 مفو�س	 يراأ�سها	 التي	 اللجنة	
بموجب	المعاهدة،	والذي	يعمل	كقناة	ات�سال	منتظمة	حول	كافة	الم�سائل«،	ومطلوب	منه	القيام	بقائمة	من	

الواجبات	التي	تهدف	اإلى	ت�سهيل	التعاون	في	تنفيذ	المعاهدة.
الكهرومائية	 بالمحطة	 يتعلق	 �سنة	2005	 ن�ساأ	خالف	 المعاهدة،	 المبذولة	بموجب	 الجهود	 الرغم	من	 على	
اأمام	خبير	محايد	)بالتوافق	مع	 باإن�سائها	على	نهر	�سناب(.	وقد	جيء	بالخالف	 الهند	تقوم	 )التي	كانت	
المعاهدة(،	مع	قرار	�سدر	في	فبراير	2007	قبله	الفريقان.	لكن	خالفًا	اآخر	ن�ساأ	موؤخرًا	يتعلق	بمياه	الإندو�س	
-	كي�سنغانغا	)باك�ستان	�سد	الهند(،	المقرر	ال�ستماع	اإليه	من	ِقَبل	محكمة	التحكيم	الدائمة،	كما	هو	متفق	

ب�ساأنه	بين	الفرقاء.
مع	 للتعاون،	 ت�سغيلي	 عمل	 اإطار	 تقديم	 الإندو�س	 مياه	 معاهدة	 توا�سل	 الخالفين،	 هذين	 من	 الرغم	 وعلى	
اأحكامها	لحل	الخالفات	وتقدم	مرجعًا	لحل	الختالفات	بموجب	المعاهدة.	هذا	در�س	مهم	ُمكت�سب:	يمكن	
اأن	يح�سل	التعاون	في	حال	نزاع	حول	ال�ستخدامات	اأو	خالفات،	حتى	وان	كان	من	الأف�سل	دائمًا	التح�سب	

لهذه	الخالفات	والحيلولة	دون	حدوثها.
2-4-6   التعاون عبر البحر االأبي�ض المتو�صط

وتراجع	جودة	 المناخ،	 تغّير	 ي�ساعفها	 التي	 التحديات	 اآلف	 المتو�سط،	 الأبي�س	 البحر	 عبر	 الدول،	 تواجه	
عن	 المنطقة	 برهنت	 لقد	 موؤخرًا.	 الإقليمي	 ال�ستقرار	 وعدم	 المالي،	 الأمن	 وانعدام	 المياه،	 وقلة	 المياه،	

قيادتها	في	التعاون	حول	المياه	العابرة	للحدود	على	الرغم	من	التنوع	الكبير	جدًا	عبر	المنطقة.

المثال 12: التعاون حول حو�ض نهر درين
م�ستجمع	مياه	نهر	درين	يخرج	من	بحيرة	اأوهريد	-	النظام	الإيكولوجي	لبحيرة	بري�سبا	في	األبانيا	ومقدونيا	
اأوهريد	 	- بري�سبا	 بحيرات	 منطقة	 كلم2.	 	15،540 درين	 لنهر	 الأمطار	 م�ستجمع	 م�ساحة	 اإجمالي	 واليونان.	
-�سكودر	في	�سبه	جزيرة	البلقان	اعتبرت	على	نطاق	وا�سع	كمنطقة	اإيكولوجية	ذات	اأهمية	عالمية،	كما	ان	نهر	
درين	يربط	البحيرات	لت�سكيل	نظام	اإيكولوجي	واحد.لكن	حو�س	نهر	درين	يواجه	م�ساكل	جودة	وكمية	المياه	
النهر	 قاع	 ا�ستخدام	 جراء	 الم�ساكل	 هذه	 تفاقمت	 لقد	 المائية.	 والكهرباء	 للري	 المفرط(	 )ال�ستخراج	

ل�ستخراج	الح�سي.
نظرًا	للو�سع	المتدهور،	بو�سر	بالحوار	حول	حو�س	نهر	درين	الذي	هو	عبارة	عن	عملية	ا�ست�سارات	من�سقة		
وبناءة	بين	الدول	الم�ساطئة،	تمّددت	لتطال	كو�سوفو	واأ�سحاب	الم�سلحة.	يهدف	حوار	درين	اإلى	تطوير	روؤيا	
م�ستركة	لالإدارة	الم�ستدامة	للحو�س	ولتعزيز	التعاون	العابر	للحدود.	لقد	بداأت	المبادرة	بالتما�سي	مع	معاهدة	

UNECE	للمياه.

الأبي�س	 البحر	 مكّون	 عمل	 من	 هي	جزء	 درين	 لحوار	 دعمًا	 �ستتطور	 والتي	 تنفيذها	 يجري	 التي	 الن�ساطات	
الإيكولوجية	 النظم	 ال�ستراتيجية	حول	 	GEF ول�سراكة	 بالمياه،	 الخا�سة	 الأوروبي	 التحاد	 لمبادرة	 المتو�سط	
البحرية	الكبيرة	للبحر	الأبي�س	المتو�سط.	ففي	18	اإبريل	2011،	اأ�سدر	وزراء	الدول	الم�ساطئة	اإعالنًا	يعربون	
فيه	عن	تاأييدهم	لموا�سلة	وتعزيز	حوار	درين	مع	م�ساعدة	GWP	المتو�سطية	ولجنة	الأمم	المتحدة	القت�سادية	

لأوروبا.
مزيد من المعلومات:

www.gwp/org/en/gwp-in-action/Mediterranean/News-and-Activities-GWP-Mediterranean/Ministers-Declare-Support-

for-Drin-Basin-Dialogue 
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2-4-7   تعاون في ا�صكتلندا قائم على مقاربة غير حكومية
ثمة	مثال	للتعاون	ُمثير	لالهتمام	يمكن	اإيجاده	في	ا�سكتلندا	حيث	اأطلق	رئي�س	وزراء	الحكومة	ال�سكتلندية	
www.scotland.gov.uk/Publica		انظر	التفا�سيل،	من	للمزيد	هيدرولية«	»دولة	كـ	ا�سكتلندا	-	فريدًا	م�سروعًا
على	�سحة	 الحفاظ	 في	 ت�ساعد	 التي	 المائية	 بالموارد	 غنية	 ا�سكتلندا	 	.(9/14111032/12/2010/tions

ورفاه	الدولة.	النهر	الم�سترك	بين	ا�سكتلندا	وانكلترا	هو	نهر	ْتويد	الذي	هو	حو�س	HELP	)الهيدرولوجيا	للبيئة	
اليون�سكو	الهيدرولوجي	)IHP(	الذي	يبرهن	كيف	يتكامل	قانون	 والحياة	وال�سيا�سة	العامة(	�سمن	برنامج	
المياه،	و�سيا�سة	المياه	والعلوم	في	اإدارة	هذا	المورد	الم�سترك.	حو�س	ْتويد	معترف	به	على	انه	اأقدم	مثال	في	

المملكة	المتحدة	لمقاربة	غير	حكومية	بقيادة	اأ�سحاب	الم�سلحة	اإزاء	اإدارة	متكاملة	لم�ستجمع	اأمطار.

اأ�سحاب	 بقيادة	 حكومية	 غير	 لمقاربة	 المتحدة	 المملكة	 في	 مثال	 اأقدم	 انه	 على	 به	 معترف	 ْتويد	 حو�س	
الم�سلحة	اإزاء	اإدارة	متكاملة	لم�ستجمع	اأمطار.	مقاربة	HELP	اإزاء	حو�س	ْتويد	ت�سمح	بتكامل	قانون	المياه	
و�سيا�سة	المياه	والعلوم.	الم�سوؤولية	الت�سريعية	لإدارة	حو�س	ْتويد	تقع	على	عاتق	عدد	من	الهيئات	القانونية	
ب�سفتها	 المتحدة،	 المملكة	 القومية.	 للحدود	 والجنوب	 ال�سمال	 اإلى	 منف�سلة	 ب�سورة	 والمحلية،	 المركزية	
	.)WFD(	الأوروبي	لالتحاد	التابع	المياه	عمل	اإطار	توجيه	ت�سليم	عن	م�سوؤولة	الأوروبية،	المجموعة	في	ع�سو
لقد	تمت	اإقامة	منتدى	ْتويد	ومبادرة	خطة	اإدارة	م�ستجمع	ْتويد	قبل	اإدخال	WFD	اأو	خطط	اإدارة	حو�س	ْتويد	
بزمن	بعيد.	بداأ	منتدب	ْتويد	حياته	قبل	20	�سنة	على	�سكل	مجموعة	ات�سال	غير	ر�سمية	ت�ستجيب	لهاج�س	

ُمعّين	يتعلق	باأ�سغال	مادية	موؤذية	كانت	جارية	في	قناة	النهر.

�سنة	1999،	وا�ستنادًا	اإلى	منحة	كبرى	لل�سير	قدمًا	بم�سروع	تراث	اأنهار	ْتويد،	بداأ	منتدى	ْتويد	اإنتاج	اأول	خطة	
مخاطر	 لإدارة	 جديدة	 خطط	 ت�سليم	 في	 مماثاًل	 دورًا	 ْتويد	 منتدى	 لعب	 موؤخرًا،	 الم�ستجمع.	 لإدارة	 له	
الفي�سانات	بالن�سبة	للحدود،	جامعًا	مرة	اأخرى	اأ�سحاب	الم�سلحة	المعنيين	لأجل	تحديد	التدابير	ال�سرورية،	

مع	التفكير	الكاملي	الخا�س	بالم�ستجمع.

اإلى	 يتطلع	 اآخر،	 �سراكة	 برنامج	 الرطبة،	وهي	 لالأرا�سي	 ْتويد	 ا�ستراتيجية	 ْتويد	 منتدى	 اأطلق	 �سنة	2010،	
الحفاظ	على	الأرا�سي	الرطبة	كمكان	مفيد	بالن�سبة	للحيوان	والإن�سان،	وقد	اأدى	نجاح	واأ�سلوب	منتدى	ْتويد	
اإلى	جعله	مثاًل	جيدًا	لتح�سين	الحكم	لأجل	ال�ستدامة،	وهو	ي�سلط	الأ�سواء	اأي�سًا	على	اأهمية	الأعمال	الخا�سة	
بالحو�س	على	اأ�سا�س	اأدلة	علمية	�سليمة	من	خالل	مجموعة	من	العلوم	البيوفيزيائية	والجتماعية.	وفي	ذلك،	

.HELP	لبرنامج	الأخرى	الأ�سا�سية	الموا�سيع	على	الأ�سواء	وت�سلط	تعترف

2-4-8   التعاون في اآ�صيا الو�صطى
لآ�سيا	الو�سطى	العديد	من	اأمثلة	التعاون	العابر	للحدود	والتي	ت�سمل	�سل�سلة	من	التفاقيات	الدولية.

الإدارة	 حول	 الناجح	 بالتعاون	 	)OSCE( اأوروبا	 في	 والتعاون	 الأمن	 منظمة	 موؤخرًا	 عقدته	 اجتماع	 اعترف	
العابرة	للحدود	لت�سو	-	طل�س	على	يد	لجنة	ثنائية.	لحظت	OSCE،	التي	ت�سجع	اأف�سل	الممار�سات	حول	اإدارة	
المياه	العابرة	للحدود،	ان	»عمل	لجنة	ت�سو	-	طل�س	تقدم	مفاجئ	/	اختراق	في	اإدارة	المياه	في	اآ�سيا	الو�سطى	
تتعلق	 التي	 الق�سايا	 لمعالجة	 جديدة	 مقاربة	 عن	 يبرهن	 انه	 المجال.	 هذا	 في	 الدول	 بين	 العالقات	 وفي	

بالم�سوؤولية	الم�ستركة	وباإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود«.

2 اإقامة التعاون العابر للحدود الإدارة الموارد المائية
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المثال 13: التعاون حول نهر ت�صو - طاال�ض في اآ�صيا الو�صطى
لجنة	ت�سو	-	طل�س	هي	اللجنة	الثنائية	الوحيدة	الخا�سة	بالمياه	العابرة	للحدود	في	اآ�سيا	الو�سطى.	انها	تحتوي	على	
الأدوات	ذات	ال�سلة	بالن�سبة	لتعوي�س	التكاليف	�سمن	التفاقية.	لقد	و�سفت	بانها	اأف�سل	ممار�سة	من	ِقَبل	منظمة	

الأمن	والتعاون	في	هذه	المنطقة	الح�سا�سة	جدًا	مائيًا.
التعاون	بخ�سو�س	نهري	ت�سو	وطل�س	اللذين	تتقا�سمهما	كازاخ�ستان	وقرغيز�ستان	مثال	جّيد	للتعاون	الثنائي	في	
المائية	على	 للمرافق	 الدولتين	 ا�ستخدام	 تروي	 �سنة	2000،	 البلدان	 وقعها	 التي	 اللجنة	 اتفاقية	 الو�سطى.	 اآ�سيا	
الو�سع	 ذات	 المياه	 اإدارة	 مرافق	 وت�سغيل	 المائية	 الموارد	 »ا�ستخدام	 ان	 التفاقية	 من	 	1 المادة	 تعلن	 النهرين.	
ال�سرعي	ما	بين	الحكومات	يجب	اأن	تهدف	اإلى	تحقيق	الفوائد	الم�ستركة	على	اأ�سا�س	نزيه	وعادل.	تقول	المادة	3	
ان	الفريق	الذي	يمتلك	مرافق	لإدارة	المياه	ذات	و�سع	�سرعي	ما	بين	الحكومات	له	الحق	في	تعوي�سات	من	الفريق	

الذي	ي�ستخدم	هذه	المرافق.
لقد	�سكل	البلدان	لجنة	لتنفيذ	التعاون	حول	النهرين،	اما	الأهداف	الرئي�سية	فهي	كالآتي:

تن�سيق	ودرا�سة	ن�ساطات	الفرقاء	ذات	العالقة	بالتفاقية؛
تطوير	وتنفيذ	ن�ساطات	م�ستركة	لتلبية	طلبات	عامة	النا�س	و�سركات	الأعمال؛

تقديم	تقييم	�سامل	وتوقعات	بالن�سبة	للو�سعية	ال�سرعية	لهيئات	المياه،	وتنظيم	ا�ستخدام	الموارد	المائية	
ل�سمان	التقا�سم	المتبادل	والعادل	والمعقول	للفوائد؛

التفاق	حول	الموؤ�سرات	المعيارية	ل�ستهالك	المياه،	و�سحب	المياه	وتقييم	ور�سد	المياه؛
التفاق	حول	الم�ستندات	التي	تنظم	اإجراءات	تنظيم	ت�سغيل	المرافق	الم�ستركة	بين	الدولتين؛

للمياه	 الفعلية	 للكمية	 وفقًا	 والحدود	 النظم	 وت�سحيح	 المياه،	 لطبقات	 الت�سغيلي	 النظام	 حول	 التفاق	
ولحتياجات	م�ستخدمي	المياه؛

اإقامة	اإجراء	رد	م�سترك	على	الكوارث؛
تنظيم		تبادل	للتوقعات	الهيدرولوجية	والبيانات	المتعلقة	باإدارة	المياه	في	حو�سي	ت�سو	وطل�س؛

المائية	والهيدروتقنية،	وو�سع	جردة	 المرافق	 المياه،	وتقييم	 التفاق	على	وتن�سيق	برامج	ر�سد	هيئات	
للمياه؛

تنظيم	اأبحاث	علمية	وتنموية	م�ستركة	في	مجال	ت�سغيل	المرافق	المائية	ما	بين	الدولتين.

ت�ساهم	ن�ساطات	اللجنة	في	تعاون	اأف�سل	بين	كازاخ�ستان	وقرغيز�ستان،	ويمكن	ا�ستخدامها	كنموذج	لالإدارة	
المتكاملة	للموارد	المائية	العابرة	للحدود	في	اآ�سيا	الو�سطى.	لقد	�ساعد	مركز	OSCE	الحوار	بموجب	هذا	
الم�سروع	كجزء	من	ت�سجيع	التعاون	الإقليمي	ل�سمان	ال�ستخدام	العاقل	والمن�سق	للموارد	المائية	في	اآ�سيا	

.)78071/www.osce.org/astana(	الو�سطى
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2-4-9   التعاون عبر م�صاريع متكاملة عابرة للحدود
بالإ�سافة	اإلى	اأطر	العمل	القانونية	الهادفة	اإلى	ت�سهيل	التعاون	عبر	الموارد	المائية	العابرة	للحدود،	هناك	

مقاربة	هامة	اأخرى	من	خالل	التكامل	القطاعي	عبر	الفروع	العلمية	والقوانين	وال�سيا�سة	والأبحاث.

اأحد	هذه	الأمثلة	IHP	التابع	لليون�سكو	)البرنامج	الهيدرولوجي	الدولي(	HELP	)الهيدرولوجيا	للبيئة	والحياة	
وال�سيا�سة	المائية(،	الذي	هو	برنامج	ُمتعار�س	يهدف	اإلى	اإدارة	متكاملة	لم�ستجمع	مياه	الأمطار	عبر	الجمع	

بين	قانون	المياه،	و�سيا�سة	المياه	والعلوم	في	ال�ستجابة	لحتياجات	اأ�سحاب	الم�سلحة.

هناك	مثال	اآخر	ياأتي	�سمن	اإطار	عمل	برنامج	التحاد	الأوروبي	الذي	مّول	الأبحاث	التي	ت�سعى	اإلى	تكامل	
لـ	 والمنهجية	 )ال�ستراتيجية	 	STRIVER م�سروع	 بموجب	 واحد،	 حديث	 مثال	 هناك	 الن�سباطية.	 الخبرات	
IWRM	الُمح�ّسن	-	تقييم	متكامل		متعدد	الخت�سا�سات	في	اأربعة	اأحوا�س	اأنهار	اآ�سيوية	-	اأوروبية(	قد	طّور	

http://kvina.niva.	الموقع	)اأنظر	للحدود	عابرة	مائية	موارد	على	ت�ستمل	متكاملة	اإدارة	لمقاربات	منهجيات
no/striver/(.	لقد	�سّدد	الم�سروع	على	م�ساركة	اأ�سحاب	الم�سلحة،	وقدم	مقاربات	جديدة	حول	حكم	المياه	

و�ساهم	اأي�سًا	في	تمكين	ودعم	تنمية	القدرات	المحلية.

االإطار 6: االإدارة المتكاملة للوارد المائية في الممار�صة )IWRM( - الهيدرولوجيا للبيئة، 
)HELP( الحياة وال�صيا�صة المائية

HELP	الذي	تاأ�س�س	�سنة	1999	برنامج	متعار�س؛	انه	يتفاعل	مع	كافة	الموا�سيع	الجوهرية	للبرنامج	عن	طريق	

اإقامة	�سبكة	عالمية	من	الأحوا�س	لتح�سين	الروابط	بين	الهيدرولوجيا	واحتياجات	المجتمع:
المياه	والمناخ؛
المياه	والغذاء؛

جودة	المياه	وال�سحة	الب�سرية؛
المياه	والبيئة.

يهدف	HELP	اإلى	تقديم	فوائد	اجتماعية	واقت�سادية	وبيئية	للعلماء	واأ�سحاب	الم�سلحة	من	خالل	الأبحاث	لأجل	
ال�ستخدام	الم�ستدام	والمنا�سب	للمياه	عن	طريق:

علم	الهيدرولوجيا	دعمًا	لالإدارة	المتكاملة	المح�سنة	لحو�س	الأنهار؛
تح�سين	العالقات	المعقدة	بين	العمليات	الهيدرولوجية؛

اإدارة	الموارد	المائية؛
الإيكولوجيا؛

العلوم	الجتماعية	والقت�سادية	و�سنع	ال�سيا�سة.

UNESCO HELP Basins Map is available on the website:

www.smhi.se/polopoly_fs/21%1.9834/HELP20%info.pdf 
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المثال 14: قانون المياه، �صيا�صة واأبحاث المياه في حو�ض �صي�صان الفرعي )الميكونغ( - 
STRIVER م�صروع

م�سروع	STRIVER،	الُممّول	من	المفو�سية	الأوروبية	�سمن	برنامج	اإطار	العمل	ال�ساد�س،	ركّز	على	4	اأحوا�س	من	
بينها	حو�سان	اآ�سيويان	وحو�سان	اأوروبيان.	لقد	ا�ستخدمت	مقاربة	درا�سة	حالة	ل�سمان	اأ�سا�سات	قوية	حقيقية	

للم�سروع.	بداأ	الم�سروع	�سنة	2006	وا�ستكمل	بعد	ثالث	�سنوات،	و�سمل	13	�سريكًا	من	9	بلدان.
نهر	�سي�سان،	اأحد	الأحوا�س	الأربعة	المعنية،	هو	بين	اأكبر	روافد	نهر	الميكونغ	وله	م�ساحة	ت�سريف	من	17،000	

كلم2.
يدوم	مو�سم	الأمطار	في	هذا	الجزء	من	العالم	من	اأغ�سط�س	لآخر	نوفمبر،	مع	ذروة	التدفق	عادة	في	�سبتمبر	-	
اأكتوبر.	بعد	اإنجاز	�سّد	يالي	الكهرومائي	في	فييتنام	�سنة	2000،	ح�سل	تغّير	في	نظام	التدفق	عند	اأ�سفل	ال�سّد.
كانت	مهمة	م�سروع	مجموعة	مركز	داندي	تعيين	اأ�سحاب	الم�سلحة	الرئي�سيين	والموؤ�س�سات	الم�ساركة	في	اإدارة	
�سي�سان،	ومحاولة	دفع	هوؤلء	الفرقاء	اإلى	مناق�سة	م�ستقبلهم	الم�سترك	حول	النهر،	وقد	تم	عقد	اجتماع	لممثلين	
من	فييتنام	وكمبوديا	ولجنة	نهر	الميكونغ	حيث	تّمت	مناق�سة	روئ	حول	الم�ستقبل	الم�سترك	من	خالل	ا�ستخدام	

�سيناريوهات	م�ستقبلية	ُم�سّهلة	من	ِقَبل	باحثي	المركز.
Source: www.dundee.ac.uk/water/projects/striver
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3 حوكمة منظمات اأحوا�ض االأنهار العابرة للحدود

اأنواع المنظمات

3-1   عنا�صر الت�صنيف لنوع لمنظمات االأحوا�ض العابرة للحدود
يمكن	تعريف	منظمة	الحو�س	النهري	العابر	للحدود	كترتيب	موؤ�س�ساتي	دائم	ُمكر�س	لكافة	اأو	لجزء	من	اإدارة	
المياه	الم�ستركة	بين	بلدين	على	الأقل.	يغطي	هذا	ت�سكيلة	وا�سعة	من	الأنواع	التنظيمية	التي	توؤدي	وظائف	
منوعة	)اأنظر	الإطار	حول	الوظائف	الممكنة	في	الق�سم	3-2(.	اإطار	العمل	القانوني	والنظام	الأ�سا�سي	لهذه	
الموؤ�س�سات	ُيحّدد	اأحيانًا	كثيرة	�سياق	وتاريخ	الأحوا�س	وكذلك	الوكالة	المعطاة	اإلى	الهيئة	التي	تقيمها	الدول	

الأع�ساء.
باإمكاننا	اأن	ُنمّيز	تقريبًا	ثالثة	م�ستويات	من	التكليف	العتيادي	لمنظمات	الأحوا�س	العابرة	للحدود،	ح�سب	

درجة	اأهميتها	ال�ساعدة:
1	-	تكليف	معلوماتي	�سرف،	ُيرّكز	على	تبادل	البيانات	والمهمات	ذات	الطابع	التقني	والتنفيذي	ب�سورة	

رئي�سية؛
2	-	تكليف	ا�ست�ساري	حيث	تكون	الهيئة	موؤ�س�سة	مكملة	للدولة،	لكن	لي�س	لها	�سلطة	باتخاذ	القرار؛

3	-	تكليف	مع	حق	التقرير،	ينطوي	طبعًا	على	فقدان	جزئي	ل�سيادة	الدولة	ل�سالح	المنظمة	في	مجال	
المياه	الم�ستركة.

ياأتي	اإن�ساء	هيئة	دائمة،	عادة،	اإثر	اتفاقية	بين	البلدان	الم�ساطئة	للحو�س،	اتفاقية	هي،	في	معظم	الحالت،	
محدودة	بجزء	من	اأرا�سي	البلدان	المعنية	طالما	ان	حدود	الحو�س	ل	تتوافق	مع	حدود	كل	بلد.

على	العموم،	عندما	تكون	المياه	م�ستركة	بين	عدة	بلدان،	من	الم�ستح�سن	ان	تلحظ	اتفاقية	التعاون	اإن�ساء	
هيئة	للحو�س	العابر	للحدود،	ت�سند	اإلى	جردة	واإلى	اإعطاء	الأولوية	لم�ساكل	الحو�س.	عالوة	على	ذلك،	من	
البلدان	 ا�ستخدام	مقاربة	عري�سة	للحو�س	و�سمان	م�ساركة	كافة	 التعاون	عن	طريق	 المهم	تحديد	ق�سايا	

الم�ساطئة،	اأيًا	كانت	اأهميتها،	في	المنظمة.

النقاط االأ�صا�صية
يجب	اأن	ت�سجع	التفاقيات	بين	البلدان	اإقامة	منظمات	لالأحوا�س	العابرة	للحدود	للم�ساعدة	

في	تحقيق	الأهداف	المعينة.
تقدم	المنظمات	القائمة	لالأحوا�س	العابرة	للحدود	معلومات	قّيمة	تتوقف	على	ال�سياق،	على	

كل	من	نوع	الموؤ�س�سات	و�سالحياتها	وت�سغيلها.
اأحوا�س	عابرة	للحدود	ب�سورة	 في	بع�س	الحالت،	قد	يكون	من	الأف�سل	تطوير	منظمات	

تدريجية.
الجاري	 للمهمات	 نتيجة	تحليل	تف�سيلي	 تاأتي	 اأن	 الأحوا�س	يجب	 اختيار	مهمات	منظمات	

تنفيذها	قوميًا.	فتنفيذ	الأدوات	الإدارية	ميزة	اأ�سا�سية	بنوع	خا�س.
من	الم�ستح�سن	اأحيانًا	كثيرة	ان	يكون	هناك	هيئة	توؤدي	المهمات	التنفيذية	�سمن	المنظمة.

3 حوكمة منظمات اأحوا�ض االأنهر العابرة للحدود
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ما	من	كيان	يمكن	اعتباره	نموذجًا	عالميًا	لأن	كل	كيان	موؤ�س�س	لمياه	ُمعّينة	و�سياق	جيو�سيا�سي	ُمعّين،	و�سّمات	
اجتماعية	واقت�سادية	خا�سة.	وعلى	الرغم	من	ذلك،	قد	يكون	من	الممكن	الحتفاظ	ببع�س	المبادئ	التي	

تح�سن	كفاءة	الهيئات	والتعاون.	ي�سمل	ذلك	على	وجه	التحديد:
م�سوؤولية	كبرى	للهيئة	الم�ستركة	لل�سماح	بتنفيذ	IWRM؛

تكليف	ومنظمة	موؤ�س�ساتية	محّددين	بو�سوح	لل�سماح	باتخاذ	قرارات	وبتنفيذها؛
اإطار	عمل	ُيعّزز	ب�سورة	تدريجية؛

اآليات	كفوءة	للتعاون	بين	ال�سلطات	القومية	وهيئة	الحو�س	العابر	للحدود؛
اآلية	لرفع	التقارير؛

توافر	الأموال	لدعم	البرامج	الم�ستركة	والكيانات؛
اآليات	لت�سجيع	م�ساركة	الجمهور	واأ�سحاب	الم�سلحة	في	ن�ساطات	الهيئة	الم�ستركة.

هيئة	الحو�س	لها	حجم	يمكن	ان	يتغّير	ويكون	منا�سبًا	للتكليف	ولأبعاد	الحو�س:	على	�سبيل	المثال،	�سكرتاريا	
لجنة	حو�س	نهري	موزل	و�سار	موؤلفة	من	�سخ�سين،	في	حين	ان	�سكرتاريا	لجنة	نهر	الميكونغ	ت�سم	120	

موظف.
3-1-2   تطور منظمات االأحوا�ض العابرة للحدود

في	العديد	من	الحالت،	تتطابق	هذه	الموؤ�س�سات	مع	هيئات	ثنائية	اأو	متعددة	الجوانب	ل	ت�سمل	كافة	البلدان	
الم�ساطئة.	على	�سبيل	المثال،	تجمع	CICOS	4	بلدان	من	اأ�سل	10	بلدان	معنية	بحو�س	نهر	الكونغو	كما	ان	

لجنة	نهر	الميكونغ	تتكون	من	4	بلدان	من	اأ�سل	6	معنية	بالحو�س.
التوقيع	على	التفاقيات	الثنائية	يجب	ان	ُينظر	اإليه	كخطوة	ولكن	لي�س	كبديل	للتعاون	حول	كامل	الأحوا�س	

العابرة	للحدود.
في	بع�س	الحالت،	تهدف	التفاقية	اأ�ساًل	اإلى	اإقامة	هيئة	للحو�س.	في	حالت	اأخرى،	ل	تلحظ	المعاهدة	اأو	
التفاقية	الدولية	الإن�ساء	الفوري	لهيئة	كهذه،	فالوقت	والتجارب	وحدها،	بل	وحتى	تطور	التكليف	هو	الذي	

�سيظهر	الحاجة	اإلى	اإقامة	منظمات	الأحوا�س	العابرة	للحدود.

المثال 15: التاأ�صي�ض التدريجي لهيئات حو�ض نهر اأوكافانغو
وقّعت	الدول	الثالث،	اأنغول	وبوت�سوانا	وناميبيا،	م�ستر�سده	بروح	اإدارة	حو�س	نهر	اأوكافانغو	ككيان	واحد،	وقعت	
اتفاقية	�سنة	1994	حول	اإقامة	لجنة	حو�س	نهر	اأوكافانغو	)OKACOM(.	ُتلزم	التفاقية	البلدان	الأع�ساء	ت�سجيع	

التطوير	الُمن�ّسق	والم�ستدام		للموارد	المائية.
لقد	قادت	الروح	البراغماتيكية	الدول	الأع�ساء	اإلى	اإقامة	هيئات	اأوكاكوم	ب�سورة	تدريجية	من	خالل	الخطوات	

التالية:
�سنة	2004،	اعترفت	اللجنة	بالحاجة	اإلى	اإقامة	�سكرتاريا	لتنفيذ	قراراتها؛

�سنة	2005،	تم	توقيع	مذكرة	تفاهم	لإقامة	�سكرتاريا	اللجنة		)OKASEK(	وتطوير	الخطوط	الإر�سادية	
الإجرائية؛

�سنة	2006،	تم	تحديد	الكيان	التنظيمي	بالن�سبة	للجنة	الدائمة	لحو�س	نهر	اأوكافانغو

يتبع
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�سنة	2007،	تم	توقيع	اتفاقية	من	ِقَبل	الحكومات	الثالث	حول	هيكلية	اللجنة،	وحول	مكان	ال�سكرتاريا	في	
بوت�سوانا	للفترة	الزمنية	2007	اإلى	2010؛

في	اإبريل	2007،	تمت	مراجعة	التفاقية	حول	الهيكلية	التنظيمية	للجنة	AKACOM	الدائمة	لكي	تتما�سى	
مع	بروتوكول	SADC	الُمعّدل	حول	مجاري	المياه	الم�ستركة.	وفي	المدة	الأخيرة،	تم	التوقيع	على	بروتوكول	

ت�ساطر	البيانات	الهيدرولوجية،	�سنة	2010.
تنفيذ	 في	 	OKACOM م�ساعدة	 مكلف	 داخلي،	 جهاز	 ال�سكرتاريا	 بلد.	 كل	 عن	 ممثلين	 ثالثة	 من	 اللجنة	 تتكون	

قراراتها.	انها	تقوم	بدور	تقا�سم	المعلومات	والتوا�سل.
لتقا�سم	 تاأ�س�س	 دولة،	 كل	 من	 محليين	 ممثلين	 	10 من	 موؤلفة	 للحدود،	 عابرة	 لجنة	 هو	 الذي	 الحو�س،	 منتدى	
التجارب	ولتوليد	نظرة	عامة	عن	الم�سهد	الجتماعي	والقت�سادي،	والمائي	-	بيئي	للحو�س	لأجل	الم�ساعدة	في	

�سياغة	خطط	عمل	تقوم	على	ال�سياق	المحلي.
www.okacom.org	:لمزيد من المعلومات، اأنظر الموقع

االإطار 7: المبعوثون المطلقو ال�صلحية واللجان الم�صتركة

واللجان	 ال�سالحية	 المطلقي	 المبعوثين	 بين	 ُتمّيز	 التي	 الأكثر	و�سوحًا	 الُممّيزة	 ال�سفة	 التنظيمية	هي	 الهيكلية	
الم�ستركة.	المبعوثون	المطلقو	ال�سالحية	لديهم	هيكلية	تنظيمية	ب�سيطة	ن�سبيًا،	بينما	اللجان	الم�ستركة	لديها	

عادة	هيكلية	متطورة	اأكثر.

الهيكلية	 ت�سمل	 وقد	 فرعية.	 اأو	 عاملة	 وهيئات	 هيئات(	 )اأو	 القرار	 ل�سنع	 هيئة	 عادة	 الم�ستركة	 اللجان	 ت�سمل	
وفود	 للجنة(،	 العامة	 )الجمعية	 للفرقاء	 موؤتمر	 اأخرى،	 اأ�سياء	 بين	 مثل،	 عنا�سر	 الم�ستركة	 للجان	 التنظيمية	
لجنة	 خبراء،	 مجموعات	 عمل،	 مجموعات	 �سكرتاريا،	 اللجنة،	 رئي�س	 الوفود،	 روؤ�ساء	 من	 موؤلفة	 هيئة	 الفرقاء،	
تدقيق،	مجموعة	ا�ست�سارية	للمانحين،	مركزًا	للمعلومات،	مركزًا	للتدريب،	مكاتب	قومية	ومراقبين.	وعلى	الرغم	
من	تنوع	الهيكليات	التنظيمية	بين	اللجان	الم�ستركة،	من	المهم	بالن�سبة	لتلك	اللجان	ان	يكون	لها،	بالإ�سافة	اإلى	
هيئات	�سنع	القرار،	هيئات	تنفيذية	وعمل،	لأجل	�سمان	ا�ستمرارية	وتما�سك	الن�ساطات	كما	وتنفيذ	القرارات.

هناك	الكثير	من	الخبرات	حول	العالم	بالن�سبة	للجوانب	الموؤ�س�ساتية	لتاأ�سي�س	اللجان	الم�ستركة،	وعلى	الأخ�س	
في	ما	يتعلق	بالقواعد	الإجرائية،	والمبادئ	والإجراءات	الخا�سة	ب�سنع	القرار،	والترتيبات	الخا�سة	بال�سكرتارية،	

وتنظيم	ال�سخ�سية	القانونية.	لقد	طّورت	اللجان	الم�ستركة	اآليات	ل�سمان	الم�ساركة	العامة.	

رف	في	»لجنة«	)اأو	»لجنة	م�ستركة«(،	ل	يكون	هناك	اأحيانًا	كثيرة	منظمة	 في	حال	وجود	تمثيل	حكومي	�سِ
حو�س	عابر	للحدود	)ل	هيئة	تنفيذية(	كما	ان	الن�ساطات	مح�سورة	باجتماعات	للر�سميين	من	تلك	البلدان.	
هذه	هي	الخطوة	الأولى	لتعزيز	الإرادة	ال�سيا�سية	للتعاون،	والتعلم	على	العمل	معًا،	وبناء	الثقة	بين	الأع�ساء	
اإلى	جهاز	حو�س	دائم	 اأمكن،	 اإذا	 وت�سجيع	تبادل	المعلومات	والبيانات.	لكن	يجب	ان	يتطور	هذا	النظام،	

للتمكين	من	اإقامة	�سكرتاريا	دائمة	من	�ساأنها	ان	تعزز	الإدارة	الُمن�ّسقة	ودعم	تنفيذ	التفاقية.

التكليف	 وتغّير	 لالأحوا�س	 الم�ساطئة	 البلدان	 بين	 المتغّيرة	 التعاون	 ممار�سات	 تقود	 قد	 الزمن،	 مرور	 مع	
وم�ستوى	الن�ساطات	والمهمات	الإدارية	والتجارب،	اإلى	تغيير	في	الو�سع	القانوني	للهيئات.	لجان	نهري	وزل	

و�سار،	على	�سبيل	المثال،	عملت	في	البداية	دون	اأية	�سكرتاريا.
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المثال 16: موزل - �صار: والدة تدريجية
بعد	المعاهدة	حول	قنال	نهر	موزل	في	اأكتوبر	1956،	وقعت	حكومات	ثالثة	بلدان،	المانيا	وفرن�سا	واللوك�سمبورغ،	
في	20	دي�سمبر	1961،	في	باري�س،	معاهدة	ت�سكيل	لجنة	دولية	لحماية	نهر	الموزل	�سد	التلّوث.	بالن�سبة	لنهر	
�سنة	 وفرن�سا	 المانيا	 بين	 مماثلة	 لجنة	 لت�سكيل	 معاهدة	 توقيع	 الوقت	 نف�س	 في	 تم	 لموزل،	 رافد	 اأكبر	 ال�سار،	

1956،	ودخل	البروتوكول	حيز	التنفيذ	في	الأول	من	يوليو	1962.

لما	كان	التلوث	الق�سية	الرئي�سية،	تّمت	اإقامة	مجموعتين	�سنة	1963	لكل	لجنة	م�سوؤول	عن	ر�سد	جودة	المياه	
المجاري	 جودة	 لر�سد	 دولية	 �سبكة	 اللجان	 اأقامت	 	،1964 �سنة	 النهرين.	 لتنظيف	 التقنية	 التدابير	 واقتراح	

المائية.

ولزيادة	تعزيز	التعاون،	وقعت	الدول	المتعاقدة	في	22	مار�س	1990	في	بروك�سل،	بروتوكوًل	اإ�سافيًا	حول	اإقامة	
�سكرتاريا	م�ستركة.	منذ	1991،	�ساعدت	هذه	ال�سكرتاريا	المقيمة	في	مدينة	ترير	اللجان	في	القيام	بمهماتها،	
فتابعت	ون�ّسقت	الأعمال،	ولديها	الآن	موظفين	بدوام	كامل	وموظفين	بدوام	جزئي.	ُيظهر	هذا	المثال	ان	اإقامة	
هيئة	لإدارة	حو�س	عابر	للحدود	يمكن	ان	تعمل	ب�سورة	منا�سبة	وبنجاح	بطريقة	تدريجية	دونما	حاجة،	منذ	

البداية،	اإلى	اإقامة	تدابير	موؤ�س�ساتية	ثقيلة.

باإمكان	العديد	من	المنظمات	تح�سين	ن�ساطاتها	مع	اآليات	لبناء	القدرات	الموؤ�س�ساتية	والتنظيمية	كاأن:

يكون	لها	طابع	تمثيلي	اأف�سل	لل�سلطات	القومية	في	المنظمات	الم�ستركة	لالأحوا�س،	وبالتالي	تح�سين	
التن�سيق	مع	الم�ستوى	المحلي؛

اجتذاب	اللتزامات	بالن�سبة	للموارد	المالية	والت�سغيلية	)توافر	الموظفين،	المرافق،	الأدوات،	الخ...(	
من	حكومات	البلدان	المجاورة،	لت�سهيل	ت�سغيل	الهيئات،	وتنفيذ	البرامج	الم�ستركة؛

اإقامة	هيئات	تنفيذية	وت�سغيلية	)على	الأقل	�سكرتاريا	دائمة(؛

اإدخال	اآليات	للم�ساركة	وللو�سول	اإلى	المعلومات؛

تطوير	متطلبات	رفع	التقارير.

فعالية	 في	 ي�ساهما	 اأن	 الخا�س	 القطاع	 مع	 بالتعاون	 والعمل	 التكنولوجي	 الإبداع	 باإمكان	 ذلك،	 على	 عالوة	
التعاون.

3-1-3   اأنواع المنظمات القائمة
وهكذا،	ووفقًا	لالحتياجات	والظروف	المحلية	والتاريخ،	تم	تبني	مقاربات	مختلفة	لتنظيم	الوظائف	المفيدة	
بالن�سبة	لإدارة	المياه	في	الأحوا�س	العابرة	للحدود.	ومع	انه	ل	يمكن	اعتبار	اأي	خيار	كخيار	جامع،	يبقى	من	
منظمات	 تنظيم	 اإعادة	 اأو	 باإقامة	 التفكير	 عند	 بنجاح،	 والعمل	 القائمة	 المنظمات	 اأنواع	 من	 التعّلم	 المهم	

الأحوا�س	العابرة	للحدود.	يمكن	جمع	هذه	الخيارات	في	الفئات	التالية:
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لجان	»اإدارية«	دولية،	مع	اأو	بدون	�سكرتاريا	دائمة،	ي�سارك	فيها	ب�سورة	رئي�سية	ممثلون	عن	الوزارات	المعنية	
ذات	 البيانات،	 اأو	 المعلومات	 لتبادل	 المائي؛	 	 الم�ستجمع	 اأو	 النهر	 نف�س	 على	 المختلفة	 م�ساريعهم	 لتن�سيق	
المالحة(،	 )مثاًل،	 م�ستركة،	 قواعد	 لتحديد	 الطارئة،	 الأو�ساع	 في	 الأخ�س	 وعلى	 ل،	 اأم	 الر�سمي	 الطابع	
وفئات	 البلدان	 بين	 عنها(	 الناجمة	 الفوائد	 )اأو	 المتوفرة	 الموارد	 تخ�سي�س	 ال�سرورة،	 تقت�سي	 وحيث	
الدولية	 للجان	 تنظيمية.	 هيكليات	 هناك	 يكون	 عندما	 اأو	 الأزمات،	 فترات	 في	 الأخ�س	 وعلى	 ال�ستخدام،	

اأحيانًا	كثيرة	دور	محدود	في	�سياغة	التو�سيات	للدول	الأع�ساء	حول	اإدارة	المياه؛

�سلطات	»التحكيم«	التي	يعود	اإليها	»الفرقاء«	الذين	يعنيهم	الأمر،	ل�سنع	القرار	حول	النزاعات	النا�سئة؛	تلك	
اأو	اللجنة	الدولية	حول	 هي	حالة	اللجنة	الدولية	الم�ستركة	)IJC(	بين	الوليات	المتحدة	الأميركية	وكندا،	

الحدود	والمياه	)IBWC(	بين	الوليات	المتحدة	الأميركية	والمك�سيك،	على	�سبيل	المثال؛

منظمات	الأحوا�س	اأو	»�سلطات	الأحوا�س«	التي	تف�سل	اأو	المكلفة	عقد	هيكليات	كبرى	او	تطويرات	ُمجّمعة؛	
تلك	هي	الحال	بالن�سبة	للمالحة،	ال�سيطرة	على	الفي�سانات،	تحويل	مجرى	المياه،	بناء	الطبقات	/ال�سدود،	

على	الأخ�س	للري	وانتاج	الطاقة	الكهرومائية،	الخ...

هذه	المنظمات،	التي	تن�ساأ	اأحيانًا	كثيرة	»ك�سركات«	عامة	اأو	خا�سة،	تملك	عادة	امتيازات	مرافق	عامة	وهي	
مكلفة	اإن�ساءها	واإدارتها	على	المدى	الطويل،	على	العموم	عن	طريق	تقديم	الخدمات،	والكهرباء	والمياه	غير	
المعالجة	اأو	عن	طريق	فر�س	�سرائب	ُمعّينة	على	الأخ�س	بالن�سبة	للنقل	في	المجاري	المائية.	تتطلب	هذه	

المنظمات،	ب�سبب	اأدوارها،	وجود	هيئة	ل�سنع	القرار	ال�سيا�سي	وهيئة	للتنفيذ	التقني	في	اآن؛

»وكالت«	تكون	م�سوؤولة	عن	جمع	البيانات	ل�سمان	التخطيط	على	المدى	المتو�سط	وفر�س	ال�سرائب	حول	
�سحب	المياه	واأعمال	التفريغ	لتمويل	اأو	دعم	ال�ستثمارات	ال�سرورية	لأجل	تحقيق	الأهداف	المحددة؛

»لجان	اأو	مجال�س	الأحوا�س«،	اأو	مجموعات	العمل	المعينة	التي	تجتمع،	اإلى	جانب	الإدارات،	وممثلي	ال�سلطات	
هناك	 يكون	 اأن	 ويمكن	 الخ...	 المدني،	 والمجتمع	 المياه،	 وم�ستخدمي	 القت�سادية،	 والقطاعات	 المحلية،	
الموارد	 وتخ�سي�س	 ال�سرائب	 وو�سع	 بالتخطيط،	 يتعلق	 ما	 في	 الأخ�س	 على	 قرار،	 �سناع	 اأو	 ا�ست�ساريون	

المتوفرة؛

ِقَبل	 من	 موؤقتة	 ب�سورة	 عادة	 تن�ساأُ	 التي	 البرامج«	 اأو	 »بالم�ساريع	 للقيام	 الُمطّورة	 المبادرات	 اأو	 الهيكليات	
�سريك	للوقت	ال�سروري	لتنفيذ	برنامج	ُمعّين	من	الن�ساطات	مع	تمويل	ُمعّين؛

اإدارية	م�ستركة	للحو�س.	الألفاظ	 اإن�ساء	هيئة	 اإلى	 في	كافة	الحالت،	يجب	ان	تقود	الترتيبات	الموؤ�س�ساتية	القائمة	
المختارة	لت�سمية	الموؤ�س�سة	)والتي	تختلف	وفقًا	للغة	الم�ستعملة(	اأقل	اأهمية	بكثير	من	مهمتها	الفعلية.
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االإطار 8: امليول واملمار�صات يف االتفاقيات واملوؤ�ص�صات
اأنواع	 UNECE	حول	حماية	وا�ستخدام	الأنهار	والبحيرات	الدولية	العابرة	للحدود،	هناك	ثالثة	 وفقًا	لمعاهدة	

رئي�سية	من	الترتيبات	الموؤ�س�ساتية	لالتفاقيات	ما	بين	الدول	حول	المياه	العابرة	للحدود:
بدون	تعيين	موؤ�س�سة	لتنفيذ	التفاقية؛

تعيين	مفو�سين	مطلقي	ال�سالحية	)ممثلين	حكوميين(؛
اإقامة	لجنة	م�ستركة	م�سوؤولة	عن	تنفيذ	التفاقية.

ت�سيطر	اللجان	الم�ستركة	بو�سوح	في	الممار�سة	الدولية	في	حين	ان	المفو�سين	المطلقي	ال�سالحية	متواجدون	
.EECCA	وفي	وال�سرقية	ال�سرقي	الو�سطى	اأوروبا	في	التفاقيات	في	الأحيان	معظم	في

EEC- 	لكن،	في	التفاقيات	المعقودة	منذ	بداية	الت�سعينات	من	القرن	الما�سي،	عن	طريق	اأو	مع	م�ساركة	بلدان
CA،	لم	تعد	موؤ�س�سة	المفو�سين	المطلقي	ال�سالحية	ت�سيطر.	يمكن	تق�سيم	اتفاقيات	المجاري	المائية	والهيئات	

الم�ستركة،	ح�سب	نطاق	تطبيقها،	اإلى	تلك	التي	تغطي	حو�سًا	نهريًا	كاماًل	عابرًا	للحدود،	جزءًا	من	حو�س،	مياه	
حدودية	فقط	اأو	تعاون	�سمن	م�سروع	ُمعّين،	برنامج	اأو	ا�ستخدام	لمجاري	مياه	عابرة	للحدود.

من	 العديد	 فان	 المائية،	 المجاري	 اتفاقيات	 في	 المياه	 لتحديد	 المياه	 معاهدة	 متطلبات	 من	 الرغم	 على	
اإلى	 التو�سل	 اإلى	 الهادفة	 بالجهود	 البدء	 يمكن	 التفاقيات	 هذه	 عليها	 تنطبق	 التي	 المياه	 تعّين	 ل	 التفاقيات	
اتفاقيات	جديدة	واإقامة	هيئات	م�ستركة	جديدة	بين	اأو	مع	م�ساركة	بلدان	EECCA،	عن	طريق	ت�سجيع	الن�ساطات	
التعاون،	 من	 ُمعّينة	 مجالت	 في	 اأو	 التقنية	 الق�سايا	 حول	 الم�ساطرة	 الدول	 في	 القومية	 لل�سلطات	 الم�ستركة	

وكذلك	عبر	ن�ساطات	م�ستركة	للمنظمات	غير	الحكومية	واأ�سحاب	الم�سلحة	الآخرين.
باإمكان	المنظمات	الدولية	تقديم	خبرات	قّيمة	وان	ت�سبح	عامل	ت�سهيل	محايد	للحوار	بين	الدول	الم�ساطئة.

0=L&11618=www.unece.org/index.php?id:مزيد من المعلومات على الموقع

3 - 2 اأنواع وظائف منظمات االأحوا�ض العابرة للحدود
من	 كبرى	 فئات	 ثالث	 هناك	 متعددة.	 تكون	 وقد	 منوعة	 للحدود	 العابرة	 الأحوا�س	 منظمات	 وظائف	

الوظائف:
وظيفة		التن�سيق	والإر�ساد	لم�ساعدة	الدول	الأع�ساء	في	تطبيق	اأحكام	التفاقيات؛

اإليها	)اإدارة	 وظيفة	تنفيذية،	اأي	كافة	الن�ساطات	المبا�سرة	للمنظمة،	بالتوافق	مع	المهمة	الموكلة	
البيانات،	نظام	المعلومات،	التخطيط	والبرمجة،	الخ...(؛

وظيفة	مراقبة	لتنفيذ	التفاقيات	)متابعة	التنفيذ(.
اختيار	وظائف	منظمات	الأحوا�س	العابرة	للحدود	يجب	ان	ينتج	عن	تحليل	تف�سيلي	للوظائف	التي	يوؤديها	
)اأو	 البلدان	 حكومات	 بين	 التفاقية	 في	 ال�سيا�سي	 القرار	 لإر�ساد	 موؤ�س�ساتي(	 )تحليل	 م�ساطئ	 بلد	 كل	
البلدان	 بين	 للتن�سيق	 ال�سرورية	 الأدوات	 تنفيذ	 ال�سروري	دعم	 الوظائف،	من	 اختيار	 مراجعتها(.	عن	

الم�ساطئة.	يفتر�س	ذلك:
ر�سد	المياه،	نظم	الرقابة	والمعلومات	)انظر	الق�سم	4(؛

التي	 الكوارث	 لمواجهة	 والتدخل	 المنع	 واآليات	 والتلوث،	 الجفاف	 الفي�سانات،	 حول	 الإنذار	 ُنظم	
ت�سّببها	المياه	وحماية	الأرواح	والممتلكات؛

اأ�ساليب	وو�سائل	الحوار	وتعبئة	ال�سكان	المعنيين	)انظر	الق�سم	6(؛
ممار�سة	التخطيط	على	المدى	الطويل	وتخطيط	ال�ستثمار	ذي	الأولوية	)انظر	الق�سم	7(؛
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االإطار 9: فئات وظائف في منظمات االأحوا�ض العابرة للحدود
منظمات	 على	 يجب	 التي	 الوظائف	 من	 فئات	 ع�سر	 	1997 �سنة	 المياه	 حول	 المتحدة	 الأمم	 معاهدة	 حدّدت	

الأحوا�س	العابرة	للحدود	القيام	بها.	انها	على	التوالي:
1	-	جمع	وت�سنيف	وتقييم	البيانات	لتحديد	م�سادر	التلّوث	التي	توّلد	اأثرًا	عابرًا	للحدود؛

2	-	تطوير	برامج	ر�سد	م�ستركة	حول	جودة	وكمية	الموارد؛
3	-	تطوير	جردات	وتبادل	المعلومات	حول	م�سادر	التلّوث	التي	تولد	اأثرًا	عابرًا	للحدود؛

4	-	و�سع	حدود	ل�سرف	المياه	العادمة	وتقييم	فعالية	برامج	الرقابة؛
5	-	التحديد	الم�سترك	لمعايير	الجودة	والأهداف،	والتدابير	المقترحة	للحفاظ	على،	واإذا	لزم	الأمر،	

تح�سين	جودة	المياه؛
6	-	تطوير	خطط	عمل	م�ستركة	للحد	من	الحمولت	الُملِوثة،	من	التلّوث	العر�سي	والتلّوث	المنت�سر؛

7	-	اإقامة	اإجراءات	اإنذار؛
8	-	تقديم	منتدى	لتبادل	المعلومات	حول	ال�ستخدامات	القائمة	والمخططة	للموارد	والمرافق	ذات	

ال�سلة،	التي	ُتوّلد	اأثرًا	عابرًا	للحدود؛
9	-	ت�سجيع	التعاون	وتبادل	المعلومات	حول	اأف�سل	التكنولوجيات	الُمتاحة	وتعزيز	التعاون	في	برامج	

الأبحاث	العلمية؛
10	-	الم�ساركة	في	تقييم	الأثر	البيئي	للمياه	العابرة	للحدود	بالتوافق	مع	القواعد	الدولية	ذات	ال�سلة	

بالمو�سوع.	

اآليات	تمويل	منا�سبة	)انظر	الق�سم	8(؛
تدابير	منا�سبة	للحيلولة	دون	دخول	وانت�سار	الأجنا�س	المائية	الغازية	التي	ت�سبب	اأ�سرارًا	بيئية	واقت�سادية	

هائلة	والتي	نجد	منها	دائمًا	اأجنا�سًا	جديدة.

معظم	هذه	الوظائف	تنطبق	على	كل	من	موارد	المياه	ال�سطحية	والجوفية،	لكن	من	ال�سروري،	بنوع	خا�س،	
عقد	اتفاقيات	حول	م�ستجمعات	المياه	العابرة	للحدود	)انظر	الق�سم	5(:

ب�سبب	تعّر�سها،	وعلى	الأخ�س	المياه	الجوفية	الأحفورية،	والوقت	الالزم	لإعادة	الأو�ساع	المتدهورة	اإلى	
ما	كانت	عليه	�سابقًا،	من	وجهة	النظر	الكمية	والنوعية،	من	جهة:

المياه	 بالمقارنة	مع	 للحدود	 العابرة	 الجوفية	 المياه	 ال�سائع	في	مجال	 الوقت	 ب�سبب	 ثانية،	 ومن	جهة	
ال�سطحية.

اإلى	 ال�سعي	 الم�ستح�سن	 العابرة	للحدود	وتعمل	ب�سورة	منا�سبة،	من	 الأنهار	 اأحوا�س	 حيث	توجد	منظمات	
تو�سعة	المهام	الم�سندة	اإلى	منظمات	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود	هذه،	حتى	وان	كانت	المنطقة	المعنية	
اأف�سلية	 المياه	ال�سطحية.	هذه	المقارنة	لها	 الفعلية	لحو�س	 المياه	ل	تتنا�سب	مع	الحدود	 ُم�ستجمع	 بنظام	
منظمات	 ت�سمن	 ان	 اأي�سًا	 المهم	 ومن	 المنظمات.	 تراكب	 وتجّنب	 القائمة،	 والكفاءات	 الموارد	 ا�ستخدام	
الأحوا�س	العابرة	للحدود	اأو	ت�سّهل	التعاون	بين	الهيئات	المكلفة	�سوؤون	المياه	ال�ساحلية	اأو	البحرية	لالأحوا�س.
اأحيانًا،	تغطي	التفاقية	الأولى	التي	ت�سمح	باإقامة	منظمة	لالأحوا�س	العابرة	للحدود	فقط	مجال	واحد	اأو	عدد	
نقطة	 تكون	 ان	 التجارة	 باإمكان	 ان	 المائية	كما	 المجاري	 للمالحة	على	 بالن�سبة	 التدخل	 قليل	من	مجالت	
البداية،	مثاًل.	بعدها،	تزداد	الكفاءة	ويمكن	ان	ت�سمل	الإرادة	ال�سيا�سية،	ومجالت	اأخرى	مثل	ال�سيد	والري	
حماية	 مثل	 الم�سائل	 اأما	 الخ...	 الفي�سانات،	 على	 وال�سيطرة	 الكهرومائية،	 الطاقة	 وانتاج	 المياه،	 وتنظيم	
وا�ستخدام	المياه	الجوفية،	والتدابير	الخا�سة	بجودة	المياه	وحماية	النظام	الإيكولوجي،	وحماية	المناظر	

الطبيعية،	وتنوع	الإرث،	وتبادل	التكنولوجيا	وم�ساهمة	عامة	النا�س	فقد	تظهر	اأي�سًا	في	وقت	لحق.
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المديرين	 جانب	 من	 والأ�ساليب	 المقاربات	 ومقارنة	 العملية،	 التجارب	 تبادل	 ت�سجيع	 اأي�سًا	 ال�سروري	 من	
والتقنيين	المعنّيين،	بما	في	ذلك	دعم	عمل	�سبكات	التعاون	المتخ�س�سة	في	هذا	الميدان.

EECCA المثال 17: قواعد الهيئات الم�صتركة العابرة للحدود في
	)EECCA( الو�سطى	 واآ�سيا	 والقوقاز	 ال�سرقية	 اأوروبا	 في	 الم�ستركة	 الهيئات	 كفاءات	 تو�سعت	 الوقت،	 مرور	 مع	
�سموًل	 اأكثر	 والمهام	 الوظائف	 اأ�سبحت	 فقد	 متزايد.	 بيئي	 وتكليف	 ت�سمل	مجالت	جديدة	 لكي	 كبيرة	 ب�سورة	

.IWRM	ومبادئ	الأحوا�س	مقاربة	تنفيذ	من	الم�ساطئة	والدول	الم�ستركة	الهيئات	لتمكين	وتنوعًا
ت�سمل	هذه	الوظائف:

اأ	-	وظيفة	التن�سيق	وتقديم	الم�سورة؛
ب	-	الوظيفة	التنفيذية؛

ج	-	مراقبة	التنفيذ	ووظيفة	حل	النزاعات.
وظائف	الهيئات	الم�ستركة	مف�سلة	اأكثر	في	المهمات	التي	ُتوكل	بموجب	التفاقيات	ذات	العالقة.	تدرج	اتفاقية	
في	 التفاقية.	 بموجب	 القائمة	 الم�ستركة	 الهيئات	 اإلى	 �ستوكل	 التي	 المهمات	 من	 الأدنى	 الحد	 للمياه	 	UNECE

المهمات	 من	 العديد	 اأي�سًا	 الفردية	 الم�ستركة	 الهيئات	 من	 العديد	 اإلى	 الموكلة	 المهمات	 ت�سمل	 الممار�سة،	
الإ�سافية.

عمل منظمات االأحوا�ض العابرة للحدود  3-3
يجب	التمييز	بين	اإدارة	الأحوا�س	واإدارة	منظمة	الأحوا�س

اإقامة	 اأي	لكي	تنفذ	ب�سورة	فعالة	اتفاقية	الحو�س	الدولية،	من	المف�سل	 لكي	تكون	الهيئة	ت�سغيلية	تمامًا،	
هيئة	تنفيذية	)مثل	�سكرتاريا	تنفيذية،	لجنة	عليا،	�سكرتاريا	عامة،	الخ...(	في	�سميم	الهيئة	الم�ستركة،	مع	

وظائفها	المتفق	ب�ساأنها.

االإطار 10: اإدارة المنظمات واالأحوا�ض

اإدارة منظمات االأحوا�ض العابرة للحدود 

الهيكلية:	نوع	المنظمة،	نظامها	الداخلي،	
الترتيبات	الموؤ�س�ساتية،	وجود	�سكرتاريا،
دور	الم�سهد	الموؤ�س�ساتي	للموارد	المائية،
على	الأخ�س	في	ما	يتعلق	بالموؤ�س�سات	

القومية،
الحوكمة،	الر�سم	البياني	التنظيمي،	

الهيئات...،
الإدارة	المالية	للمنظمة،	المحا�سبة،	النظام	

المالي	للت�سغيل،	ال�ستثمار...،
اإدارة	الموارد	الب�سرية،	قدرات	العاملين،	

التدريب...،
اإدارة	الخدمات.

اإدارة االأحوا�ض العابرة للحدود
	

		حو�س	نهر،	بحيرة	و/اأو	حو�س	مياه	جوفية
اإدارة	الموارد	المائية:	التخ�سي�س	ما	بين	
ال�ستخدامات،	تقا�سم	الفوائد	بين	البلدان،	

معرفة	الموارد،	الحفاظ	على	النظم	
الإيكولوجية،	الروابط	مع	الإدارة	الح�سرية،	

الأرا�سي	الحرجية،	الزراعة،
قواعد	اإدارة	الموارد،

الجدول	الزمني،	الخطة	الإدارية
برنامج	التدابير	وخطة	العمل.	
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المثال 18: عمل لجنة نهر الميكونغ

في	كل	�سنة،	يجتمع	وزراء	البيئة	والمياه	في	كمبوديا	ولو�س	وتايالند	وفييتنام	لمناق�سة	الق�سايا	النا�سئة	المتعلقة	
الو�سع،	 	،)MRC( الميكونغ	 نهر	 لجنة	 مجل�س	 اأع�ساء	 ب�سفتهم	 ويراجعون،	 الميكونغ،	 لنهر	 الأ�سفل	 بالحو�س	
وي�سلون	اإلى	خال�سات	م�ستركة	حول	اإدارة	وتطوير	المياه	والموارد	ذات	العالقة	�سمن	اإطار	عمل	اتفاقية	1995.

اللجنة	الم�ستركة	لـ	MRC	التي	ت�سم	ر�سميين	كبار	من	البلدان	الأربعة	وتدعمها	وكالت	قوية	معينة	ت�سمل	وزارة	
ال�سكرتاريا	الجتماعات	 ت�ّسهل	 التنفيذ.	 المجل�س	لو�سعها	مو�سع	 تاأخذ	قرارات	و�سيا�سات	 الخارجية،	 ال�سوؤون	
الإقليمية	للبلدان	الأع�ساء	وتقدم	الم�سورة	التقنية	حول	التخطيط	والتن�سيق	والتعاون.	وتعمل	اأي�سًا	عن	كثب	مع	
هيئات	التن�سيق	للبلدان	الأربعة،	ولجان	الميكونغ	القومية،	والوكالت	اأو	الموؤ�س�سات	الحكومية	الأخرى.	جمهورية	

.MRC	لحوار	فقط	�سركاء	ب�سفة	اأي�سًا	م�ساركون	ميانمار	واتحاد	ال�سعبية	ال�سين

لي�س	هناك	نموذج	نمطي	للر�سم	البياني	التنظيمي	لمثل	هذه	الوحدة،	لكن	التجارب	تدل	على	انه	يجب	ان	
ت�سمل	الهيكلية	مكّونات	منوعة	)اإدارة	تنفيذية،	دائرة،	...(	تتعامل	مع	الق�سايا	التقنية	والمالية،	والموارد	
الب�سرية،	والت�سالت،	واإدارة	البيانات	مدعومة	من	الموظفين	المنا�سبين،	والتمويل	الم�ستدام	والتجهيزات.

لالأحوا�س	 لإقامة	منظمة	 الأولى	 المراحل	 في	 اتخاذها	 الواجب	 الأ�سا�سية	 القرارات	 بع�س	 الأمثلة	عن	
العابرة	للحدود،	ت�سمل:

ق�سية	اللغة	)اللغات(	الر�سمية؛

القواعد	الإجرائية	والقواعد	الداخلية	لمنظمة	الأحوا�س	العابرة	للحدود	وهيئاتها	)مثل	الجوانب	المتعلقة	
بعقد	الجتماعات،	الرئا�سة،	تعيين	الموظفين	ال�سيا�سيين	والتقنيين،	قواعد	�سنع	القرار،	التفاق	الجماعي	
في	 اأهميتها	 ح�سب	 البلدان	 اأ�سوات	 عدد	 الن�ساب،	 قواعد	 الجماع،	 الموؤهلة،	 الأغلبية	 مع	 الت�سويت	 اأو	

الحو�س	اأو	خالف	ذلك	ِمّما	ل	عالقة	له	بهذه	البيانات(.

3 حوكمة منظمات اأحوا�ض االأنهر العابرة للحدود
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ال�صكل 2: هيكليات لجنة نهر الميكونغ

حكومة فييتنامحكومة تايلندحكومة الو�ضحكومة كمبوديا

CEO مكتب
وحدة	التن�سيق	التقني

الق�صم المالي واالإداري

ق�صم تنمية الموارد الب�صرية
البرنامج	المتكامل	لبناء	القدرات

ق�صم التعاون الدولي واالت�صاالت

ق�صم العمليات ق�صم الدعم التقني ق�صم البيئة ق�صم التخطيط

برنامج البيئة  برنامج خطة 
تطوير الحو�ض

مبادرة 
الطاقة الكهربائية 

الم�صتدامة
م�صروع االإدارة المتكاملة

للموارد المائية لنهر 
الميكونغ

م�صروع اإدارة
الم�صتجمعات المائية

برنامج اإدارة وتخفيف 
وطاأة الفي�صانات

برنامج اإدارة المعلومات 
والمعرفة

مبادرة التغيير المناخي 
والتكيف

برنامج الزراعة والري

م�صروع اإدارة الجفاف

برنامج الم�صمكات

برنامج الملحة

لجان الوكاالت القومية 
)NMCS( لنهر الميكونغ

ال�صكرتاريا الذراع التقني 
)MRC( واالإداري لــ

مجموعة المانحين 
اال�صت�صارية، �صركاء التنمية 

والموؤ�ص�صات المتعاونة

اأع�صاء المجل�ض على 
الم�صتوى الوزاري والحكومة

اأع�صاء اللجنة الم�صتركة 
على م�صتوى روؤ�صاء الدوائر 

اأو اأعلى

الهيكلية الت�صغيلية ل�صكرتاريا لجنة نهر الميكونغ

3 حوكمة منظمات اأحوا�ض االأنهر العابرة للحدود
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CPO
االجتماع بح�صور كامل االأع�صاء

اجتماع روؤ�صاء الوفود

ال�صكرتاريا

المجموعة 1
المجموعة التوجيهية

WED

GM
ر�صد

GD
اإدارة البيانات

GP خطط
الإدارة حو�ض النهر

GE
تحليل اقت�صادي

GR
رفع التقارير

المجموعة 2
الفيا�صانات

المجموعة 3
التلوث الناجم

 عن حوادث الملحة
المجموعة 4

الق�صايا القانونية

ال�صكل 3 : تنظيم لجنة االأودر

المثال 19: لجنة حو�ض نهر االأودر
تتقا�سم	المانيا	وبولندا	وجمهورية	الت�سيك	نهر	الأودر.	تنظيم	�سكرتاريا	ICPO	)اللجنة	الدولية	لحماية	الأودر(	

يعك�س	ب�سورة	ممتازة	المهمة	والأهداف	التي	اأولتها	البلدان	الم�ساطئة	الثالثة	اإلى	المنظمة،	اأي:
منع	التلّوث؛

منع	والحّد	من	مخاطر	الفي�سانات؛
للمياه	 الأوروبي	 الإطاري	 التوجيه	 مع	 بالتوافق	 الإيكولوجية	 للنظم	 جيدة	 اإيكولوجية	 اأو�ساع	 تحقيق	

)WFD(
WFD	تنفيذ	تن�سيق

تقت�سي	 ح�سبما	 التدريجي	 والتطور	 ال�سهل	 بالتكّيف	 ي�سمح	 عمل	 مجموعات	 �سمن	 ال�سكرتاريا	 عمل	 طريقة	
الحاجة.	�سحيح	انه	في	الوقت	الذي	ترجع	فيه	معاهدة	بحر	البلطيك	اإلى	1990،	فان	معاهدة	ICPO	قد	ُوقّعت	
�سنة	1996،	مع	اأول	مجموعات	عمل	ذات	موا�سيع	ُمعّينة	)التلّوث،	الخطة	الإدارية،	الجوانب	القانونية(.	على	اأثر	
تاأ�سي�س	�سكرتاريا	 تاأ�سي�س	مجموعة	عمل	رابعة	حول	الفي�سانات،	لكن	 الفي�سانات	الكارثية	�سنة	1997،	جرى	

دائمة	لم	يتم	ر�سميًا	اإل	�سنة	2000.

3 حوكمة منظمات اأحوا�ض االأنهر العابرة للحدود
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4 نظم المعلومات والر�صد العابر للحدود

النقاط الرئي�صية:
نظم	المعلومات	حول	الأحوا�س	العابرة	للحدود	التي	ت�ستطيع	منظمات	الأحوا�س	تنفيذها،	

.IWRM	لتطوير	اأ�سا�سية	عوامل

التنفيذ	الناجح	لمثل	هذه	النظم	يتطلب	اأوًل	تحلياًل	لالحتياجات	والقدرة	على	اإدارة	البيانات.	
المقاربة	التدريجية	يمكن	اأحيانًا	كثيرة	اأن	ت�ساعد.

نظم	اإنذار	الفي�سانات	هي	من	بين	المجالت	المهمة	الواجب	معالجتها	عبر	كامل	الحو�س.

المياه	في	 اإدارة	 النهر	يمكن	تطبيقها	لأجل	تح�سين	 لإدارة	حو�س	 بالن�سبة	 الأداء	 موؤ�سرات	
الأحوا�س	العابرة	للحدود.

الن	الجوانب	المتعلقة	باإدارة	البيانات،	ومعالجتها	ونقلها	على	الم�ستوى	 الق�سمان	الأولن	من	هذا	الق�سم	ُيف�سّ
العابر	للحدود.	اكت�ساب	البيانات	ُمعالج	على	الم�ستوى	القومي:	ما	لم	يكن	هناك	ا�ستثناءات،	ُتجمع	البلدان	
بيانات	 با�ستخدام	 بالت�سكيل	 المتعلقة	 الجوانب	 اما	 للحدود.	 العابر	 الحو�س	 اإلى	منظمة	 وتر�سلها	 البيانات	

نظام	المعلومات،	فيتم	التعامل	معها	في	الق�سم	7-2	)اأدوات	التخطيط	العابر	للحدود(.
4-1   الرهانات ذات العلقة بنظم المعلومات

تحتاج	اإدارة	الموارد	المائية	في	الأحوا�س	العابرة	للحدود	اإلى	تنظيم	انتاج	وتقا�سم	المعلومات	لتلبية	توقعات	
اأ�سحاب	الم�سلحة	بالن�سبة	لمختلف	ن�ساطات	التخطيط	والر�سد	والتقييم	والمنع	والإنذار.	ويجب	ان	يكون	
�سلة	 وذات	 محّدثة	 عليها،	 يعتمد	 معلومات	 على	 الح�سول	 على	 قادرين	 للحدود	 العابرة	 الأحوا�س	 مديرو	

بالمو�سوع،	عندما	يحتاجونها	وعلى	�سكل	ينا�سبهم.
غير	ان	تبادل	المعلومات	والبيانات	حول	الأحوا�س	العابرة	للحدود	�سعب	لأ�سباب	هيكلية	)عندما	ل	يكون	
بجمع	 المتعلقة	 بال�سعوبات	 )مرتبطة	 تقنية	 ولأ�سباب	 ذلك(	 لعمل	 الدول	 بين	 بروتوكول	 اأو	 اتفاقية	 هناك	
المعلومات،	وت�ساوق/توحيد	اأ�سكال	البيانات،	واأ�ساليب	التحليل،	وتكرار	جمع	البيانات،	وكثافة	�سبكة	الر�سد	

ومعالجة	البيانات(.
البيانات	والمعلومات	هي	بالطبع	اأحيانًا	كثيرة	متناثرة	وغير	ُمتجان�سة	وغير	كاملة،	وهي	نادرًا	ما	تكون	قابلة	
للمقارنة	اأو	منا�سبة	لتخاذ	قرارات	مو�سوعية.	هناك	عدد	كبير	من	المنظمات	الر�سمية،	�سبه	الر�سمية	اأو	
الخا�سة	التي	تنتج	وتدير	البيانات	لكنها	تفتقر	اأحيانًا	كثيرة	اإلى	الر�ساد	لتبادل	وجمع،	ومعايرة	وتلخي�س	

وتعزيز	البيانات	التي	لديها	ولدى	الآخرين.
ال�سلطات	القومية	 اأكثر،	هو	عدم	رغبة	 اأي�سًا،	عالوة	على	هذه	ال�سعوبات،	م�سكلة	ذات	طابع	عام	 وهناك	
تزويد	البلدان	المجاورة	بالمعلومات	لأنها	تعتبرها	ا�ستراتيجية	خا�سة	حين	تتعلق	بمناطق	ذات	موارد	نادرة.	
القيمة	 تزيد	 قد	 ذلك،	 على	 عالوة	 المتو�سط.	 الأبي�س	 البحر	 حول	 ووجه	 الذي	 الو�سع	 مثاًل،	 هو،	 هذا	

القت�سادية	للمياه	عبر	الطاقة	الكهرومائية،	والري	الزراعي	والمالحة	عدم	الرغبة	هذه.

4 ُنظم المعلومات والر�صد العابر للحدود
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4 - 2 منهجية تنفيذ ُنظم المعلومات
نظم	المعلومات	اأدوات	اأ�سا�سية	لتطوير	الإدارة	المتكاملة	لالأحوا�س	العابرة	للحدود:	انها	اأدوات	ُم�سّممة	
لت�سهيل	انتاج	وت�ساطر	المعلومات	التي	يتوقعها	اأ�سحاب	الم�سلحة.	ونظرًا	للرهان،	يتطلب	تطويرها	العمل	
اأوًل	على	الق�سايا	الموؤ�س�ساتية	والتنظيمية	وطريقة	الحكم،	وثانيًا	على	الق�سايا	التقنية	التي	تتعلق	باإن�ساء	

نظام	المعلومات.
من	ال�سروري،	على	الم�ستوى	التنظيمي،	)انظر	الق�سم	2(	الح�سول	على	توكيد	م�سبق	لالإدارة	ال�سيا�سية	
للعمل	معًا	من	اأجل	انتاج	معلومات	م�ستركة،	والتفاق	على	اإطار	عمل	اإداري،	وتنظيم	تطوير	النظام	بالتعاون	
م�ستوى	طريقة	 الطرفين.	عند	 اإلى	حلول	في	�سالح	 المتوا�سل	 التطلع	 بغية	 الم�سلحة	 اأ�سحاب	 مع	 الوثيق	
الحكم،	)انظر	الق�سم	3(	تكون	منظمة	الحو�س	العابر	للحدود،	في	حال	ُوجدت،	عادة	ُمكلَّفة	تطوير	نظام	
ل	في	مجموعات	العمل	الموؤ�س�سة	لإنتاج	وتقا�سم	 المعلومات.	وباإمكانها	اأي�سًا	اإدارة	النظام،	ولعب	دور	الُم�سهِّ

المعلومات	الُملّخ�سة.
من	وجهة	النظر	التقنية،	يجب	بناء	نظام	المعلومات	عن	طريق	ال�ّسعي،	قبل	اأي	�سيء،	اإلى	ت�سهيل	انتاج	وتوفر	
للمعلومات	 وا�سح	 تعيين	 على	 كان	ذلك	ممكنًا،	 و�سيعتمد	ذلك،	حيثما	 القرار.	 ل�سنع	 المفيدة	 المعلومات	
ال�سركاء	 لدى	 التي	 المعلومات	 وعلى	 القومية	 المعلومات	 نظم	 تعزيز	 على	 الوقت،	 نف�س	 وفي	 ال�سرورية	

المنتجين	للبيانات.

اإقامة	برامج	م�ستركة	للر�سد	والتقييم	حول	المياه	العابرة	للحدود	مطلب	جوهري	بموجب	معاهدة	UNECE	حول	
حماية	وا�ستخدام	المجاري	المائية	والبحيرات	الدولية	العابرة	للحدود.	التقييمات	الدقيقة	الم�ستندة	اإلى	برامج	
ر�سد	ح�سنة	التنظيم	اأ�سا�سية	لإعداد	اأعمال	اإدارية	منا�سبة،	كذلك،	على	الم�ستوى	العابر	للحدود،	عندما	تتطلب	
ا�ستراتيجيات	 ُم�سوقة	ومت�سابهة.	تمثل	 اأ�ساليب	 اأخرى،	 اأ�سياء	 بين	 القرار،	من	 اأ�سا�سًا	م�ستركًا	ل�سنع	 الحاجة	
تجمع	 اإذ	 الغاية،	 لهذه	 المدى	 بعيدة	 اأداة	 للحدود	 العابرة	 الجوفية	 والمياه	 والبحيرات	 الأنهار	 وتقييم	 ر�سد	

الخبرات	المكت�سبة	بموجب	معاهدة	UNECE	للمياه.

العابرة	للحدود(	يجب	معرفة	 المياه	الجوفية	 اأحوا�س	 الأنهار	)اأو	 ُمفيد	لأحوا�س	 لبناء	ر�سد	وتقييم	 كاأ�سا�س	
مختلف	ال�ستخدامات	والوظائف	والق�سايا	ذات	العالقة	باإدارة	المياه	معرفة	جيدة،	وتوثيقها	واإعطاءها	الأولوية	
المياه	 لكمية	وجودة	 الحالي	 الو�سع	 تقييم	 الر�سد	 ُيمكن	 ان	 اأهمية.	يجب	 الأكثر	 المعلومات	 لتعيين	احتياجات	
نع	القرار	والإدارة	الت�سغيلية	للمياه،	التي	هي	اأي�سًا	في	 وتغّيرها	في	المكان	والزمان،	ويجب	اأن	يدعم	الر�سد	�سُ

و�سع	حرج.

ر�سد	وتقييم	المجاري	المائية	يتبع	�سل�سلة	من	الن�ساطات	المبنية	في	ال�سكل	اأدناه.	الح�سيلة	المنتجة	من	ِقَبل	
كل	واحد	من	تلك	العنا�سر	م�ستخدمة	في	العنا�سر	الُمتتالية	للدورة.	مع	تكرار	الدورة،	تتم	دوزنة	الحاجة	اإلى	
المعلومات	حول	اإدارة	المياه	الناجمة	عن	التقييم،	اأو-	اإذا	ما	تغّيرت	ال�سيا�سات	و/اأو	الأهداف	-	ُيعاد	تحديدها.

  www.unece.org/index.php?id=11683:مزيد من المعلومات على الموقع

االإطار 11: اال�صتراتيجيات واالإر�صاد لر�صد وتقييم المياه العابرة للحدود
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)UNECE 2006( ال�صكل 4: دورة الر�صد والتقييم

اإدارة المياه

الحاجة اإلى المعلومات

اإدارة وتقييم البياناتا�صتراتيجية المعلومات

رفع التقارير وا�صتخدام 
المعلومات

الر�صد / جمع البيانات

4 ُنظم المعلومات والر�صد العابر للحدود

4-2-1   تحليل االحتياجات وت�صخي�ض اإدارة البيانات

تحليل احتياجات المعلومات

تحليل	ق�سايا	اإدارة	المياه	هي	القاعدة	لتحديد	احتياجات	المعلومات.	هذه	الحتياجات	لها	�سلة	بـ:
و�سعية	الموارد	المائية،	من	حيث	الكمية	والجودة؛

ال�ستخدامات	)مثاًل،	مياه	ال�سرب،	الري،	القوة	الكهرومائية،	الن�ساطات	الترفيهية،	الخ...(	والم�ساريع	ذات	
ال�سلة،	وتاأثيرها	على	جودة	الموارد	المائية،	ووظائف	النظم	الإيكولوجية	)�سيانة	الحياة	المائية(؛

الق�سايا	)مثاًل،	الفي�سانات،	التر�ّسب،	الملوحة،	التلّوث،	الجفاف،	الخ...(؛
التدابير	المتخذة	لمعالجة	الق�سايا	اأو	تح�سين	ا�ستخدام	اأو	طريقة	عمل	المجاري	المائية.

الن�ساطات	الُم�سبقة	هي	اإذًا	تعيين	وظائف	وا�ستخدامات	حو�س	النهر،	وو�سعية	التقييم،	وتحديد	المعايير	والأهداف،	
وتقييم	الت�سريعات	المائية	لتحديد	الأحكام	التي	من	المهم	ر�سدها	وتقييمها.	يمكن	بعدها	مبا�سرة	الم�سوحات	لتحليل	

الحتياجات	اإلى	المعلومات	عند	مختلف	ال�سركاء	بحيث	ي�ستفيد	كل	واحد	من	النظام.

تحليل	الحتياجات	اإلى	المعلومات	يمكن	ان	تكون	اأي�سًا	فر�سة	لتحليل	احتياجات	ال�سركاء	بالن�سبة	لـ:
البرمجيات	والأجهزة	اللكترونية	لمعالجة	البيانات؛

تقديم	الخدمات	اأو	الخدمة	الخارجية	المبا�سرة	على	ال�سبكة	ل�ست�سافة/معالجة	البيانات	ون�سر	المعلومات.
التدريب	لتطوير	القدرات	التقنية	للموارد	الب�سرية	لإدارة	ومعالجة	وتعزيز	البيانات.
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تحليل قدرات اإدارة البيانات
تحديد	اأ�سحاب	الم�سلحة

والجودة،	 الكمية	 جوانب	 الجوفية،	 المياه	 ال�سطحية،	 )المياه	 �ستعالج،	 التي	 الموا�سيع	 لتنوع	 نظرًا	
المعلومات	 والبيئية،	 القت�سادية	 	- الجتماعية	 البيانات	 التحتية،	 البنية	 ال�ستخدامات،	 الم�ستخدمين،	
الجغرافية،	الخ...(	يمكن	اأن	يكون	عدد	المنظمات	التي	تنتج	البيانات	على	ال�سعيدين	الإقليمي	والقومي،	
عاليًا.	لذلك	من	المو�سى	به	البدء	بجردة	للمنظمات	المنتجة	وتحليل	نطاق	تدخلها	الجغرافي،	والموا�سيع	

التي	تعمل	عليها	وعمليات	الجمع	المختلفة	لديها.
جردة	م�سادر	البيانات	القائمة	)كتالوغات	ميتاداتا(

البحث	عن	بيانات	عن	المياه	وفهم	كيف	يمكن	اأن	ُت�ساعد	ينَتج	عنه	اأحيانًا	كثيرة	�سياع	الوقت	والنفقات	التي	
البيانات	 لمجموعات	 جردة	 اإجراء	 يكون	 وهكذا	 للبيانات.	 الفعال	 لال�ستخدام	 الأكبر	 العقبات	 تكون	 قد	

والمعلومات	القائمة	�سروريًا	لـ:
تعيين	البيانات	والمعلومات	القائمة،	وما	اإذا	كان	يمكن	الو�سول	اإليها	اأم	ل؛

تحديد	قواعد	النتاج	والو�سول	اإلى	البيانات،	و؛
التاأكد	من	ان	جودة	البيانات	المتوفرة	ُتلبي	حاجات	الم�ستخدم.

المبا�سر،	 الخط	 للميتاداتا	على	 كتالوغات	 الجردات	 ت�ستلزم	 تعاون.	عندما	 ن�ساط	 الجردة	 تكون	 ان	 يجب	
اأي�سًا	منح	كل	مجموعة	م�ستخدمين	 اإدماج	البيانات	التي	يديرونها	مبا�سرة؛	وباإمكانهم	 ي�ستطيع	ال�سركاء	

حقوقًا	ُمعينة	للو�سول	اإلى	مجموعات	الميتاداتا	والبيانات.	باإمكان	الم�ستخدمين:
العثور	على	وتعيين	البيانات	عبر	الحدود	الم�ستركة	ب�سيطة	متعددة	اللغات	عن	طريق	ا�ستعمال	كلمات	

دليلية	و/اأو	عبر	الحدود	الم�ستركة	جغرافية؛	و
مزودي	 ِقَبل	 من	 المعطاة	 الو�سول	 لحقوق	 وفقًا	 المتفاعلة،	 الخرائط	 اإلى	 الو�سول	 اأو	 البيانات	 نقل	

البيانات.

االإطار 12: الكتالوغات على �صبكة االنترنت لم�صادر البيانات للإدارة العابرة للحدود
البيانات،	 �سرية	 واحترام	 التعاون،	 على	 ال�سركاء	 ت�ساعد	 البيانات	 لم�سادر	 النترنت	 �سبكة	 على	 الكتالوغات	
	EECCA	لبلدان	التابع	المياه	حول	البيانات	م�سادر	كتالوغ	القائمة.	البيانات	على	العثور	في	الم�ستخدمين	وت�ساعد

مثال	جيد.
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4-2-2   ا�صتراتيجية تطوير ُنظم المعلومات
ال�ستخدام	 لأجل	 خطوة	 الخطوة	 مقاربة	 اتباع	 المو�سى	 من	 ُمتعددة،	 اأغرا�س	 والتقييم	 للر�سد	 كان	 لما	
الأف�سل	للموارد	والمعرفة	المتوفرة.	ي�ستلزم	هذا	تعيين	والتفاق	على	الأولويات	بالن�سبة	للر�سد	والتقييم،	

وللعمل	تدريجيًا	من	التقدير	العام	اإلى	التقييمات	الأكثر	تعيينًا	ودقة.
في	ال�سياق	العابر	للحدود،	قد	تعني	المقاربة	التدريجية	البدء	من	التعاون	غير	الر�سمي	على	م�ستوى	ت�سغيلي	
يمكن	اأن	يتطور	اإلى	اتفاقيات	ر�سمية	اأكثر،	من	اأهداف	متوا�سعة	تدريجيًا	اإلى	اأهداف	طموحة	اأكثر	لتغطية	
كامل	الحو�س	اأو	الخّزان	المائي	الجوفي.	ت�ساعد	المقاربات	التدريجية	اأي�سًا	في	تطوير	الر�سد	الُمجزي	اإلى	

جانب	العتبار	الواعي	لالحتياجات	للمعلومات	وجمع	الر�سد	والت�سكيل.
بالن�سبة	للمياه	العابرة	للحدود،	يتم	عادة	جمع	المعلومات	من	نظم	الر�سد	القومية	)التي	تاأ�س�ست	وُت�سّغل	
اأ�س�ست	 التي	 الر�سد	 نظم	 من	 بدًل	 الدولية(،	 والتفاقيات	 القومية	 النظامية	 والقوانين	 للقوانين	 وفقًا	
في	 الدور	 لعب	هذا	 للحدود	 العابرة	 الأحوا�س	 باإمكان	منظمات	 لكن	 م�ستركة.	 هيئات	 وتديرها	 خ�سي�سًا	

بع�س	الحالت	اإذا	كانت	ح�سنة	التجهيز	ولديها	وكالة	وا�سحة	من	الحكومات	القومية.

المثال 20: بناء القدرات في اإدارة البيانات في اأوروبا ال�صرقية والقوقاز واآ�صيا الو�صطى
الرهانات	المتعلقة	باإدارة	المياه	العابرة	للحدود	في	بلدان	اأوروبا	ال�سرقية	والقوقاز	واآ�سيا	الو�سطى	اأ�سا�سية	لأن	
هذه	البلدان	تعتمد	اأحيانًا	كثيرة	وبقوة	على	الموارد	المائية	العابرة	للحدود	لإنتاج	مياه	ال�سرب	والقوة	الكهرومائية	
ال�سيا�سات	الفعالة	لإدارة	الموارد	المائية	مع	احترام	الموازين	الطبيعية	 والري	والأغرا�س	الأخرى.	ان	تنفيذ	
يتطلب	قبل	اأي	�سيء	ان	يكون	لدى	�سناع	القرار	المنخرطين	على	الأ�سعدة	الإقليمية،	القومية	والمحلية	المعلومات	

الم�سدقة	مع	�سركائهم.
FFEM	)المرفق	الفرن�سي	للبيئة	العالمية(،	بم�ساعدة	وزارة	الإيكولوجيا	والتنمية	الم�ستدامة	الفرن�سية،	 يدعم	
والمكتب	الدولي	للمياه،	م�سروعًا	حول	بناء	القدرات	الإدارية	وا�ستخدام	البيانات	على	م�ستوى	الأحوا�س	العابرة	
للحدود	في	بلدان	اأوروبا	ال�سرقية	والقوقاز	واآ�سيا	الو�سطى.	هذا	الم�سروع	الذي	يديره	IWAC	)المركز	الدولي	

لتقييم	المياه(	بداأ	ن�ساطاته	في	دي�سمبر	2010	لمدة	اأولية	من	�سنتين:
1-		في	حو�س	نهر	الدّني�ستر	الذي	تتقا�سمه	اأوكرانيا	ومولدوفا	بالتعاون	مع	ال�سلطات	المحلية.

2-		في	حو�س	بحر	اآرال	)اأحوا�س	نهري	اآموداريا	و�سير	داريا(	التي	تتقا�سمها	خم�سة	بلدان	في	اآ�سيا	الو�سطى	
لـ	 التنفيذية	 اللجنة	 عبر	 واأفغان�ستان،	 وتركمان�ستان(	 اأوزبك�ستان،	طاجيك�ستان	 قرغيز�ستان،	 )كازاخ�ستان،	

IFAS،	وهي	منظمة	دولية،	تعمل	على	تطوير	الإدارة	المتكاملة	للموارد	المائية	في	حو�س	بحر	اآرال.

بعد	مرحلة	ت�سديق	الأهداف،	َمكّنت	مرحلة	الت�سخي�س	من:
تطوير	قاعدة	بيانات	لمنتجي	ومديري	وم�ستخدمي	البيانات	يمكن	مراجعتها	على	�سبكة	النترنت،

تنظيم	ور�س	عمل	تجمع	المنتجين	الرئي�سيين	للبيانات،
تقديم	 البيانات	 وم�ستخدمي	 ومديري	 ولمنتجي	 لل�سركاء،	 يتيح	 النترنت	 �سبكة	 على	 م�سح	 تطوير	

احتياجاتهم.
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ل�سمان	التعاون	بين	مختلف	الكيانات	للر�سد	والتقييم،	من	المهم	و�سع	ترتيبات	موؤ�س�ساتية	منا�سبة	يكون	
هذه	 تنفيذ	 حول	 التفاق	 الدولي.	 للتعاون	 بالن�سبة	 ُم�سبقًا	 �سرطًا	 والمحلية	 القومية	 ال�سعد	 على	 ت�سغيلها	

الن�ساطات	قد	يتم،	مثاًل،	�سمن	مجموعة	ُمعينة	اأقامتها	البلدان	الم�ساطئة	تحت	اإدارة	هيئة	م�ستركة.	
قد	تعطي	البلدان	الم�ساطئة	بع�سها	البع�س	و�سوًل	اإلى	المعلومات	ذات	العالقة	حول	و�سعية	المياه	الم�ستركة	

مجانًا،	وفقًا	لترتيبات	اتفق	ب�ساأنها	�سراكة.	ويجب	اأي�سًا	تقديم	هذه	المعلومات	اإلى	عامة	النا�س.

االإطار 13: التقييم الثاني للأنهار والبحيرات والمياه الجوفية العابرة للحدود
�سنة	2003،	قّرر	الفرقاء	في	معاهدة	UNECE	حول	المياه	القيام	ب�سورة	منتظمة	بتقييم	اإقليمي،	وتم	�سنة	2007	
ن�سر	اأول	تقييم	لالأنهار	والبحيرات	والمياه	الجوفية	العابرة	للحدود.	التقييم	الثاني	الذي	ن�سر	�سنة	2011	والذي	

كان	ذو	نطاق	اأو�سع	من	الأول،	تم	اإعداده	بالتعاون	الوثيق	مع	اإدارات	المياه	اأو	البيئة	في	50	بلدًا.
البيانات	في	مختلف	 بت�ساوق	 المتعلقة	 التحديات	 الأ�سواء	على	 �سّلطت	 الثاني	 التقييم	 اإليها	 تو�سل	 التي	 النتائج	
اأنحاء	القارة	الأوروبية.	لقد	برهنت،	مثاًل،	ان	المعلومات	حول	ت�سنيف	جودة	المياه	القائمة	على	نظم	تقييم	قومية	
كيف	 هو	 الوقت	 مرور	 مع	 الر�سد	 نظم	 تغيير	 حول	 المهم	 العتبار	 �سعبة.	 الأنهار	 اأحوا�س	 بين	 المقارنة	 تجعل	
الحفاظ	على	المقارنة	مع	البيانات	التاريخية.	فهناك	تحديات	جديدة	تن�ساأ	في	ت�ساوق	المقاربات،	مثاًل	عند	ر�سد	

التغيرات	في	المورفولوجيا	المائية	لالأنهار.
في	معظم	الأحوا�س	العابرة	للحدود	في	اأوروبا	الجنوبية	ال�سرقية،	ل	زال	تبادل	المعلومات	�سعيفًا	جدًا	كما	ان	
المعلومات	المنتجة	في	البلدان	الم�ساطئة	لي�ست	مت�ساوقة.	في	القوقاز،	هناك	م�ساكل	في	�سمان	الجودة	بالن�سبة	
للعينات	والمعالجة	والتحاليل	ومقارنة	البيانات.	فتبادل	المعلومات	لي�س	فعاًل	)كما	في	اآ�سيا	الو�سطى(	كما	ان	
التعاون	ذي	ال�سلة	بالمو�سع	خارج	الم�ساريع	الدولية	هو	في	م�ستوى	متدني.	على	العموم،	يبرهن	التقييم	انه	حيث	

توجد	هيئات	م�ستركة	)مثل	اللجان	الم�ستركة	لأحوا�س	الأنهار(	هناك	تبادل	للبيانات	مطور	ب�سورة	اأف�سل.

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الموقع على الموقع:
www.unece.org/env/water/publications/pub/second_assessment.html

تطوير البنية التحتية الإدارة المعلومات
يجب	اإعطاء	نظام	معلومات	الأحوا�س	بنية	لتوليد	المعلومات	المتوقعة	من	البيانات	المنتجة	من	ِقَبل	مختلف	
مزودي	البيانات.	تطوير	مثل	هذا	النظام	قد	يتطلب،	كخطوة	اأولى،	تعزيز	نظم	المعلومات	ب�سورة	متناغمة	

مع	التوقعات	على	الم�ستوى	العابر	للحدود.

ة	)الخوادم،	برمجيات	نظام	المعلومات	 على	الم�ستوى	الإقليمي،	يعني	ذلك	الح�سول	على	اأو	تعزيز	الِمن�سّ
حول	الأحوا�س	العابرة	للحدود	لإدارة	البيانات	ب�سورة	فعالة.	ويجب،	لت�سهيل	التعاون	بين	ال�سركاء،	اأن	تكون	
هذه	الِمن�سة،	حيثما	ذلك	ممكنًا،	مبنّية	مع	ا�ستخدام	البنية	التحتية	القائمة	لكل	�سريك،	ويجب	بعدها	ان	

تعزز	ِمن�سة	نظام	المعلومات	قدرات	ال�سركاء	على	اإنتاج	واإدارة	وتزويد	المعلومات.

والألفارقمية	 الن�سو�س	 الجغرافية،	 المعلومات:	 اأنواع	 كافة	 تناول	 على	 قادرة	 ة	 الِمن�سّ تكون	 ان	 ويجب	
والملتيميديا.	مكوناتها	الرئي�سية	هي	عادة:

اإلى	 وترجمتها	 البيانات	 لإدارة	 اأ�سا�سية	 اأدوات	 انها	 	:)GIS( جغرافية	 معلومات	 ونظام	 بيانات	 قاعدة	
خرائط،	ور�سومات	بيانية	وموؤ�سرات	وجداول	اأداء.
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اأدوات	لإدارة	الكتالوغات	على	�سبكة	النترنت	لم�سادر	البيانات؛	
بوابة	�سبكة	لتقا�سم	ون�سر	المعلومات؛

�سنع	القرارات	دعمًا	وت�سكياًل	لالأدوات	)انظر	الق�سم	7(.

عالوة	على	المن�سة	نف�سها،	قد	ي�سمل	نظام	معلومات	الأحوا�س	اأي�سًا:
ن	التفاعل	الت�سغيلي	بين	ال�سركاء؛ تطوير	اأطر	مراجع	واإجراءات	المعلومات	التي	ُتمكِّ

تحديد	النماذج	وقوامي�س	البيانات	لقطاع	المياه	اأو	حول	موا�سيع	ُمعّينة؛
اإنتاج	اأطر	مراجع	م�ستركة؛

للحقوق	 وفقًا	 وتقا�سمها	 ب�ساأنها	 والت�ساور	 والمعلومات،	 البيانات	 لتعيين	 للخدمات	 ال�سبكي	 والربط	 تطوير	
الممنوحة	لمختلف	الم�ستخدمين؛

تطوير	ِعلب	الأدوات	والأدلة	)البرمجيات،	التطبيقات(.

تطوير الموارد الب�صرية
يتطلب	نظام	معلومات	الأحوا�س	موظفين	ُمدّربين	لت�سغيله.	وقد	يركز	التدريب	عند	اللزوم	على	اأ�ساليب	واأدوات	اإدارة	

البيانات	واأن	يكون	عمليًا	جدًا.	وقد	ي�ستمل	برنامج	التدريب	على:
الإدارة،	 لمفاهيم	 البيانية	 الر�سوم	 البيانات،	 اإنتاج	 )مثاًل،	 البيئية	 البيانات	 اإدارة	 على	 �سامل	 تدريب	

الموؤ�سرات،	جودة	البيانات(؛
اإدارة	قواعد	 اأو	التقنيات	التي	لي�ست	خا�سة	لقطاعات	المياه	والبيئة	مثل	 التدريب	التقني	على	البرمجيات	

البيانات،	نظم	المعلومات	الجغرافية،	اأ�سكال	التبادل،	خدمات	ال�سبكة؛	و
التدريب	على	الأ�ساليب	والأدوات	الخا�سة	باإدارة	بيانات	المياه	على	ال�سعيدين	القومي	والإقليمي.

4-3   بع�ض اأنواع نظم المعلومات العابرة للحدود
)WHYCOS( 4-3-1   نظام مراقبة الدورة الهيدرولوجية العالمية

نظام	WHYCOS	هو	برنامج	لـ	WMO	يهدف	اإلى	تح�سين	ن�ساطات	المراقبة	الأ�سا�سية،	وتعزيز	التعاون	الدولي	
	،)HYCOSs(	مختلفة	ُمكّونات	عبر	البرنامج	ُينفذ	الهيدرولوجيا.	حقل	في	للبيانات	المجاني	التبادل	وت�سجيع

على	الأخ�س	في	الأحوا�س	العابرة	للحدود.

ي�سجع	WHYCOS	المقاربة	من	القاعدة	اإلى	اأعلى،	بدءًا	بالحتياجات	في	البالد،	اأو	على	م�ستوى	الحو�س	اأو	
والموؤ�س�ساتية	 التقنية	 القدرات	 تعزيز	 على	 اأوًل	 ومكوناته	 	WHYCOS يركز	 العالمي.	 النطاق	 اإلى	 المنطقة	
للم�سالح	الهيدرولوجية	القومية	)NHSs(	وتح�سين	التعاون	بينها	في	اإدارة	الموارد	المائية	الم�ستركة،	ويدعم	
الموارد	 بيانات	 ون�سر	 وتوزيع	 دقة	 توّفر	 طريق	 عن	 اأف�سل،	 ب�سورة	 بم�سوؤولياتها	 للوفاء	 	NHS الـ	 	WHYCOS

المائية	عبر	تطوير	وتنفيذ	نظم	المعلومات	المنا�سبة	القومية	والإقليمية	عن	الموارد	المائية،	وبالتالي	ت�سهيل	
ا�ستخدامها	لأجل	التنمية	الجتماعية	والقت�سادية	الم�ستدامة.

WMO	للهيدرولوجيا	والموارد	المائية	�سنة	1993.	مع	مرور	 WHYCOS	كبرنامج	طليعي	لبرنامج	 اأطلق	 لقد	
والقومية،	 والإقليمية	 العالمية	 ال�سعد	 على	 المائية	 الموارد	 لتقييم	 كبرى	 م�ساهمة	 	WHYCOS قدم	 الزمن،	
التخفيفية	 التدابير	 تعريف	 في	 و�ساعد	 المائية،	 الموارد	 في	 والتغيرات	 المناخ	 تغيرات	 اآثار	 تقييم	 ودعم	

والتكييفية	المنا�سبة	مع	تغير	المناخ.
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لقد	�ساهم	WHYCOS	في	تعزيز	قدرات	الـ	NHSs	في	جمع	واإدارة	البيانات	الهيدرولوجية	والهيدروميتيورولوجية،	
تعزيز	 في	 اأي�سًا	 	WHYCOS و�ساهم	 النامية.	 البلدان	 في	 الأخ�س	 وعلى	 المعلومات،	 منتجات	 ون�سر	 تطوير	 وفي	

التعاون	حول	تقييم	واإدارة	الموارد	المائية	بين	البلداننها	وتق�ساأاأ	الم�ساطئة.

م�ساريع	HYCOS	التي	يجري	تنفيذها	تحت	مظلة	WHYCOS	تقودها	الخطوط	الإر�سادية	لـ	WHYCOS	بينما	تقدم	
	WHYCOS لـ	 الرئي�سية	 	الأهداف	 العام.	 التقني	 الإ�سراف	 	WHYCOS لـ	 	)WIAG(	الدولية المجموعة	ال�ست�سارية	

تبقى:
البيانات	 واإدارة	 لجمع	 بالن�سبة	 الأع�ساء	 البلدان	 	NHSs لـ	 والموؤ�س�ساتية	 والب�سرية	 التقنية	 القدرات	 تعزيز	 	- 	1

الهيدرولوجية	وفي	تطوير	ون�سر	منتجات	المعلومات؛
2	-	ت�سجيع	التعاون	الإقليمي	والدولي	في	تقا�سم	البيانات	الهيدرولوجية	واإدارة	المواد	المائية	الم�ستركة؛

3	-	ت�سهيل	التكّيف	مع	اآثار	تنوعات	وتغير	المناخ.

ُتنفذ	م�ساريع	HYCOS	في	الأحوا�س	الكبرى	حول	العالم	)النيجر،	فولتا،	الميكونغ(	وعلى	نطاق	المناطق	)اأفريقيا	
الجنوبية،	هندوكو�س	في	جبال	الهماليا،	بلدان	البحر	الكاريبي(.	وقد	بداأت	م�ساريع	جديدة	في	اأحوا�س	الكونغو	

.)www.whycos.org(	وال�سنغال

4-3-2   مرا�صد البيئة في اأحوا�ض االأنهار العابرة للحدود

البيئة	لدعم	�سنع	القرار	وتطوير	روؤية	م�ستركة	حول	 التغيرات	في	 الغر�س	من	هذه	المرا�سد	هو	ر�سد	وقيا�س	
نطاق	اأحوا�س	الأنهار	العابرة	للحدود.

مراحل	تنفيذ	هذه	النظم	مو�سوفة	اأدناه:
1 - الجوانب التقنية

اأ	-	تحليل	الحتياجات	اإلى	المعلومات	والبيانات	المتعلقة	بق�سايا	التنمية	في	الأحوا�س،
ب	-	يتم	تحديد	موؤ�سرات	المتابعة	وتقييم	نظم	الر�سد	القائمة،

ج	-	يتم	تحديد	اآثار	التطور	القائم	كما	تحدد	الموؤ�سرات	الأ�سا�سية،
د	-	يوؤ�س�س	مر�سد	البيئة	–	والدرا�سات	واأعمال	الت�سغيل	الأق�سى	لنظم	الر�سد	القائمة،	والربط	ال�سبكي	

لنظم	الر�سد	المختلفة.
2 - الجوانب الموؤ�ص�صاتية:

–	هيئة	الحو�س،	مديري	الوكالت	القومية	و�سبه	القومية،	 اأ	-	الت�ساور	مع	والحوار	بين	متلقي	الأدوات	
في	 الم�ستخدمين	 والأبحاث،	 الخا�س	 القطاع	 المدني،	 المجتمع	 الحكومية،	 غير	 الوكالت	 الحكومات،	

الحو�س.
	ب	-	اإقامة	مر�سد	البيئة،

ج	-	ت�سكيل	مجموعة	من	ال�سركاء	المنخرطين	والذين	تحفزهم	م�سلحة	م�ستركة	لتغذية	بيانات	المر�سد.
3 - بناء القدرات / التدريب:

اأ	-	حول	نظام	المعلومات	بالن�سبة	للبيئة	ونظام	المعلومات	الجغرافية،
ب	-	الدعم	المنهجي	لتح�سين	نظم	الر�سد	القائمة.
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االت�صاالت:   4
في	كال	التجاهين،	من	�سركاء	ال�سبكة	اإلى	المر�سد	والعك�س،	

واأي�سًا	لأجل	ن�سر	المعلومات	المجمعة	على	نطاق	وا�سع.
التمويل:	التفكير	ب�ساأن	تمويل	ت�سغيل	المر�سد	الذي	هو	�سرط	ل�ستدامة	الأداة.   5

OMVs، NBA ،VBA المثال 21: تطوير مرا�صد البيئة في
للبيئة	 الفرن�سي	 المرفق	 من	 دعم	 مع	 �سنة	2000	 بداأ	 ال�سنغال	 نهر	 وادي	 في	 للبيئة	 لإقامة	مر�سد	 	OMVs دعم	
 OMVS DATABASE –	�ُسمّيت	بكمبيوتر	ُمزودة	لأداة	تطوير	عنه	نتج	الآن،	اأكمل	الذي	الم�سروع	.)FFEM(	العالمية
SOE،	ت�سمح	لكل	�سبكة	ذات	موا�سيع	باإدارة	اأ�سحاب	الم�سلحة،	والمعلومات	المتناولة،	وتدفقات	المعلومات	بين	

اأ�سحاب	الم�سلحة	ومعالجة	المعلومات	التي	ينتج	عنها	اأعمال.
لقد	كان	مر�سد	حو�س	النيجر	�سغاًل	في	NBA	منذ	2006.	وقد	تلقى	كما	تلقت	هيئة	حو�س	الفولتا	)VBA(	الدعم	

المالي	من	FFEM	لأجل	اإقامة	مر�سد	للموارد	المائية	والبيئات	المرافقة.	بداأ	الم�سروع	�سنة	2008.	
www.ffem.fr

4-3-3   النظم االإقليمية لتقا�صم المعلومات
ن	لإدارة	الموارد	المائية	 نظم	المعلومات	مقامة	اأحيانًا	كثيرة	في	�سياقات	�سيا�سية	اإقليمية	بما	في	ذلك	ُمكوِّ

والبيئة،	مثاًل:
.)water-europa.eu(	لأوروبا	المائية	المعلومات	نظام	:WISE

والوكالة	 الأوروبية	 للمفو�سية	 تابعة	 تعاونية	 مبادرة	 وهي	 البيئية،	 المعلومات	 تقا�سم	 نظام	 	:SEIS

الأوروبية	للبيئة	)EEA(	لأجل	اإقامة	نظام	متكامل	للمعلومات	البيئية	مع	الدول	الأع�ساء.
	http://ec.europa.eu/environment/seis/what.htm

لل�سراكة	 مبادرة	 انها	 المياه.	 قطاع	 في	 البراعة	 حول	 اليورومتو�سطي	 المعلومات	 نظام	 	:EMWIS

وداخل	 بين	 المياه	 حقل	 في	 والبراعة	 المعلومات	 لتقا�سم	 ا�ستراتيجية	 اأداة	 تقدم	 اليورومتو�سطية،	
.)www.emwis.org(	اليورومتو�سطية	ال�سراكة

الأفريقية	ترغب	في	 المنظمات	 �سبكة	من	 المياه؛	وهي	 وتوثيق	 لمعلومات	 الأفريقي	 النظام	 	:AWIS

	.)www.sadieau.org(	معلوماتها	وتبادل	ممار�ساتها	حول	التوا�سل
4-3-4   نظام المعلومات والر�صد في طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

على	العموم،	قّلما	تكون	بيانات	ر�سد	المياه	الجوفية	متوفرة.	قليل	فقط	من	البلدان	)مثل	الوليات	المتحدة	
الأميركية	وفرن�سا	وهولندا(	جعلت	بيانات	المياه	الجوفية	متوفرة	عبر	نظام	للمعلومات	على	النترنت.

داخل	التحاد	الأوروبي،	يجري	تنفيذ	التوجيه	الإطاري	للمياه،	ويجبر	الدول	الأع�ساء	على	رفع	التقارير	عن	
و�سع	الموارد	المائية.	وهناك	توجيه	منف�سل	حول	المياه	الجوفية،	يقدم	الإر�ساد	بالن�سبة	لتقييم	»هيئات	
المياه	الجوفية«	)التي	هي	اأي�سًا	وحدات	اإدارية	ومديرية(.	يقيم	التوجيه	مجموعة	من	معايير	الجودة	للمياه	

الجوفية	وُيدِخل	التدابير	لمنع	اأو	الحد	من	ُمدخالت	الُملّوثات	في	المياه	الجوفية
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المعلومات	حول	ر�سد	المياه	من	ِقَبل	المنظمات	الدولية	وتخزين	بيانات	المياه	الجوفية	من	ِقَبل	المنظمات	الإقليمية	
على	 معلومات	 نظام	 	SADC للتنمية(	 الجنوبية	 الأفريقية	 )الأ�سرة	 �سكرتاريا	 اأطلقت	 موؤخرًا،	 اأي�سًا.	 هي	 محدودة	
بيانات	 مع	 هيدروجيولوجية	 خريطة	 على	 يحتوي	 	bin-release/index.html/196.33.85.22//:http النترنت	
م�ستركة	عن	الر�سد	ينتظر	و�سولها.	وطور	مر�سد	ال�سحراء	الكبرى	وال�ساحل،	OSS،	نظام	معلومات	على	النترنت	

فُّح. حول	نظام	طبقات	المياه	الجوفية	في	�سمال	غرب	ال�سحراء	الكبرى	مع	خريطة	ت�سويرية	واأداة	َت�سَ

NWSAS المثال 22: تن�صيق نظم المعلومات - حالة
NWSAS	)نظام	حو�س	المياه	الجوفية		في	�سمال	غرب	ال�سحراء	الكبرى(	مورد	غير	قابل	للتجديد	بالكامل.	منذ	

مطلع	الثمانينات	من	القرن	الما�سي،	تجاوز	�سحب	المياه	الجوفية	اإعادة	ال�سحن	الطبيعي	للنظام.	لتجنب	مزيد	
من	تفاقم	الظاهرة،	قرّرت	البلدان	الثالثة	المعنية	)الجزائر،	ليبيا	وتون�س(	التعاون	لتاأمين	الإدارة	الم�ستركة	
الموؤ�سرات	 وتحديد	 النماذج،	 وتحديث	 البيانات،	 وتقا�سم	 اأبحاثها،	 ولتن�سيق	 الجوفية،	 المياه	 حو�س	 لنظام	
الم�ستركة،	وخطط	العمل	للمناطق	المعر�سة	لالأخطار.	م�سروع	NWSAS	الذي	اأطلق	في	1999	وانتهى	في	2009	

�ساهم،	من	جملة	النقاط	الأخرى،	في:

�سنة	2002،	وافقت	البلدان	الثالثة	على	بيان	م�سترك	وتبّنت	اأول	خطوط	عري�سة	لهيكلية	تقنية	للتعاون	الموؤقت	
وكذلك	�سالحياتها.	تلى	هذا	البيان	الأول	�سنة	2006		بيان	ثاٍن	خطط	لإقامة	هيكلية	دائمة	تدعى	»اآلية	التعاون	
اإطار	عمل	 تقديم	 الرئي�سي	 التكليف	 وكان	 دوار،	 تن�سيق	 مع	 	2008 �سنة	 الهيكلية	 هذه	 اأقيمت	 	.»SASS لـ	 الدائم	

للتبادل	والتعاون	بين	البلدان	الثالثة	عبر:
اإنتاج	موؤ�سرات	تتعلق	بموارد	المياه	والطلب	عليها؛

ر�سم	�سيناريوهات	اإدارة	الموارد	المائية	للتنمية	في	الأحوا�س؛
تعزيز	وتحديث	قواعد	البيانات	الم�ستركة	عبر	تبادل	البيانات	والمعلومات؛
تطوير	واإدارة	�سبكات	المراقبة	الم�ستركة	لنظام	طبقات	المياه	الجوفية.

لأجل	تنفيذ	ما	عهد	اإليها،	تهدف	اآلية	التعاون	بنوع	خا�س	اإلى	تلخي�س	الدرا�سات	والأبحاث	الم�ستركة،	وتحديد	
اإجراءات	تبادل	البيانات،	وتحديث	واإدارة	النماذج،	وتحديد	مناطق	المخاطر،	و�سياغة	القتراحات	المنا�سبة،	
تعاون	 عملية	 هذه	 التعاون	 هيكلية	 تمثل	 الخ...	 التوعية،	 واإيقاظ	 المعلومات	 باأعمال	 والقيام	 التدريب،	 و�سمان	

متقدم	فعاًل،	كما	انه	ُينظر	اإلى	م�سروع	SASS	على	العموم،	على	انه	ناجح.

الم�صدر: نحو اإدارة م�صتركة لنظم طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، AFD اأي الرقم 3، 2010
www.isarm.org/publications/391 طلقت �صك ي�صاً  حيااأح ك اأكاأ

حو�س	 لإدارة	 اإقليمي	 هيدرولوجي	 نموذج	 اإن�ساء	
ثانوية	 محلية	 نماذج	 ثالثة	 وكذلك	 الجوفية	 المياه	

)جيفارة،	بي�سكرا،	والحو�س	الغربي(؛
وبالنماذج،	 	GIS بـ	 مت�سلة	 بيانات	 قاعدة	 اإن�ساء	

وقواعد	بيانات	ُمعّينة	لثالثة	نماذج	ثانوية؛
اإن�ساء	خادم	جغرافي؛

ت�سديقها	 ثم	 الجهد	 ِفَرق	 لمقيا�س	 �سبكة	 ت�سميم	
وتحديدها	ميدانيًا	قبل	دمجها	في	ال�سبكات	القومية	

لكل	بلد.

ال�صحراء  غرب  �صمال  في  الجوفية  المياه  طبقات  نظام 
للمجمع  الجغرافي  التوزيع   .)2008  OSS( الكبرى 
الجوفية  المياه  طبقات  ونظم  تظليل  خطوط  »الطرفي« 

قارية ُمقحمة )اأزرق(
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الجوفية	 للمياه	 �سامل	 اأطل�س	 تطوير	 تم	 	،ISARM وبرنامج	 	)OAS( الأميركية	 الدول	 منظمة	 من	 بتن�سيق	
المت�ساطرة	دوليًا		)www.oas.org/dsd/waterresources/projects/ISARMAmericas_eng.asp(.	مرة	اأخرى،	

ل	يزال	الر�سد	الم�سترك	ومعالجة	ون�سر	المعلومات	حول	تغير	المياه	الجوفية	ينتظر	التاأ�سي�س.
ُيمّول	 الدولية.	 الم�ساريع	 اإطار	عمل	 العابرة	للحدود	يجري	�سمن	 للمياه	الجوفية	 ان	معظم	الر�سد	الحالي	
التحاد	الأوروبي	عددًا	من	م�ساريع	الموارد	المائية	الدولية	في	اأوروبا	ال�سرقية	والجنوبية	ال�سرقية،	وُيروج	
لمبادئ		WFD	في	البلدان	المجاورة.	واأ�س�ست	GEF	ومّولت	�سراكًة	عددًا	من	م�ساريع	المياه	الجوفية	الدولية	
OSS،	ونظام	طبقات	المياه	الجوفية	 الكبرى،	مثل	م�سروع	غواراني	)اأميركا	الجنوبية(	ونظام	لولميدن	مع	

النوبي،	وليمبوبو	)اأفريقيا(	وديكتا�س	)اأوروبا(.
الحالت،	في	 بع�س	 ُتخزن،	في	 الم�ساريع	 الجوفية	في	هذه	 المياه	 تقييم	 المجمعة	لأغرا�س	 الر�سد	 بيانات	
قواعد	بيانات	م�ستركة،	عادة	جداول	البيانات	ب�سيطة	اأو	ملفات	GIS.	اأحيانًا،	ي�سكل	تطوير	نظام	للمعلومات	
اأي�سًا	جزءًا	من	الم�ساريع،	لكن	يكون	الو�سول	اإليه	مح�سورًا	باأع�ساء	الم�سروع	فقط.	وحتى	وان	كانت	هذه	
النظم	تحتوي	على	بع�س	المراقبة	الخا�سة	بالمياه	الجوفية،	اإل	انها	عادة	محدودة	زمنيًا،	وتدوم	طوال	مدة	

تنفيذ	الم�ساريع.
-nu.www( CARGI بوابة	الهيدروجيولوجية.	الظروف	ر�سد	لغر�س	وفقًا	ت�سمم	الجوفية	المياه	ر�سد	سبكات�
مختلف	 حول	 بيانات	 قاعدة	 ذلك	 في	 بما	 الجوفية	 المياه	 ر�سد	 عن	 وا�سعة	 معلومات	 تت�سمن	 	)gro.cargi

الخطوط	الإر�سادية	والبروتوكالت.	�سنة	2000،	انتجت	قوة	مهمة	تابعة	لـ	UNECE	خا�سة	بالر�سد	والتقييم	
www.unece.org/env/water/publica-( 	»الخطوط	الإر�سادية	لر�سد	وتقييم	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود«

.)html.tions/pub74

4-4   نظم االإنذار الخا�صة بالفي�صانات
بالن�سبة	 المقاربة	 عليه.	 ال�سيطرة	 ت�سعب	 العالم	 اأرجاء	 في	 والممتلكات	 النا�س	 ُمدّمر	على	 اأثر	 للفي�سانات	

للفي�سانات	جزء	من	رقابة	عري�سة	تت�سمن:
التنبوؤ	بالن�سبة	لظواهر	الأر�ساد	الجوية	المائية	التي	يمكن	ان	ت�سبب	الفي�سانات	مرفقة	بنظم	الإنذار	

المبكر؛
الديناميكية،	 كبح	 المعيقة،	 الطبقات	 �سدود	 التحويل،	 ال�سغيرة،	 )ال�سدود	 الفي�سانات	 �سد	 الوقاية	

مناطق	التخزين،	اإدارة	مناطق(؛
المنح	الذي	ي�ستلزم	ر�سم	خريطة	المناطق	المعر�سة	اأكثر	للمخاطر،	وفقًا	لمختلف	م�ستويات	المخاطر	

)في�سانات	ع�سرية،	مئوية،	بل	واأبعد	من	ذلك(،	وتقدير	مدى	نقاط	التعّر�س.
هذا	الجزء	يتعامل	فقط	مع	التنبوؤات	التي	هي	ق�سية	مهمة	فعاًل	لكي	تعالج	�سراكة	من	ِقَبل	الأق�سام	العليا	
وال�سفلى	لأحوا�س	الأنهار	العابرة	للحدود،	ومن	ِقَبل	جميع	البلدان	الم�ساطئة.	بالن�سبة	للجوانب	ذات	العالقة	
)البنى	 و9	 بالمياه(	 المتعلقة	 والمخاطر	 المناخ	 )تغير	 	7 الأق�سام	 اإلى	 ي�سار	 الفي�سانات،	 على	 بال�سيطرة	

التحتية	الهيدروليكية	العابرة	للحدود(.



62
ُكتّيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية

في اأحوا�ض الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

www.inbo-news.org  www.gwpforum.org

4 ُنظم المعلومات والر�صد العابر للحدود

بالمياه،	وتطبيق	 اُلمعّر�سة	لالنغمار	 ال�سهول	 المخاطر	على	خرائط	 تعيين	 ت�سجيع	 ال�سروري	 اإذا	كان	من	
قواعد	ُمعّينة	على	الإن�ساء	في	تلك	المناطق،	والتدابير	الوقائية	على	الم�ستوى	القومي،	فانه	من	المهم	اأي�سًا	
ان	يكون	هناك	نظام	ي�سمح	بال�ستباق	وبتحذير	النا�س	من	فترة	طق�سية	قد	تقود	اإلى	في�سانات.	ان	معرفة	
هطول	الأمطار،	ومعدلت	تدفقات	الأنهار،	بل	حتى	مورفولوجيا	قاع	الأنهار،	وغطاء	التربة	والطوبوغرافيا	
يمكن	اأن	ت�سمح	بالتنبوؤ	ب�سورة	دقيقة	وكافية	حول	و�سول	الفي�سان	وكثافته	عن	طريق	ا�ستخدام	نماذج	ذات	

طبيعة	مختلفة.
ال�سفة	 بالفي�سان.	 اإنذار	خا�س	 وت�سغيل	نظام	 لإقامة	 اأكثر	 الأن�سب	 النطاق	 الأنهار	هو	 ان	حو�س	 بالطبع،	
الُمميزة	لالأحوا�س	العابرة	للحدود	هي	تعقيد	اإقامة	نظام	له	عالقة	مبا�سرة	ب�سيادة	الدولة	اإزاء	�سكانها،	
وم�ستجيبية	كل	دولة	)�سل�سلة	المعلومات	ومن	ثم	�سل�سلة	القيادة	في	الحالت	الطارئة	والأزمات(	عن	طريق	

و�سائل	الت�سالت	والمعلومات	ونظام	المعلومات	القائم	العابر	للدول	)انظر	الق�سم	ال�سابق(.

المثال 23: نظام المعلومات حول في�صان نهر ميريت�ض
نهر	ميريت�س،	المعروف	اأي�سًا	تحت	ا�سم	ماريت�سا	)بلغاريا(	واإيفرو�س	)اليونان(	هو	اأكبر	حو�س	عابر	للحدود	

في	اأوروبا	الجنوبية	ال�سرقية.	انه	ينبع	في	بلغاريا	ويّمر	في	تركيا	حيث	ي�سكل	الحدود	مع	اليونان.

اأرا�سي	 في	 الفي�سانات	 الأ�سفل	من	 ميريت�س	 ي�سكو	
الأخيرة،	 ال�سنوات	 خالل	 الثالثة.	 البلدان	 كافة	
الفي�سانات	 تن�ساأ	 الفي�سانات.	 وحجم	 تكرار	 ازداد	
على	 وروافده،	 لميريت�س	 الجبلية	 المناطق	 في	

الأرا�سي	البلغارية.
تركيا	تعتمد	على	بلغاريا	بالن�سبة	للمعلومات	الدقيقة	
الفي�سانات،	 بخطر	 المتعلقة	 المنا�سب	 الوقت	 وفي	
تركيا.	 في	 ولالإنذار	 للتنبوؤ	 ق�سير	 الوقت	 ان	 ذلك	
الفي�سانات	 من	 للوقاية	 التدابير	 تح�سين	 يمكن	

والحد	من	اآثارها	فقط	عبر	التعاون	وا�ستخدام	م�سادر	المعلومات	الم�ستركة.	حتى	�سنة	2003،	لم	يكن	هناك	
البيانات	 نقل	 حول	 التعاون	 وبلغاريا	 تركيا	 بداأت	 بعدها،	 الفي�سانات.	 حول	 الجارة	 البلدان	 بين	 ات�سالت	

والمعلومات،	وتوقيع	الفي�سانات	والإنذار	المبكر.
الأوروبي:		 لالتحاد	 التابع	 للحدود	 العابر	 التعاون	 برنامج	 عبر	 م�ستركة	 م�ساريع	 ثالثة	 وبلغاريا	 تركيا	 وطورت	

واحد	لتبادل	المعلومات	وبيانات	الوقت	الحقيقي،	واثنين	لتوقيع	الفي�سانات	والإنذار.
عالوة	على	ذلك،	تمت	اإقامة	محطتين	تلمترتين	هيدرومتريتين	في	الجزء	البلغاري	من	منطقة	ال�ستجماع	لنهر	
ميريت�س.	وقد	�سمحت	المحطتان	ونظام	المعلومات	بح�سول	بع�س	التقدم	على	الأخ�س	خالل	في�سانات	2005	
و2006	،	لكن	هذه	الحتياطات	لي�ست	كافية.	فنظم	التنبوؤ	بالفي�سانات	ل	تزال	حاليًا	قائمة	قوميًا،	في	الوقت	

الذي	هناك	حاجة	اإلى	تنبوؤ	م�سترك	للفي�سانات	ونظام	اإنذار	ُمبكر	في	حو�س	نهر	ميريت�س.	
مزيد	من	المعلومات	على	ال�سبكة:	

Transboundary_/Flood_Risk_Management.pdf/www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop5
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العابرة	 الأحوا�س	 نطاق	 على	 الفي�سانات	 تتوقع	 فعلية	 خدمة	 على	 الفي�سانات	 من	 التحذير	 نظام	 يعتمد	
الأر�ساد	 )م�سالح	 المتخ�س�سة	 القومية	 والوكالت	 الأع�ساء	 الدول	 مع	 كثب	 عن	 �ستعمل	 والتي	 للحدود،	

الجوية	والهيدرولوجية(	اإذا	كانت	�سالحياتها	ت�سمل	ال�سيطرة	على	الفي�سانات.
الم�سلحة	الُمغذاة	ببيانات	الأر�ساد	الجوية	والبيانات	الهيدرولوجية	قادرة	على	ح�ساب	مجرى	المياه	في	
الحو�س	وبالتالي	م�ستويات	المياه	في	الجداول	والأنهار	التي،	اإذا	قوبلت	بم�ستويات	الإنذار	الم�سبقة	التحديد،	
تقدم	المعلومات	عن	حدوث	المخاطر	اأم	ل،	وتحدد	موقع	الإنذار.	اإ�سارات	تنبوؤ	الفي�سانات	يجب	اإر�سالها	

اإلى	الحكومات	الم�سوؤولة	عن	حماية	النا�س	والممتلكات،	وعن	تنفيذ	الإجراءات	المنا�سبة	والتدريجية.
اأنواعًا	مختلفة	من	المعلومات	حول	نوع	الفي�سان	ودرجة	 اإنذار	الفي�سانات	العابرة	للحدود	 تقدم	م�سلحة	
الجريان	 توقعات	 على	 تركز	 والمناطق،	 الأحوا�س	 ح�سب	 تتغير	 قد	 التي	 المعلومات	 الفي�سان.	 مخاطر	
جدية	 عن	 المعلومات	 الإنذار	 يرافق	 ان	 ويجب	 الحا�سلة.	 المياه	 وم�ستويات	 )هيدروغراف(	 والتدفقات	
الفي�سان	المتوقع،	وموقعه،	وبنوع	خا�س	في	ما	يتعلق	بالمناطق	الح�سا�سة	حيث	اأخطار	الأ�سرار	بالن�سبة	

للنا�س	والممتلكات	عالية	)على	الأخ�س	في	المناطق	الح�سرية(.
اأي�سًا	تقييمها	لأجل	تعلم	الدرو�س	وتغيير	الإجراءات	كما	هو	منا�سب.	 التعامل	معها	يجب	 كل	ظاهرة	يتم	
وهذا	مهم	بنوع	خا�س	في	ما	يتعلق	بالظواهر	الق�سوى	التي	تح�سل	فقط	بعد	فترات	زمنية	طويلة	)حوالي	

قرن(،	لكن	التكرار	قد	يزداد	ب�سبب	تغير	المناخ	)انظر	الق�سم	7(.
4-5   موؤ�صرات االأداء

مهمة	 اأداة	 الأداء	 موؤ�سرات	 العامة.	 الموارد	 اإدارة	 في	 وال�سفافية	 المحا�سبة	 تتطلب	 الجيدة	 المياه	 اإدارة	
لتح�سين	اإدارة	المياه.	ت�سمل	اإمكانات	هذه	الأداة	دعم	وحكم	اإدارة	المياه،	وتقديم	اأداة	تحليلية	لدعم	�سنع	

القرارات	كما	واأداة	توا�سل	مع	احتمالت	كبيرة.
هناك	مجموعتان	من	الموؤ�سرات	م�سممة	لمنظمات	الأحوا�س	العابرة	للحدود	يجب	اأخذها	في	العتبار:

)الجوانب	 	IWRM لـ	 الرئي�سية	 الأركان	 من	 بالمقارنة	 الموؤ�س�سات	 تنظيم	 تقّيم	 التي	 الحكم	 موؤ�سرات	
الت�ساركية،	 الجوانب	 التمويل،	 اآليات	 القانوني،	 العمل	 اإطار	 والتنظيمية،	 الموؤ�س�ساتية	 ال�سيا�سية،	

التخطيط،	نظام	المعلومات	الت�سالت،	بناء	القدرات(؛

الموؤ�سرات	التقنية	التي	ُتقّيم	نتائج	البرنامج	وتعطي	ميزات	تطور	»الو�سع	الميداني«.	انها	ت�سمح	هكذا	
وم�ستخدمي	 وا�ستخدامات	 المائية،	 الموارد	 واإدارة	 وتطور	 معرفة	 في	 الحا�سلة	 المهارات	 بتقييم	

الأحوا�س.
تتوقف	مجموعة	الموؤ�سرات	دائمًا	على	ال�سياق	ويجب	تف�سيرها	وفقًا	للكيانات	الموؤ�س�ساتية	الُمعّينة	لالأحوا�س	
التنمية	 في	 الحا�سل	 التقدم	 الهيدرولوجية،	 الظروف	 الغايات(،	 الوظائف،	 التمويل،	 )التفاقيات،	
تخطيط،	 لت�سهيل	 المعلومات	 جمع	 عملية	 في	 خطوة	 الموؤ�سرات	 للمنظمة.	 الب�سرية	 والموارد	 القت�سادية	
لالإدارة	 قابلة	 معلومات	 مجموعات	 في	 ملخ�سة	 ُمتغيرات	 ت�ستخدم	 انها	 المائية.	 الموارد	 واإدارة	 وتطوير	

وتعك�سها	الموؤ�سرات.



64
ُكتّيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية

في اأحوا�ض الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

www.inbo-news.org  www.gwpforum.org

4 ُنظم المعلومات والر�صد العابر للحدود

وهكذا،	يمكن	ا�ستخدام	الموؤ�سرات	كاإر�ساد	ل�سيا�سات	المياه	وتقديم	الم�سورة	حول	فعالية	تنفيذ	IWRM	على	
الذي	تم	عمله	 لروؤية	ما	 الأحوا�س	 والموظفين	و�سركاء	منظمات	 للمديرين	 ي�سمح	هذا	 الأحوا�س.	 م�ستوى	

وكيف	تم	ذلك	ومعرفة	اأي	مجال	ي�ستوجب	التح�سين.
4-5-1   موؤ�صرات الحوكمة

تغطي	موؤ�سرات	الحوكمة	العديد	من	الموا�سيع	المعطاة	اأدناه:
موؤ�صرات العملية ال�صيا�صية

في	خطوة	 الأحوا�س.	 منظمات	 هيئات	 في	 وانخراطها	 الُم�ساطئة	 الدول	 التزام	 تقييم	جودة	 ذلك	 ي�ستلزم	
اأولى،	يتم	الح�سول	على	»اللتزام	ال�سيا�سي«	عبر	الإرادة	ال�سيا�سية	القومية	التدريجية	لإعطاء	الأولوية	اإلى	

الموارد	المائية.
في	خطوة	ثانية،	تعلن	الدول	عن	التزامات	تتعلق	باإدارة	وت�سغيل	منظمات	الأحوا�س	العابرة	للحدود.	نتيجة	

هذه	العملية	ال�سيا�سية	تنعك�س	في	تنفيذ	اآلية	للتقا�سم	العادل	للفوائد	الناجمة	عن	ا�ستخدام	الموارد.
موؤ�صرات اآلية التمويل

اآليات	وم�سادر	التمويل	اأ�سا�سية	لوجود	وا�ستدامة	منظمات	الأحوا�س.	ي�سمح	تقييم	هذه	المتغيرات	بقيا�س	
قدرة	المنظمات	على	�سمان	تمويل	متجان�س	وُمن�ّسق	لنف�سها	ولتحقيق	اأهدافهات.

تكاليف	 بين	 والفعالية	 الأهداف،	 مع	 التمويل	 وتناغم	 للمنظمات،	 المتوا�سل	 التمويل	 الموؤ�سرات	 �ستعك�س	
ان	 تقول	 التي	 المبادئ	 وتطبيق	 العمل،	 لتنفيذ	خطة	 المجندة	 المالية	 والموارد	 الأحوا�س	 ت�سغيل	منظمات	

الم�ستخدم	يدفع	والُملّوث	يدفع،	والتن�سيق	مع	المانحين.
موؤ�صرات تمثيل وم�صاركة اأ�صحاب الم�صلحة

ل�سمان	 المقامة	 الُمعّينة	 والآليات	 الأع�ساء	 البلدان	 لمختلف	 التمثيلية	 ال�سفة	 اإلى	 الموؤ�سرات	 هذه	 ت�سير	
م�ساركة	اأ�سحاب	الم�سلحة	في	�سنع	القرار.	ي�سمل	ذلك	العثور	على	درجة	التوازن	التمثيلي	في	)الهيئات(	
ال�سيا�سية	والتقنية	)في	الفرع	التنفيذي(	بين	البلدان	الأع�ساء	في	منظمات	الأحوا�س.	يتم	فح�س	م�ساركة	
م�ستخدمي	المياه	عبر	الآليات	التي	ت�سمح	لهم	بالم�ساركة	في	�سنع	القرار	في	منظمات	الأحوا�س	عن	طريق	

دمج	ق�سايا	الجن�س	وال�سكان	الأ�سليين.
موؤ�صرات اإطار العمل القانوني

موؤاتية	 بيئة	 باإقامة	 ي�سمح	 قانوني	 اإطار	عمل	 و�سع	 للحدود،	 العابر	 الفعلي	 التعاون	 لأجل	دعم	 الدول،	 على	
لإدارة	المياه	على	ال�سعد	القومية	والإقليمية	)كما	هو	منا�سب(.	ُتحدد	الن�سو�س	اإخت�سا�س	ووظائف	ودرجة	
ا�ستقاللية	منظمات	الأحوا�س.	ومن	ال�سروري	اأي�سًا	قيا�س	الت�ساوق	والتناغم	المتبادل	بين	كافة	القوانين	
القومية	مع	التفاقات	الدولية	التي	تنطبق	على	الموارد	المائية	العابرة	للحدود.	ويتم	تقييم	نفوذ/تاأثير	اإطار	
العمل،	من	جهة،	عن	طريق	تعيين	الت�سريعات	المتعلقة	بمنظمات	الأحوا�س،	اأي	اإطار	العمل	القانوني	المتعلق	
بالتكليف	والهيكلية،	والآليات	المالية،	والمتعلقة	بالإدارة	الإقليمية	للمياه	)اأي	التفاقيات	الدولية(	ومن	جهة	
ثانية،	التناعم	بين	القوانين	القومية	واإطار	العمل	القانوني	المتعلق	بمنظمات	الأحوا�س	)مثل	�سرعة	المياه	

العابرة	للحدود،	على	�سبيل	المثال(.
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ومن	المهم	اأي�سًا	تقدير	اإطار	العمل	العام	الذي	تتم	�سمنه	اإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود،	ما	دامت	
�سرعية	العمل	�َسُتقّيم	على	اأ�سا�س	هذه	القواعد.

موؤ�صرات التخطيط
تخطيط	جودة	الموارد	المائية	تتاأثر	بمتغيرات	مثل	وجود	وتنفيذ	ا�ستراتيجية	على	المدى	الطويل،	واأهداف	

وغايات	وا�سحة	ذات	فوائد	متبادلة	واأولويات	للتنمية.
الأ�سا�سية	 الخطوات	 تنفيذ	 تقييم	 اأي�سًا	 ال�سروري	 من	 بل	 ذاته،	 في	 غاية	 لي�س	 تخطيط	 وثيقة	 وجود	 ان	
للح�سول	على	روؤية	وا�سحة	لتحقيق	الغايات	)انظر	الموؤ�سرات	التقنية(.	اأخيرًا،	باإمكان	الموؤ�سرات	المتعلقة	
بعملية	�سنع	القرار	بالن�سبة	للبنى	التحتية	الكبرى	المتعلقة	بالمياه	اإثارة	م�ساألة	التناغم	وال�سفافية	وتقا�سم	

الفوائد.
موؤ�صرات التن�صيق الوظيفي

تن�سيق	الن�ساطات	مرحلة	مثيرة	لالهتمام	في	خطة	العمل.	ت�سغيل	الخطة	يتطلب،	طبعًاـ	ان	تقوم	منظمات	
الأحوا�س	ببناء	القدرات	لتن�سيق	ن�ساطات	مختلف	اأ�سحاب	الم�سلحة،	وهكذا	ي�سبح	التوا�سل	بين	البلدان	

والم�ستوى	الإقليمي	�سروريًا	لت�سهيل	التن�سيق.
اأي�سًا	هامًا	لتجنب	الت�سظي	وغيات	 اأدوات	التن�سيق	المنا�سبة	)القائمة	على	الحوار(	�سيكون	 ان	ا�ستخدام	
التفاهم	بين	هذه	الهيئات	المختلفة.	عالوة	على	ذلك،	يجب	تقييم	وجود	وت�سغيل	اأ�سلوب	نظام	رفع	التقارير،	

لأنه	�سروري	لتح�سين	التوا�سل	الداخلي	حول	النتائج	الحا�سلة.
موؤ�صرات نظام المعلومات واالت�صاالت

الهدف	هو	تقييم	هيكلية	واإدارة	المعلومات	عبر	نظام	المعلومات،	ودرجة	تقا�سم	المعلومات	بين	البلدان	ومع	
المعلومات	 اإدارة	 بروتوكولت	 المتقا�سمة.	 المعلومات	 وجودة	 ونوع	 للحدود،	 العابرة	 الأحوا�س	 منظمات	
م�سدر	يك�سف	نوع	المعلومات	المعينة،	وتقديمها	من	حيث	المبادلت،	في	منظمات	الأحوا�س.	المعلومات	
والت�سالت	،	الأ�سا�سية	ل�سنع	القرار	في	ن�ساطات	تخطيط	وتن�سيق	الموارد	المائية،	يتم	قيا�سها	عن	طريق	

ا�ستخدام	اإجراءات	الت�سالت	الداخلية	والخارجية	لالت�سالت	المقامة	في	منظمات	الأحوا�س.
4-5-2   الموؤ�صرات التقنية

يمكن	ان	ت�سير	الموؤ�سرات	التقنية	اإلى	المخاطر	الرئي�سية	المواجهة	في	الأحوا�س.
خطر اال�صتغلل المفرط للموارد المائية

هذه	الموؤ�سرات	�ستعالج	الجوانب	الكمية	لإدارة	المياه	على	م�ستوى	الأحوا�س	م�ستخدمة	كقاعدة	الحاجة	اإلى	
المنتظمة	 الكميات	 مثل	 الموؤ�سرات،	 من	 العديد	 انتقاء	 يمكن	 عادة،	 للم�ستخدمين.	 المياه	 تزويد	 �سمان	
لل�سدود	بالمقارنة	مع	التدفق،	وح�سة	الأرا�سي	الزراعية	المروية،	والفعالية	المادية	ل�سبكات	التزويد،	وعدد	

نقاط	ر�سد	معدلت	التدفق	والمياه	الجوفية،	واأهمية	النزاعات	حول	كميات	المياه،	الخ...
خطر تدهور جودة الموارد المائية

ي�ستلزم	ذلك	تقييم	الجوانب	الكمية	لإدارة	المياه	با�ستخدام	العنا�سر	التي	تر�سد	جودة	المياه	في	الأحوا�س	
ومدى	تدهور	تفريغ	المياه	المتدهورة،	وعدد	النزاعات	حول	ال�ستخدامات	المتعلقة	بتدهور	جودة	المياه،	

الخ...
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خطر تدهور الظروف المعي�صية لل�صكان
للحدود،	مثل	 العابرة	 بالأحوا�س	 العالقة	 الجوانب	الجتماعية	-	القت�سادية	ذات	 الموؤ�سرات	 تتناول	هذه	
معدل	تغطية	ال�سكان	الح�سريين/الريفيين	الذين	لهم	بع�س	الو�سول	اإلى	ال�سرف	ال�سحي،	وح�سة	المياه	
العادمة	الُمجمعة	والمعالجة،	ون�سبة	ال�سكان	المزودين	بمياه	ال�سرب	بطريقة	م�ستدامة.	ويتم	تحليل	المخاطر	

المرافقة	للمياه	مثل	تحديد	عدد	المناطق	ذات	المخاطر	العالية	للفي�سانات،	و�سفاتها	الُمميزة،	الخ...
خطر اإلحاق االإ�صرار بالبيئات غير المياه

الموارد	 وكمية	 اأثر	على	جودة	 لها	 التي	 المائية	 الموارد	 البيئية	غير	 العوامل	 العتبار	 الأخذ	في	 يعني	هذا	
للنظم	 بالن�سبة	 التدفق	 من	 الأدنى	 الحد	 تحدد	 التي	 العقدية	 النقاط	 ان	عدد	 المثال،	 �سبيل	 على	 المائية.	
اليكولوجية	والمناطق	ال�سطحية	لالأرا�سي	الرطبة،	تقدم	المعلومات	حول	درجة	الحفاظ	على	الأجنا�س	في	

البيئة	المائية.
ويمكن	اأي�سًا،	ح�سب	�سياق	الأحوا�س	العابرة	للحدود،	اإ�سافة	موؤ�سرات	اأخرى	لقيا�س	الجوانب	المعنية	ذات	
الأولوية	بالن�سبة	لالأحوا�س	مثل	تدهور	و�سع	الأر�س،	ومعدلت	اإزالة	الأحراج،	واأهمية	الأجنا�س	الغازية،	بل	

وحتى	المياه	المخ�س�سة	للمالحة،	والن�ساطات	الترفيهية،	الخ...

)م�سروع	 اأفريقيا	 في	 للحدود	 العابرة	 الأنهار	 اأحوا�س	 اإدارة	 لأجل	 	IWRM لـ	 الأداء	 موؤ�سرات	 "تطوير	 م�سروع	
)KPI(	-	الموؤ�سرات	الأ�سا�سية	لالأداء("	�سمح	بتطوير	موؤ�سرات	منا�سبة	ب�سورة	براغماتيكية	قريبة	قدر	الإمكان	

من	الوقائع	المحلية.

منظمات	 وبع�س	 الأحوا�س،	 لمنظمات	 الأفريقية	 وال�سبكة	 الأحوا�س،	 لمنظمات	 الدولية	 ال�سبكة	 طورت	 لقد	
في	 الحا�سل	 التقدم	 لقيا�س	 الأداء	 موؤ�سرات	 	2007 منذ	 طوروا	 الأوروبيون،	 وال�سركاء	 الأفريقية	 الأحوا�س	
التابع	لالتحاد	 	ACP المياه	 المائية،	عبر	م�سروع	يدعمه	مرفق	 للموارد	 المتكاملة	 لالإدارة	 بالن�سبة	 ال�سيا�سات	

الأوروبي	والتعاون	الفرن�سي.

لأنهار	 للحدود	 العابرة	 الأحوا�س	 في	 �سقلها	 واأعيد	 واختبرت	 تدريجيًا،	 هذه	 الأداء	 موؤ�سرات	 تحديد	 تم	 لقد	
ال�سنغال	والنيجر	والكونغو	وغامبيا	وفولتا	كما	وفي	اأحوا�س	بحيرة	فكتوريا	وت�ساد.	لقد	�سادقت	هذه	الختبارات	

على	جدوى	هذه	الموؤ�سرات	واأثبتت	فائدتها	عبر	عمل	مالءمة	مكثف.

موؤ�سرات	الأداء	الحا�سلة	هكذا	تقّيم	جودة	الإدارة	المطورة	في	منظمات	الأحوا�س،	والنتائج	التي	ُتالحَظ	في	
اأي�سًا	للتوا�سل	مع	ال�سركاء	 اأدوات	محتملة	 	،IWRM الميدان.	فهي،	كاأدوات	لتقييم	التقدم	الحا�سل	في	تنفيذ	

المحليين	وم�ستخدمي	المياه	والمانحين.

االإطار 14: تنفيذ مقاربة م�صتدامة لتطوير موؤ�صرات االأداء في اأفريقيا
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5 االإدارة المتكاملة لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

النقاط االأ�صا�صية: 
والتقنية	هي	الخطوة	 العلمية	 الأدوات	 للحدود	بف�سل	 العابرة	 الجوفية	 الطبقات	 معرفة	نظم	

الأولى	لالإدارة	المدرو�سة	للمياه	الجوفية	العابرة	للحدود.
اإقامة	الت�سالت	التقنية	اأوًل،	ثم	الدبلوما�سية،	بين	البلدان	المعنية،	هي	الخطوة	الثانية.

اإلى	 ن�ساطاتها	 تو�سعة	 للحدود	 العابرة	 ال�سطحية	 المياه	 لإدارة	 القائمة	 المنظمات	 باإمكان	
الطبقات	الجوفية	ذات	ال�سلة.

قرار	الأمم	المتحدة	124/63	GA	حول	قانون	طبقات	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود	هو	الأداة	
الدولية	الوحيدة	ذات	ال�سلة	بالمو�سوع،	ويمكن	اأن	يخدم	كاإر�ساد	للدول.

UNECE	على	المياه	الجوفية؛	معاهدة	الأمم	المتحدة	ل�سنة	 لـ	 	تنطبق	معاهدة	المياه	التابعة	
العديد	من	 ال�سطحية.	 بالمياه	 المت�سلة	 الجوفية	 المياه	 تغطي	 المائية	 المجاري	 1997	حول	
التفاقيات	العابرة	للحدود	تنطبق	على	المياه	العابرة	للحدود	ويجب	اعتبارها	على	اأ�سا�س	كل	

حالة	على	حدة.

5-1 االإدارة الم�صتركة للمياه ال�صطحية والجوفية
المياه	 اإلى	الدليل	المنهجي	»نحو	الإدارة	الم�ستركة	لنظم	طبقات	 اإحالة	 بالن�سبة	لكل	هذا	الق�سم،	هناك	

الجوفية	العابرة	للحدود«	)عمل	جماعي،	AFD	2010(	الذي	هو	تكملة	لهذا	الُكتّيب.
ا�ستنادًا	اإلى	النتائج	التي	تو�سل	اإليها	هذا	الدليل،	تكون	الخطوة	الأولى	تح�سين	معرفة	نظم	طبقات	المياه	
الجوفية	العابرة	للحدود	الذي	ت�سترك	فيه	عدة	بلدان	مجاورة.	هذه	الخطوة	اأ�سا�سية	لي�س	من	وجهة	النظر	
لالأمور	 بالن�سبة	 اأي�سًا	 بل	 المائية(	 الطبقات	 لحدود	 المنا�سب	 للتحديد	 بالن�سبة	 )مثاًل،	 وح�سب	 العلمية	
ُمعين.	 الجوفي	 المياه	 البلدان	حول	خزان	 المتبادل	بين	 للترابط	 الوا�سح	 بالتحديد	 ي�سمح	 ال�سيا�سية	لأنه	

نتائج	هذه	المرحلة	هي	اأي�سًا	القاعدة	لتطوير	التوعية	والقدرات	حول	هذه	الق�سية.
الخطوة	الثانية	هي	اإقامة	العالقات	بين	البلدان	حول	اإدارة	المياه	الجوفية	الم�ساطرة.	هذه	الخطوة	تكون	
اأ�سهل	عندما	يكون	هناك	منظمة	لالأحوا�س	العابرة	للحدود	تعمل	ب�سورة	مالئمة،	وعلى	المقاربة	اأن	تكون	
اأوًل	تقنية	ثم	تتناول	الق�سية	بطريقة	�سيا�سية	ودبلوما�سية	اأكثر،	م�سجعة	تبادل	وجهات	النظر،	عن	طريق	

قيا�س	و�سعية	المعرفة	بتقا�سم	الهواج�س	وتطوير	الثقة	حول	اإدارة	المياه	الجوفية	الم�ساطرة.
العتبارات	المطورة	في	الأق�سام	المختلفة	لهذا	الدليل	�سالحة	لكل	من	المياه	ال�سطحية	والمياه	الجوفية.	
غير	ان	بع�س	النقاط	الخا�سة	بالطبقات	الجوفية	ُمطورة	في	هذا	الق�سم.	ان	اإحدى	الق�سايا	الرئي�سية	هي	
الحاجة	اإلى	ان	»ن�سبح	اأكثر	اإدراكًا	لالإرث	الطبيعي	الذي	ل	يقدر	بثمن	الذي	هو	المياه	الجوفية،	والمناطق	

.)AFD	2010(	»متفاوتة	ب�سورة	معروفة	تزال	ل	التي	الح�سا�سة
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بالن�سبة	 انه	 غير	 ُمعّينة،	 اأرا�ٍس	 داخل	 ال�سطحية	 المياه	 باإدارة	 الجوفية	 المياه	 اإدارة	 ربط	 الأمثل	 الطريقة	
الأحوا�س	 حدود	 تعقيد	 اإلى	 للحدود	 العابرة	 المياه	 تعقيد	 اإ�سافة	 يجب	 والجوفية	 ال�سطحية	 المياه	 لإدارة	
في	 الجوفية	 المياه	 طبقات	 مع	 متراكبة	 البحيرات	 اأو	 الأنهار	 اأحوا�س	 تكون	 ل	 وان	 الن�سجام،	 عن	 ناهيك	

العديد	من	الحالت.
وحيثما	كان	ذلك	ممكنًا،	من	الم�ستح�سن	تمديد	�سلطات	المنظمات	القائمة	لالأحوا�س	العابرة	للحدود	لكي	
الأخرى	 الأحوا�س	 منظمات	 مع	 بالعمل	 وتعتني	 الجوفية،	 المياه	 وطبقات	 الجوفية	 المياه	 اإدارة	 مع	 تتعامل	
القريبة	التي	تعمل	اأي�سًا	على	نف�س	طبقات	المياه	الجوفية.	في	بع�س	الحالت،	عندما	ل	توجد	منظمة	فعالة	
لالأحوا�س	العابرة	للحدود	بالن�سبة	للمياه	ال�سطحية،	يكون	بالإمكان	اإقامة	منظمات	خا�سة	بالمياه	الجوفية.

المثال 24: اإدارة نظام خزان غواراني الجوفي العابر للحدود
غواراني	 خزان	 نظام	
تتقا�سمه	 الجوفية	 للمياه	
الأرجنتين،	 بلدان:	 اأربعة	
الباراغواي	 البرازيل،	
الأهمية	 والأوروغواي.	
والجتماعية	 القت�سادية	
الجوفي	 الخزان	 لهذا	
اإلى	 البالد	 هذه	 دفعت	
اإلى	 خا�سة	 عناية	 توجيه	
م�ساكل	التلّوث	وال�ستغالل	
المفرط	للموارد	في	�سياق	
المياه	 على	 الطلب	 زيادة	
تاريخ	 المنطقة.	 في	
الأربع	 الدول	 بين	 التعاون	
التن�سيق	 لجنة	 عبر	
اأو	 لبالتا	 لحو�س	 الدولية	
�سهل	 مركو�سور	 �سمن	
التعاون	حول	خزان	المياه	
الجوفي	العابر	للحدود.

لأجل	تجنب	اأي	نزاع،	طورت	البلدان	الأربعة	الم�ساطئة	ِلغواراني	الأعمال	المركزة	على:
تطوير	معرفة	نظام	خزان	المياه	الجوفية،

التطوير	والتنفيذ	الم�سترك	لإطار	عمل	لإدارة	خزان	المياه	الجوفية،
الم�ساركة	العامة	عبر	اآليات	معلومات	موؤ�س�ساتية	منا�سبة،	

تنفيذ	التدابير	�سد	التلّوث،
متابعة	وتقييم	الن�ساطات.

مّكن	الم�سروع	القائم	على	مقاربة	ت�ساركية	وتطوير	المعرفة،	البلدان	�سنة	2003-2009	من	تطوير	خطة	عمل	
ا�ستراتيجية.	التفاقية	التي	ُوّقعت	�سنة	2010	خططت	لأن	تقوم	هذه	اللجنة	الإقليمية	لنظام	خزان	غواراني	
للمياه	الجوفية	�ستقام	�سمن	لجنة	لبالتا	للتن�سيق	ما	بين	الحكومات،	تحت	ِمظلة	معاهدة	حو�س	لبالتا	ل�سنة	

.1969
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ال�سحراء	 مر�سد	 )مثاًل،	 ما،	 منطقة	 في	 الجوفية	 المياه	 مع	 تتعامل	 هيئة	 وجود	 وعند	 اأخرى،	 حالت	 في	
الكبرى	وال�ساحل	-	OSS(	يجب	ان	تعمل	هذه	الهيئة	عن	كثب	مع	منظمات	الأحوا�س	المعنية	)النيجر،	ت�ساد،	

.)OSS	لـ	بالن�سبة	ال�سنغال	فولتا،

المثال 25: مر�صد ال�صحراء الكبرى وال�صاحل
مر�سد	ال�سحراء	الكبرى	وال�ساحل	)OSS(	منظمة	دولية	ذات	ا�ستقالل	ذاتي	تقيم	في	مدينة	تون�س	)بتون�س(	
تجمع	22	بلدًا	اأفريقيًا،	خم�سة		بلدان	�سمالية،	4	منظمات	�سبه	اإقليمية	تمثل	غرب	اأفريقيا،	�سرق	اأفريقيا	و�سمال	
OSS	عن	 دافعت	 منذ	1992،	 المدني.	 والمجتمع	 المتحدة	 الأمم	 نظام	 ومنظمات	 اإقليمية	 ومنظمات	 اأفريقيا،	
المياه	 موارد	 برنامج	 بموجب	 الأع�ساء	 بلدانها	 تتقا�سمها	 التي	 المائية	 الموارد	 لإدارة	 الإقليمية	 المقاربة	

الم�ساطرة.	
المياه	 طبقات	 لنظم	 المائية	 للموارد	 والُمن�سقة	 المتكاملة	 »الإدارة	 م�سروع	 تنفيذ	 	،OSS ن�ساطات	 جملة	 من	
الجوفية	للولميدن،	تاوديني/تانزروفت	ونهر	النيجر«	الذي	تدعمه	فرن�سا	ومرفق	المياه	الإفريقي.	�سوف	ي�سمح	

هذا	الم�سروع	بتمدد	النتائج	التي	تو�سل	م�سروع	نظام	طبقات	المياه	الجوفية
ليولميدن	الجوفي	الذي	
تتقا�سمه	مالي	والنيجر	
ونيجيريا	اإلى	النظام	

ال�سامل	الذي	ت�سكله	المياه	
الجوفية	)طبقات	المياه	

الجوفية	ليولميدن	،	
تاوديني/تانزروفت(	

والمياه	ال�سطحية	)نهر	
	NBA	مع	بالتعاون	النيجر
في	�سبه	المنطقة.	يغطي	
الم�سروع	�سبعة	بلدان:	
الجزائر،	بوركينا	فا�سو،	
مالي،	موريتانيا،	النيجر	

ونيجيريا.

5- 2   قرار االأمم المتحدة حول اإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
بتبنيها	القرار	A/RES/124/63	حول	قانون	طبقات	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود	في	11	دي�سمبر	2008،	
وت�سمينه	في	ملحقه	م�سودة	البنود	التي	اأعدتها	لجنة	القانون	الدولي	التابعة	لالأمم	المتحدة،	مع	الم�ساهمة	
العلمية	لمنظمة	التربية	والعلم	والثقافة	التابعة	لالأمم	المتحدة	)IHP	-	UNESCO(	)البرنامج	الهيدرولوجي	
الدولي(،	قدمت	الجمعية	العامة	لالأمم	المتحدة	اإطار	عمل	غير	ُملزم	لتطوير	التعاون	حول	طبقات		المياه	
الجوفية	العابرة	للحدود.	تقترح	م�سودة	البنود	التي	اقترحتها	لجنة	القوانين	الدولية،	اإطار	عمل	�سامل	لإدارة	

نظم	طبقات	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود.
المبادئ	المختلفة	المقدمة	في	هذه	الوثيقة	ت�سمل:	

ال�ستخدام	العادل	والمعقول؛
وجوب	عدم	الت�سبب	في	الأ�سرار	الج�سيمة؛

اللتزام	العام	للتعاون	مع	الدول	الم�ساطئة	حول	طبقات	المياه	الجوفية؛
التبادل	الدوري	للبيانات	والمعلومات؛

تطوير	اتفاقيات	وترتيبات	ثنائية	واإقليمية	لت�سهيل	الإدارة	الم�ستركة؛
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الجوفية	 بالطبقات	 ال�سلة	 ذات	 اليكولوجية	 النظم	 على	 والحفاظ	 لحماية	 المنا�سبة	 التدابير	 تنفيذ	
الم�ساطرة؛	

تحديد	الدول	لمناطق	اإعادة	�سحن	وتفريغ	طبقات	المياه	الجوفية	لالأجزاء	الواقعة	على	اأرا�سيها؛
الحاجة	اإلى	منع،	خف�س	وال�سيطرة	على	التلوث؛

اأهمية	ر�سد	طبقات	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود	اأو	نظم	طبقات	المياه	الجوفية؛
تنفيذ	خطط	الإدارة	الم�ستركة	من	جانب	البلدان	الم�ساطئة؛

تقييم	اآثار	الن�ساطات	المخططة	حول	طبقات	المياه	الجوفية	اأو	نظام	طبقات	المياه	الجوفية.
ي�سجع	القرار	الدول	على	الرجوع	اإلى	هذه	المبادئ	لأجل	»الإدارة	المالئمة	لطبقاتها	الجوفية	العابرة	للحدود.	
�سنة	2011،	تبّنت	الجمعية	العامة	لالأمم	المتحدة	القرار	104/66	الذي	»ي�سجع	من	جديد	الدول	المعنية	على	
اتخاذ	ترتيبات	منا�سبة	ثنائية	اأو	اإقليمية	لأجل	الإدارة	المالئمة	لطبقات	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود	مع	
الأخذ	في	الح�سبان	اأحكام	م�سودة	المواد	الملحقة	بقرارها	63/124«	ُي�سّلط	القرار	الأ�سواء	على	دور	منظمة	
التربية	والعلم	والثقافة	التابعة	لالأمم	المتحدة	)IHP	-	UNESCO(	في	ت�سجيع	البرنامج	لأجل	تقديم	مزيد	من	
لالأمم	 العامة	 الجمعية	 في	 جديد	 من	 المو�سوع	 ُيناق�س	 �سوف	 المعنية«.	 للدول	 والتقنية	 العلمية	 الم�ساعدة	
المتحدة	�سنة	2013	»للم�ساهمة	في	درا�سة،	من	جملة	اأ�سياء	اأخرى،	م�ساألة	ال�سكل	النهائي	الذي	يجب	اإعطاوؤه	

اإلى	م�سودة	البنود«.	
5-3   تطبيق معاهدة UNECE الخا�صة بالمياه على المياه الجوفية

ُتطبق	معاهدة	UNECE	الخا�سة	بالمياه	على	اأية	مياه	جوفية	»تحدد،	تعبر	اأو	تتواجد	على	حدود	بين	دولتين	اأو	
اأكثر«.	المالمح	الُمميزة	للمياه	الجوفية،	وعلى	الأخ�س،	�سعوبة	تحديدها،	وتعر�سها	في	حالة	التلوث،	التي	ل	
المياه	 تجّددًا	في	ما	يخ�س	 الأقل	 اأو	�سفتها	 بال�سلة	مع	عدم	تجّددها	 ب�سهولة،	 اأو	خف�سها	 يمكن	تخفيفها	
ال�سطحية،	تدعو	اإلى	عناية	خا�سة	منتظمة	لأجل	التطبيق	المنا�سب	والفعال	للنظام	القانوني	للمعاهدة	في	

هذا	المجال.
هناك	حاليًا	عدد	قليل	من	التفاقيات	في	منطقة	UNECE	تتناول	فقط	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود،	المثال	
الجنيفي	 الجوفي	 الخزان	 ور�سد	 �سحن	 واإعادة	 وا�ستخدام	 »التفاقية	حول	حماية	 هو	 بينها	 اأكثر	 المعروف	
الفرن�سي	-	ال�سوي�سري«.	وهناك	اأي�سًا	عدد	قليل	من	التفاقيات	المتعلقة	بالمياه	ال�سطحية	)مثاًل،	التفاقية	
	- ال�سبانية	 الأنهار	 اأحوا�س	 لمياه	 الم�ستدام	 ولال�ستخدام	 للحماية	 التعاون	 التفاقية	حول	 الراين؛	 لحماية	

البرتغالية؛	واتفاقية	اإطار	العمل	حول	حو�س	نهر	�سافا(	التي	تحتوي	على	اأحكام	خا�سة	بالمياه	الجوفية.

المثال 26: الخزان الجوفي الجنيفي الفرن�صي - ال�صوي�صري
الخزان	الجوفي	الجنيفي	نظام	خزان	جوفي	عابر	للحدود	يقع	اإلى	الجنوب	من	بحيرة	جنيفا	واإلى	الجنوب	من	
نهر	الرون،	بطول	حوالي	19	كلم	وم�ساحة	من	حوالي	30	كلم2.	الق�سم	الأكبر	من	الخزان	يقع	بين	نهري	الرون	

واآرفي،	ت�ستخرج	مياهه	في	معظم	الأحيان	لمياه	ال�سرب	اإذ	يزود	جنيف	الكبرى	بحوالي	20%	من	حاجاتها.
منذ	1960	وبعدها،	�سّبب	ال�سخ	المتزايد	هبوط	قوي	في	متو�سط	م�ستوى	الخزان،	حوالي	7	اأمتار	في	20	�سنة،	
فحفّز	خطط	لل�سحن	ال�سطناعي	للخزان	من	مياه	نهر	اآرفي.	عند	هذه	النقطة،	بداأ	كانتون	جنيف	مفاو�سات	مع	
مقاطعة	هوت	�سافوا	الفرن�سية	لأجل	اإعداد	درا�سات	حول	هذا	ال�سحن	ال�سطناعي:	كان	هذا	ولدة	م�سروع	تعاون	
عابر	للحدود	ُمبتكر	ولمركزي.	قادت	المفاو�سات	اإلى	توقيع	اتفاقية	في	جنيف،	في	9	يونيو/حزيران	1978،	بين	
واإعادة	�سحن	الخزان	الجوفي	 المتعلقة	بحماية	وا�ستخدام	 كانتون	جنيف	وحاكم	هوت	�سافوا	�ُسميت	التفاقية	

الفرن�سي	-	ال�سوي�سري	لمقاطعة	جنيفوا.

يتبع
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التفاقية	الأولى	التي	مدتها	30	
ل�ستغالل	 لجنة	 �سكلت	 �سنة	
لمقاطعة	 الجوفي	 الخزان	
ثالثة	 من	 الموؤلفة	 جنيفوا	
وثالثة	 �سوي�سريين	 اأع�ساء	

اأع�ساء	فرن�سيين.
كانت	مهمة	هذه	اللجنة	اقتراح	
ل�ستخدام	 �سنوي	 برنامج	
الخزان	الجوفي.	كانت	اللجنة	
تعطي	راأيها	التقني	حول	اإن�ساء	
تعديلها،	 اأو	 الجديدة	 المعدات	
تكاليف	 من	 تتحقق	 وكانت	
الإن�ساء	ونفقات	ت�سغيل	من�ساآت	
من�ساآت	 كافة	 ال�سحن.	 اإعادة	

ال�سحب	ُمجهزة	باأدوات	تقوم	بالقيا�س	الحجمي	وبقيا�س	م�ستوى	الخزان.	تن�س	التفاقية	على	ان	كانتون	جنيف	
هو	م�سوؤول	عن	اإن�ساء	وا�ستغالل	محطة	اإعادة	ال�سحن	ال�سطناعي	التي	يبقى	الكانتون	مالكها	الوحيد.	وتن�س	
التفاقية	اأي�سًا	على	انه	ل	يحق	للبلدات	الفرن�سية	�سحب	اأكثر	من	5	ماليين	م3/�سنة،	من	�سمنها	مليون	م3	معفية	
من	الدفع،	وان	على	كل	فريق	ان	يقدم	تقريرًا	اإلى	اللجنة،	حول	م�سحوباته	من	الخزان.	وتن�س	التفاقية	اأي�سًا	
على	ح�ساب	الح�سة	الفرن�سية	من	تكاليف	اإعادة	ال�سحن	ال�سطناعي	لكل	�سنة.	اأخيرًا،	هناك	تخطيط	للرقابة	

على	الجودة	و�سبكة	لالإنذار	في	حال	ح�سول	تلويث	عر�سي.
في	18	دي�سمبر	2007،	ا�ستبدلت	التفاقية	الأولى	باتفاقية	جديدة	لمدة	30	�سنة،	ت�سمل	تقريبًا	معظم	�سروط	
التفاقية	الأولى.	كان	الموقعون	هذه	المرة،	عن	�سوي�سرا،	كانتون	جنيف	وعن	فرن�سا،	جمعية	الهيئات	المحلية	
لمناطق	اآنما�س	وجنيف،	وبلدية	فيري؛	وبالتالي،	كانت	التفاقية	الثانية	موقعة	مبا�سرة	بين	ال�سلطات	المحلية.

www.isarm.org/  2010  ،3  .AFD, A Savoir No للحدود  العابرة  الجوفية  المياه  طبقات  لنظم  م�صتركة  اإدارة  نحو  الم�صدر: 
.391/publications

تحديد	 وجوب	 خا�س،	 وبنوع	 الجوفية،	 المياه	 على	 ُتَطّبق	 التي	 الأحكام	 من	 عددًا	 المياه	 معاهدة	 تت�سمن	
وتنفيذ	التدابير	المنا�سبة	واأف�سل	الممار�سات	البيئية	للحد	من	اآثار	المواد	المغذية	والمواد	الخطرة	من	ل	
التدابير	 وت�سمل	 ال�سناعات.	 اأو	 الح�سرية	 المناطق	 اأو	 الأحراج،	 اأو	 الزراعة	 من	 للتلوث:	 م�سادر	 نقاط	
الُمعينة	الإ�سافية	اإقامة	مناطق	حماية	حول	ماآخذ	المياه	اأو	في	مناطق	كاملة	لإعادة	ال�سحن،	مع	درجات	
لمياه	 كم�سادر	 الم�ستخدمة	 الجوفية	 المياه	 طبقات	 من	 الملوثة	 الأجزاء	 وتنظيف	 الحماية،	 من	 متغّيرة	
بفعل	 َتَلّوث	 الذي	 منه(	 جزء	 )اأو	 الجوفي	 الخزان	 تاأهيل	 اإعادة	 هو	 �سبق	 لما	 النموذجي	 المثال	 ال�سرب.	

الت�سّرب	من	من�ساآت	�سناعية	مثل	ال�سركات	البتروكيميائية	والكيميائية	اأو	مرافق	اإدارة	النفايات.
ال�سحن	 باإعادة	 )مثاًل	 مقاومة	 اأو	 لمنع	 المياه	 كمية	 على	 اأي�سًا	 الأخرى	 الُمعّينة	 التدابير	 تركز	 ان	 ويمكن	
ال�سطناعي(	ال�ستخدام	الُمفِرط	لموارد	المياه	الجوفية	الذي	قد	يكون	له	اآثار	مناوئة	عابرة	للحدود.	ي�سير	

ذلك	اإلى	برامج	�سحب	المياه	الجوفية	واإعادة	�سحنها.
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في	الحالة	الأخيرة،	من	المهم	ا�ست�سارة	معاهدة	اإ�سبو	)Espoo(،	لأن	ن�ساطات	برامج	�سحب	اأو	اإعادة	�سحن	
المياه	الجوفية	حيث	الحجم	ال�سنوي	للمياه	التي	�ست�سحب	اأو	�سيعاد	�سحنها	يتعدى	10	ماليين	م3،	»يتطلب	
اإ�سعار	وم�ساورات	مع	البلدان	المجاورة،	في	الحالت	 تقييمًا	لالأثر	البيئي	واإجراءات	اأخرى،	وعلى	الأخ�س	

التي	من	الُمرجح	ان	تت�سبب	الن�ساطات	المقترحة	في	اإحداث	اأثر	مناوئ	هام	عابر	للحدود.
اأي�سًا	بروتوكول	معاهدة	المياه	حول	المياه	وال�سحة.	يعيد	البروتوكول	تاأكيد	 اإدارة	المياه	الجوفية	يتناولها	
المبداأ	القائل	انه	»يجب	اإدارة	الموارد	المائية،	قدر	الإمكان،	بطريقة	متكاملة	على	اأ�سا�س	اأحوا�س	الأنهار،	
بهدف	ربط	التنمية	القت�سادية	والجتماعية	وحماية	النظم	اليكولوجية	الطبيعية	واإدارة	الموارد	المائية	مع	
البيئية	الأخرى.	مثل	هذه	المقاربة	المتكاملة	يجب	ان	تطبق	على	 التنظيمية	المتعلقة	بالقطاعات	 التدابير	

كامل	حو�س	الأنهار،	بما	في	ذلك	المياه	الجوفية«.
ُيحدد	البروتوكول	التزامات	الفرقاء	في	مناطق	تزويد	المياه	وال�سرف	ال�سحي	التي	تتطلب	اإجراءات	خا�سة	
لإدارة	وحماية	المياه	الجوفية،	على	الأخ�س	ان	»على	الفرقاء	ال�سعي	اإلى	)...(	الو�سول	اإلى	مياه	ال�سرب	لكل	
بها	 المعترف	 الح�سنة	 الممار�سة	 بـ	»تطبيق	 يتعلق	 والمواعيد	في	ما	 الأهداف	 الفرقاء	تحديد	 اإن�سان«	وعلى	
ال�سرب«	 لمياه	 كم�سدر	 الم�ستخدمة	 المياه	 حماية	 ذلك	 في	 بما	 ال�سحي،	 وال�سرف	 المياه	 تزويد	 لإدارة	
وبالن�سبة	»لجودة	المياه	الم�ستخدمة	لم�سادر	لمياه	ال�سرب«	هذا	له	�سلة	بالمياه	الجوفية	العابرة	للحدود،	
لأنها	تمثل	م�سدرًا	هام	لمياه	ال�سرب.	عالوة	على	ذلك،	ي�سمل	البروتوكول	وجوب	»تطوير	خطط	لإدارة	المياه	
على	الم�ستويات	العابرة	للحدود،	القومية	و/اأو	المحلية،	ومن	المف�سل	على	اأ�سا�س	اأحوا�س	الأنهار	اأو	طبقات	

المياه	الجوفية«.

االإطار 15: المياه العابرة للحدود ومعاهدة UNECE للمياه - ر�صائل اأ�صا�صية
معاهدة	UNECE	للمياه	وموجباتها	ُتطبق	بالكامل	على	المياه	الجوفية	العابرة	للحدود.	ويجب	الأخذ	في	

العتبار	خ�سو�سية	والتعر�س	الخا�س	للمياه	الجوفية	عند	تطوير	التدابير	حول	اإدارتها	وحمايتها؛

الموجبات	بموجب	بروتوكول	المياه	وال�سحة	ذات	�سلة	خا�سة	بالن�سبة	لإدارة	وحماية	المياه	الجوفية	
التي	تمثل	م�سدرًا	هامًا	لمياه	ال�سرب؛

على	 للحدود	 العابرة	 الجوفية	 المياه	 اإدارة	 حول	 التعاون	 الم�ساطئين	 الفرقاء	 المياه	 معاهدة	 تطالب	
اأ�سا�س	التفاقيات	وعبر	هيئات	م�ستركة.	تجيز	المعاهدة	التفاقيات	الخا�سة	بالمياه	الجوفية	بما	في	
ذلك	التفاقيات	الخا�سة	بطبقات	المياه	الجوفية،	وكذلك	التفاقيات	التي	تغطي	كافة	المياه	العابرة	

للحدود	وت�سمل	الأحكام	المعينة	حول	المياه	الجوفية.

ن�ساطات	�سحب	المياه	الجوفية	وبرامج	اإعادة	�سحن	المياه	الجوفية	من	الحجم	الُمعّين	الكبير	مت�سمنة	
للحدود	 اأثرًا	مناوئًا	هامًا	عابرًا	 ت�سبب	 ان	 المحتمل	 	من	 التي	 الن�ساطات	 اإ�سبو.	مثل	هذه	 في	معاهدة	

تتطلب	اإ�سعارًا	من	جانب	فريق	المن�ساأ	وم�ساورات	اإ�سافية.

العتبارات	اأعاله	حول	اإمكانية	تطبيق	معاهدة	المياه	على	المياه	ال�سطحية	والجوفية	على	حٍد	�سواء	ل	ت�ستبعد	
الطابع	المنا�سب	بل	وحتى	الحاجة	اإلى	مزيد	من	الإر�ساد	المعياري	حول	تناول	الق�سايا	الخا�سة	جدًا	المتعلقة	

بتطبيق	المعاهدة	في	ما	يتعلق	بالمياه	الجوفية.
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النقاط االأ�صا�صية:
من	ال�سروري	�سمان	تمثيل	اأ�سحاب	الم�سلحة	في	المياه	والمجتمع	المدني	والم�ستخدمين	

الآخرين،	�سواء	كانوا	ُمنظمين	)منظمات	غير	حكومية،	جمعيات(	اأم	ل.

�سيكون	من	المفيد	البدء	بتنظيم	اأ�سحاب	الم�سلحة	على	الم�ستوى	القومي	وابتداء	من	عالقة	
هوؤلء	على	الم�ستوى	المحلي	لتمكين	الم�ساركة	الفعالة	حول	النطاق	العابر	للحدود	والإقليمي.

باإمكان	منظمات	الأحوا�س	العابرة	للحدود	لعب	دور	هام	في	م�ساركة	اأ�سحاب	الم�سلحة.

يجب	تخ�سي�س	موارد	كافية	ل�ستراك	المجتمع	المدني.

يمكن	تقديم	الم�ساعدة	التقنية	لأ�سحاب	الم�سلحة،	وعلى	الأخ�س	الذين	لي�سوا	ُمنظمين.

يجب	تنظيم	ا�ست�سارات	عامة	حول	هيكلة	الم�ساريع	الرئي�سية	بما	في	ذلك	في	البلدان	التي	
تعي�س	اآثار	هذه	الم�ساريع	في	الناحية	ال�سفلى.

6-1  تعيين اأ�صحاب الم�صلحة و�صفتهم التمثيلية
من	ال�سروري	اأوًل	تحديد	ما	ُيق�سد	باأ�سحاب	الم�سلحة	بالمياه	وبالمجتمع	المدني.	باإمكاننا	التمييز	بين	
المدني	 المجتمع	 اأي	 ثانية،	 جهة	 من	 الحكوميين،	 غير	 الم�سلحة	 اأ�سحاب	 وبين	 جهة،	 من	 العام،	 القطاع	

)الجمعيات،	NGOs،	م�ستخدمي	المياه،	ال�سلطات	المحلية،	النقابات	العمالية	والقطاع	الخا�س.
ينتمي	اأ�سحاب	الم�سلحة	في	الأحوا�س	العابرة	للحدود	اإلى	بلدان	مختلفة	لكنهم	يتقا�سمون	اأر�سًا	وثقافة	
واإرثًا	م�ستركًا.	هذا	التقا�سم	يمكن	التعبير	عنه	عبر	ن�ساطات	مماثلة	)الزراعة،	�سيد	الأ�سماك...(	اأو	بنف�س	
اآثار	 الفي�سانات،	 المياه،	 ندرة	 الجفاف،	 ل:	 اأم	 طبيعية	 كانت	 �سواء	 والظواهر،	 المخاطر	 اإزاء	 الح�سا�سية	

ال�سدود،	التلّوث،	الأجنا�س	الغازية،	الخ...
من	اأجل	ال�سفافية	والم�ساءلة	والتخ�سي�س،	يجب	اأن	يكون	جميع	اأ�سحاب	الم�سلحة	منخرطين	في	مختلف	
ن�ساطات	IWRM	العابرة	للحدود	عبر	عملية	ا�ست�سارية،	وبالتالي	فان	الن�ساطات	التخطيطية	تكون	ذات	اأهمية	
كبرى	ب�سبب	طبيعتها	ال�ستراتيجية.	ويجب	ان	تكون	مختلف	فئات	اأ�سحاب	الم�سلحة	منخرطة	في	مراحل	

.IWRM	�سيا�سة	تقييم
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المثال 27: م�صاركة اأ�صحاب الم�صلحة في مولدوفا واأوكرانيا 
ُي�سّهل	المفو�سون	المطلقو	ال�سالحية	لمولدوفا	واأوكرانيا	تنفيذ	التفاقيات	الثنائية	حول	ال�ستخدام	الم�سترك	
وحماية	المياه	العابرة	للحدود	ل�سنة	1994.	لقد	تبنوا	�سنة	2007،	قانونًا	تنظيمًا	يهدف	اإلى	�سمان	الم�ساركة	
العامة	في	ن�ساطات	الهيئة	الم�ستركة.	اأ�سبح	هذا	اأول	مثال	للقواعد	التي	اتخذت	طابعًا	ر�سميًا	لن�سر	المعلومات	

والم�ساركة	العامة	في	ن�ساطات	الهيئة	الم�ستركة	في	اأوروبا	ال�سرقية	والقوقاز	واآ�سيا	الو�سطى.
يتحدث	القانون	التنظيمي	لم�ساركة	اأ�سحاب	الم�سلحة	في	ن�ساطات	المفو�سين	المطلقي	ال�سالحية	عن	تطوير	
حكومية	 غير	 منظمة	 عامة،	 �سلطات	 اأية	 انهم	 على	 الم�سلحة	 اأ�سحاب	 ُيعّرف	 الم�سلحة.	 لأ�سحاب	 �سجل	

وجمعياتها،	وكذلك	الأ�سخا�س	القانونيين	الذين	لهم	م�سلحة	في	اإدارة	المياه	العابرة	للحدود.
يتاألف	ال�سجل	من	جزء	مولدوفي	ومن	جزء	اأوكراني.	كل	مفو�س	م�سوؤول	عن	الحفاظ	على	جزئه	الخا�س	من	
ال�سجل،	الذي	يمكن	الو�سول	اإليه	على	النترنت.	قبل	ثالثين	يوم	من	الجتماع	العادي،	يبلغ	المفو�سون	اأ�سحاب	
من	 يومًا	 ع�سرين	 وقبل	 العمل.	 خطط	 وعن	 الأخير	 الجتماع	 منذ	 المتخذة	 القرارات	 كافة	 عن	 الم�سلحة	
الجتماع	 وم�ستندات	 اأعمال	 وجدول	 تاريخ	 عن	 الم�سلحة	 اأ�سحاب	 المفو�سون	 يبلغ	 الحدث،	 اأو	 اجتماعهم،	

القادم.
ين�س	القانون	التنظيمي	على	حقوق	اأ�سحاب	الم�سلحة	في	اقتراح	ق�سايا	للمناق�سة	من	ِقَبل	المفو�سين	وحقهم	في	
عر�س	مالحظات	خطية	اأو	�سفهية	تتعلق	بم�سودة	الوثائق	اإلى	جانب	مقترحات	وتعديالت	على	م�سودات	الن�سو�س.	
م�سودات	الم�ستندات	والدعوات	اإلى	تقديم	المالحظات	ب�ساأنها	يجب	ن�سرها	على	النترنت.	ويجب	اأخذ	مالحظات	
اأ�سحاب	الم�سلحة	في	الح�سبان	عند	اتخاذ	القرارات	النهائية.	في	كانون	الأول	/	دي�سمبر	2007،	وافق	المفو�سون	

)www.Dniester.org(.الْدني�ستر	نهر	لحو�س	النترنت	�سبكة	على	م�سترك	موقع	اإبقاء	على
)www.dniester.org(

تعيين	اأ�سحاب	الم�سلحة	والفرقاء	الذين	يهمهم	الأمر	�سرط	م�سبق.	اننا	نميز	بين	المجموعات	المنظمة	
لأ�سحاب	الم�سلحة	)مثاًل،	المزارعين	اأو	جمعيات	العاملين	في	الري(	وبين	م�ستخدمي	المياه	الذين	لي�سوا	
ُمنظمين،	والذين	هم	اأكثر	عددًا،	واأحيانًا	كثيرة	الم�ستفيدين	النهائيين	من	مختلف	البرامج	الإنمائية.	بع�س	
اأ�سحاب	الم�سلحة		منظمين	على	الم�ستوى	المحلي،	واأحيانًا	على	الم�ستوى	القومي	لكن	نادرًا	عبر	الحدود.

المثال 28: م�صاركة اأ�صحاب الم�صلحة في حو�ض نهر النيجر 
الم�ستدامة	 للتنمية	 الم�ستركة	 الروؤية	 عملية	 في	 المدني	 المجتمع	 بم�ساركة	 التفكير	 في	 البداية	 نقطة	 كانت	
لحو�س	النيجر،	الدعوة	التي	اأر�سلتها	هيئة	حو�س	النيجر	)NBA(	اإلى	المنظمات	والجمعيات	الإقليمية	للم�ساركة	

في	ور�سة	عمل	تجمع	بلدان	الحو�س	الت�سعة	في	كانون	الثاني/يناير	2005.
بعدها	تم	تن�سيق	درا�سة	لتعيين	وتو�سيف	م�ستخدمي	مياه	حو�س	النيجر	على	يد	اأو	فيف	)Eau Vive(	وال�سكرتاريا	
الدولية	للمياه.	قدمت	النتائج	التي	تم	التو�سل	اإليها	في	اأول	منتدى	اإقليمي	للم�ستخدمين	لموارد	الحو�س،	في	

�سباط/فبراير	2006،	في	فادا	نغورما	في	بوركينا	فا�سو.
الهتمام	 الم�سائل	ذات	 لمناق�سة	 النيجر	 لحو�س	 المدني	 المجتمع	 لأول	مرة،	منظمات	 الخطوة،	 جمعت	هذه	
الإقليمي	 التن�سيق	 اإلى	 النيجر	 حو�س	 هيئة	 وزراء	 لمجل�س	 مقررات	 عدة	 وقادت	 وال�سركاء،	 الدول	 مع	 العام	
بع�س	 في	 ُيمثل	 الذي	 الإقليمي	 التن�سيق	 يعمل	 للبلدان.	 القومي	 التن�سيق	 اإلى	 ا�ستنادًا	 الحو�س،	 لم�ستخدمي	

الهيئات	الر�سمية	لـ	NBA،	بنوع	خا�س	على	اآثار	م�ساريع	ال�سدود	الكبرى	في	الحو�س.
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المثال 29: مقاربة ت�صاركية في المخطط الرئي�صي لتطوير واإدارة المياه في حو�ض نهر ال�صنغال 
اأجريت	 	)OMVS(	ال�سنغال نهر	 لمنظمة	تطوير	 	)SDAGE(	المياه واإدارة	 لتطوير	 الرئي�سي	 المخطط	 �سياغة	
جميع	 يتقا�سمها	 حقيقية	 معرفة	 قاعدة	 وهو	 	،2009 �سنة	 عليه	 �سودق	 الذي	 الت�سخي�س	 ت�ساركية.	 بطريقة	
اأ�سحاب	الم�سلحة،	يقوم	اأوًل	على	مجموعة	غنية	من	الدرا�سات،	وثانيًا	على	اجتماعات	عقدت	في	كل	بلد	مع	

اأ�سحاب	الم�سلحة	في	المياه.
	،SDAGE	تطوير	في	الأميين(	كثيرة	)اأحيانًا	النا�س	اإ�سراك	في	ساعدت�	OMVS	نفذتها	التي	الت�ساركية	المقاربة
الذي	هو	م�ستند	معقد	وتقني.	وتم	تطوير	دليل	تو�ّسع	)“image box”(	خ�سي�سًا	لت�سهيل	تخ�سي�س	وتطوير	
SDAGE.	وا�ستخدمت	اأي�سًا	برامج	اإذاعية،	وقدم	دعم	قوي	من	ِقَبل	الُم�سهلين	الذين	درّبهم	فريق	الم�سروع.

المثال 30: »ال�صمفونية االأولى لحو�ض البحيرات الكبرى ونهر �صانت الورن�ض: مياهه، 
َتَنوّعه، �صعبه وم�صتقبله« 

مجرى	مائي	وبحر	داخلي،	خليج	�سانت	لورن�س،	والنهر	الذي	يحمل	نف�س	ال�سم	والبحيرات	الكبرى	هي	البوابة	
اإلى	خليج	 العليا	 للبحيرة	 الغربي	 الطرف	 تمتد	من	 التي	 الأرا�سي	 ال�سمالية.	هذه	 الأميركية	 القارة	 قلب	 اإلى	

�سانت	لورن�س،	ت�سرك	6	وليات	كندية	وثماني	وليات	اأميركية.
والإقليمية	 المحلية	 العديدة	 المبادرات	 	)ISW( للمياه	 الدولية	 ال�سكرتاريا	 ِقَبل	 من	 الُمن�سق	 الم�سروع	 يعزز	
الظروف	 تحديد	 الم�سروع	 يحاول	 بكثافة.	 ماأهول	 لالأمطار	 م�ستجمع	 في	 المياه	 اإدارة	 حول	 للحدود	 والعابرة	
المعي�سية	المرغوبة	ل�سنة	2035	عبر	عملية	ت�ساركية	مفتوحة	للجميع.	انها	اأي�سًا	فر�سة	للمواطنين	للتعبير	عن	
اأنف�سهم	حول	مو�سوع	المياه	عبر	المو�سيقى	والرق�س	والر�سم	والنحت	وال�سعر،	الخ...	اأول	�سمفونية	�ستقام	في	

مدينة	كيبيك	في	يونيو	حزيران	2012.

ان	يكون	كبيرًا،	هي	 الذي	يمكن	 للحدود،	 العابر	 الحو�س	 يتعلق	بنطاق	 الرئي�سية	في	ما	 ال�سعوبات	 اإحدى	
المو�سوع	 ح�سب	 للممثلين	 تحديد	 هي	 الحلول	 اإحدى	 الم�سلحة.	 لأ�سحاب	 حقيقي	 تمثيل	 على	 الح�سول	
اإمدادات	مياه	ال�سرب	وال�سرف	ال�سحي،	البيئة،	ال�سدود،	الخ...(	في	الوقت	 )الزراعة،	�سيد	الأ�سماك،	
عملية	 اإقامة	 ويمكن	 وقبولها،	 الممثلين	 �سرعية	 ك�سب	 اأي�سًا	 يجب	 ُممثل.	 بلد	 كل	 ان	 التاأكد	 فيه	 يتم	 الذي	
ديمقراطية	ت�سمح	لأ�سحاب	الم�سلحة	بانتخاب	ممثليهم.	ول	يجوز	تجاهل	الجوانب	الثقافية	في	هذا	النوع	

من	المقاربات	التي	ت�ستطيع	تقديم	الظروف	التي	تمكن	من	الم�ساركة.

2 - 6  الم�صاركة على الم�صتوى العابر للحدود
ال�سعوبة	الأخرى	هي	الحاجة	اإلى	التحرك	اإلى	اأعلى	واإلى	اأ�سفل	من	الم�ستوى	المحلي	عبر	الم�ستوى	القومي	اإلى	
ل	عندما	تكون	م�ساركة	المجتمع	المدني	م�سمونة	في	كل	عملية	 ُت�سهَّ م�ستوى	الحو�س	الدولي.	هذه	العمليات	
IWRM	قومية.	المعلومات	الم�سترجعة	من	المجتمعات	الأهلية	المحلية	يقدمها	كل	بلد	مع	تما�سك	على	م�ستوى	

الحو�س.	ويمكن	ت�سجيع	بع�س	العمليات	محليًا	عند	الحدود،	في	حال	�سيعاد	نقلها	على	نطاق	اأو�سع	لحقًا.
على	 المدني	 المجتمع	 مع	 التبادل	 اآليات	 في	 هام	 دور	 لعب	 للحدود	 العابرة	 الأحوا�س	 منظمات	 باإمكان	
م�ستويات	مختلفة،	مما	�سيتطلب	بع�س	التغيير	في	ثقافتها	التنظيمية.	عالوة	على	ذلك،	فان	التعاون	بين	
منظمات	الأحوا�س	القومية	والتنا�سق	بينها	اأ�سا�سي	اأي�سًا	ل�سمان	الحوار.	هذا	يعني،	على	المدى	الطويل،	
اإلى	 بالإ�سافة	 الأحوا�س،	 لمنظمات	 الموؤ�س�ساتية	 الجتماعات	 في	 النا�س	 ممثلي	 اإلى	 »مقاعد«	 اإعطاء	
الجتماعات	الخا�سة،	للح�سول	على	م�ساركة	ن�سطة	)م�ساركة	في	�سنع	القرار(	ولي�س	مجرد	معلومات	اأو	

حتى	م�ساورات.
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المثال 31: ت�صجيع التعاون عبر حدود المك�صيك وغواتيماال 
غري	بوينا	في�ستا	في	�سيابا�س	بالمك�سيك،	 اأع�ساء	المجتمع	الأهلي	من	لجنة	م�ستجمع	الأمطار	ال�سِ لقد	كان	
غري	اإ�سكوي�سه،	من	 قادرين	على	التعلم	حول	عمليات	اإدارة	المجتمع	الأهلي	من	مجل�س	م�ستجمع	الأمطار	ال�سِ
�سان	ماركو�س	في	غواتيمال.	�ُسكلت	لجنة	بوينا	في�ستا	في	يوليو	2011	بعد	ان	راأت	المجتمعات	الأهلية	المختلفة	
الحاجة	اإلى	اأن	يكون	لديها	هيكلية	اإدارية	محلية	لت�سجيع	الحفاظ	على	الموارد	الطبيعية	مع	مقاربة	م�ستجمع	

غري. الأمطار	ال�سِ
بين	اأولى	اأعمال	لجنة	بوينا	في�ستا،	اأعطيت	الأولوية	لتبادل	خبرات	المجتمع	الأهلي	مع	مجل�س	م�ستجمع	الأمطار	
غري	في	اإ�سكوي�سه	بغواتيمال.	لقد	تعلموا	حول	النموذج	الناجح	لتخطيط	المجتمعات	الأهلية	واإدارة	الموارد	 ال�سِ
التي	طورها	م�سروع	تاكانا	التابع	لـ	IUCN.	ي�سمل	هذا	النموذج	اأي�سًا	اإدارة	الموارد	المائية	القائمة	على	مقاربة	

النظام	اليكولوجي.
ي�سمل	التبادل	زيارات	مختلفة	لمواقع	الم�سروع	مثل	اإيواء	الخراف	والت�سميد	وم�ساريع	الم�ساتل،	وكذلك	اأعمال	
الحفاظ	على	التربة.	تعلم	وفد	مجتمع	بيونا	في�ستا	الأهلي	حول	تجارب/خبرات	هيئة	تن�سيق	الموارد	الطبيعية	

والبيئة	في	�سان	ماركو�س،	وحول	عمليتها	التنظيمية	واإنجازاتها	الرئي�سية.
هذا	التبادل	الأول	الغواتيمالي	-	المك�سيكي	ُجعل	ممكنًا	بف�سل	العمل	الذي	قامت	به	IUCN	عبر	م�سروع	تاكانا.	
البيئة	 وزارة	 من	 المدعوم	 المناخ«	 تغّير	 مع	 لتكييفها	 للمياه	 ال�سالحة	 »الإدارة	 م�سروع	 من	 اأي�سًا	جزءًا	 وكان	

الألمانية	)BMU(،	وم�سروع	»بناء	حوار	واإدارة	الأنهار«	الذي	ترعاه	الوكالة	ال�سوي�سرية	للتنمية	والتعاون.
يجري	تنفيذ	كال	الم�سروعين	�سراكة	من	ِقَبل	اأع�ساء	و�سركاء	IUCM،	وال�سراكة	العالمية	للمياه	)GWP(	ومركز	

.IUCN	لـ	البيئي	القانون

االإطار 16: معاهدة اآرهو�ض

"البيئة	 الرابع	 الوزاري	 الموؤتمر	 بالدانمرك،	خالل	 اآرهو�س	 في	 	1998 يونيو	 	25 في	 اآرهو�س	 معاهدة	 تبني	 تم	
لأوروبا".	دخلت	المعاهدة	حيز	التنفيذ	في	30	اأكتوبر	2001،	وكانت	تعّد	في	اأغ�سط�س	2011،	44	فريقًا	بما	في	
في	 فرقاء	 وتركمان�ستان	 وطاجيك�ستان	 وقرغيز�ستان	 كزاخ�ستان	 الو�سطى،	 اآ�سيا	 في	 الأوروبي.	 التحاد	 ذلك	

المعاهدة.
و�سعت	معاهدة	اآرهو�س	العنا�سر	الأ�سا�سية	للم�ساركة	العامة	كما	ان	اأحكامها	قد	تم	العتراف	بها	على	نطاق	
البيئية،	 المعلومات	 اإلى	 الو�سول	 العنا�سر	 البيئية.	ت�سمل	هذه	 بالديمقراطية	 اأحيانًا	 وا�سع	كنموذج	لما	يو�سف	
والنخراط	المبكر	والجاري	في	�سنع	القرار	العام	والعمليات	ال�سفافة	وال�سديقة	للم�ستخدمين،	ووجوب	ان	تاأخذ	

ال�سلطات	في	الح�سبان	الُمدخالت	العامة،	وبنية	تحتية	داعمة	وو�سائل	فعالة	لفر�س	القوانين	وال�ستئناف.
بروتوكول	المعاهدة	حول	ن�سر	الملوثات	ونقل	ال�سجالت	ي�سع	اأوًل	التزامات	ال�سلطات	العامة	اإزاء	عامة	النا�س.	
فقد	اأثبت	ن�سر	الملوثات	ونقل	ال�سجالت	على	انها	و�سائل	فعالة	جدًا	وذات	كلفة	متدنية	ن�سبيًا	لجمع	المعلومات	

البيئية	من	القطاع	الخا�س	وو�سعها	في	الملك	العام،	وبالتالي	ممار�سة	�سغط	نزوًل	على	م�ستويات	التلّوث.
ُيدخل	البروتوكول	ُبعدًا	جديدًا	ي�ستلزم	نقل	اللتزامات	اإلى	القطاع	الخا�س،	ويمكن	اأن	ُينظر	اإليه	كاأداة	ت�سجع	
وللبروتوكول	تجعلها	على	�سلة	 المعاهدة	 المدى	لأحكام	 البعيدة	 الطبيعة	 الكبرى.	مثل	هذه	 ال�سركات	 م�ساءلة	
بتنفيذ	تجارب	اأخرى	ذات	عالقة	بالو�سول	اإلى	المعلومات،	وم�ساركة	عامة	النا�س	في	�سنع	القرار	والو�سول	اإلى	

العدالة	في	الم�سائل	البيئية.
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المثال 32: التعاون اال�صباني - البرتغالي حول المياه
تتقا�سم	ا�سبانيا	والبرتغال	خم�سة	اأنهار	رئي�سية	كما	ت�سكل	هذه	الأنهار	اأو	روافدها	ثلثي	الحدود	بينهما.	لقد	كان	
معاهدة	 مع	 بداأت	 الم�ساطئتين	 الدولتين	 بين	 الر�سمية	 التفاقيات	 ان	 كما	 البلدين	 بين	 تاريخي	 تعاون	 هناك	
الحدود	�سنة	1864.	وح�سلت	مرحلة	جديدة	من	التعاون	مع	توقيع	التفاقية	الأكثر	�سموًل	حول	التعاون	لحماية	
المياه	ول�ستخدامها	الم�ستدام	حول	اأحوا�س	الأنهار	البرتغالية	-	ال�سبانية	�سنة	1998	)اتفاقية	البفيرا(	التي	
الطاقة	 توليد	 فوائد	 تخ�سي�س	 على	 رئي�سية	 ب�سورة	 اقت�سادي	 تركيز	 من	 وحّولته	 التعاون	 نطاق	 و�سعت	

الكهرومائية	اإلى	اإطار	عمل	اأو�سع	لأجل	تحقيق	ا�ستخدام	واإدارة	م�ستدامين	لموارد	المياه	الم�ستركة.
ال�سفات	الُمميزة	الأ�سا�سية	ت�سمل:	مقاربة	النظام	اليكولوجي،	الترويج	لحو�س	الأنهار	كوحدة	اإدارة،	وتقييم	
اأ�سغال	الأر�س،	وت�سجيع	م�ساركة	الجمهور	وال�سفافية.	عالوة	على	ذلك،	تغطي	ال�سياغات	الت�ساركية:	اإدخال	
ومنتديات	 خا�سة،	 عمل	 ور�س	 وتنظيم	 تقنية،	 عمل	 مجموعات	 عبر	 المعلومات	 وتبادل	 الت�ساركية	 المقاربات	

اجتماعية	ت�ساركية،	من	جملة	اأ�سياء	اأخرى.
	خالل	عملية	التخطيط	الهيدرولوجي،	يتوا�سل	عقد	بع�س	الجتماعات	العامة	التي	ُت�سِرك	المجتمع	المدني	و
باإدارة	المياه.	وقد	تم	موؤخرًا،	وبعد	اجتماعين	ت�ساركيين	 NGOs	والمجموعات	التي	يهمها	الأثر	في	ما	يتعلق	

ثنائيي	القومية،	)في	زامورا،	2006،	حول	اإدارة	الجفاف،	وفي	ل�سبونه،	2008،	حول	التخطيط	الهيدرولوجي	
وتغّير	المناخ(	تم	ت�سجيع	التن�سيق	بين	الجانبين	ل�سياغة	النظرة	العامة	الموؤقتة	حول	الق�سايا	الهامة	لإدارة	

المياه.

يجب	ان	تكون	الموارد	المالية	المخ�س�سة	للمجتمع	المدني	كافية	ويمكن	ان	تمر	عبر	منظمات	الأحوا�س	التي	
لي�سوا	منظمين	بحيث	 الذين	 للم�ستخدمين	 الأخ�س	 والت�سهيالت	وعلى	 التقنية	 الم�ساعدة	 تقدم	 ان	 يمكنها	
التقنيين	 ال�سركاء	 وباإمكان	 المعينة.	 الو�سائل	 اأو	 العمل	 ور�س	 الق�سايا	عبر	 ملكية	 الم�سلحة	 اأ�سحاب	 ياأخذ	

والماليين	لعب	دور	المحّفز.	والمطلوب	اأي�سًا	ال�ستمرارية	في	دعم	م�ساركة	اأ�سحاب	الم�سلحة.
6 - 3  اال�صت�صارات العامة

المياه:	 تحويل	مجرى	 )ال�سدود،	 للحدود	 العابرة	 الكبرى	 اليهدرولية	 التحتية	 الُبنى	 باآثار	 المتاأثرون	 النا�س	
عن	 للتعوي�س	 ال�سمانات	 تقدم	 الت�سغيل.	 اإلى	 التعريف	 من	 الم�سروع،	 في	 اإ�سراكهم	 يجب	 	)9 الق�سم	 انظر	

ال�سكان	المتاأثرين،	والتي	هي	معقدة	اأكثر	عندما	تتمدد	هذه	الآثار	اإلى	ما	وراء	الحدود.
يعاد	 اأو	 ال�سد	 وادي	 قاع	 في	 المقيمين	 ال�سكان	 تهجير	 يتم	 عندما	 المثال،	 �سبيل	 على	 ال�ست�سارات،	 ُتجرى	
اأو	 )الإيجابية	 الآثار	 من	 ُيعانون	 الذين	 الأ�سفل	 من	 النا�س	 مع	 ال�ست�سارات	 هذه	 تنظيم	 ويجب	 اإ�سكانهم،	

ال�سلبية(	للمن�ساآت،	حتى	عندما	يكون	هوؤلء	ال�سكان	مقيمين	في	بلدان	اأخرى.
عالوة	على	ذلك،	يدعم	اأ�سحاب	الم�سلحة	المنخرطون	في	ا�ستراتيجيات	ال�ست�سارات	العامة،	وُيغنون	في	
العديد	من	الحالت،	اإقامة	مناطق	محمية	تقدم	المعرفة	المحلية	لقيمة	المناطق	واأجنا�سها	الأ�سيلة	)مثاًل:	

طبقات	المياه	الجوفية	اأو	المناطق	الطبيعية	الم�ستركة(.
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النقاط االأ�صا�صية:
و�سع	ا�ستراتيجية	طويلة	الأجل	عابرة	للحدود	وُم�سادق	عليها	من	ِقَبل	كافة	بلدان	الحو�س،	

بدءًا	بالأولويات	والأهداف	الر�سائية.
اإطار	العمل	القانوني	والآليات	العابرة	للحدود	لتقا�سم	الفوائد	بين	البلدان	عنا�سر	تخطيط	

اأ�سا�سية.
الإقليمية	 التخطيط	 بعمليات	 مرتبط	 للحدود	 العابرة	 	IWRM لـ	 ال�ستراتيجي	 التخطيط	

والقطاعية	الأخرى.
لها	 يكون	 التي	 الكبرى	 الهيدروليكية	 التحتية	 البنى	 اإلى	تخطيط	 توجيه	عناية	خا�سة	 يجب	

اأحيانًا	كثيرة	اآثار	عابرة	للحدود.
على	كل	�سلطة	تعاقدية	قومية	اأو	دولية	ان	تكون،	بالن�سبة	لكل	عمل	تقوم	به،	محددة	بو�سوح	

وان	تكون	الرزمة	المالية	ُمطورة.
يجب	اإ�سراك	المجتمع	المدني	في	تطوير	ال�ستراتيجيات	والتخطيط	على	نطاق	عابر	للحدود.

قد	تاأخذ	اأعمال	التخطيط	في	حو�س	عابر	للحدود	اأ�سكاًل	واأ�سماء	مختلفة	ويجب	ان	تت�سمن	
ُمكّونًا:

اإدارة،	 للتنمية	والإدارة،	خطة	 ا�ستراتيجية،	مخطط	رئي�سي	 على	المدى	الطويل،	)20-30	�سنة(	-	خطة	
الخ...

ل	مع	برنامج	ا�ستثمار،	بنيوي	 على	المدى	الق�سير	)3-5	�سنوات(	-	خطة	عمل	اأو	برنامج	تدابير	ُمف�سّ
)يت�سمن	اأهدافًا	بيئية	مثل	الحفاظ	على	الوظائف	اليكولوجية(	وتدابير	غير	بنيوية	)تت�سمن	تلك	التي	

لها	عالقة	بالإدارة(.
يتم	تطوير	الخطة	ال�ستراتيجية	ر�سائيًا	على	يد	منظمات	الأحوا�س	العابرة	للحدود،	التي	ُتظهر	تقا�سم	
التكاليف	والفوائد	بين	بلدان	الحو�س.	ويجب	الموافقة	على	خطة	العمل	ر�سميًا	من	ِقَبل	الدول	لإعطائها	
قوة	فر�س	التنفيذ.	ان	اإيجاد	بيئة	موؤ�س�ساتية	دولية	ُمَمكّنة،	�سرط	م�سبق	للتن�سيق	ال�ستراتيجي	كما	ان	

اإطار	العمل	العابر	للحدود	ُمكّمل	�سروري	)انظر	الق�سم	2(.
ُممثلو	اأ�سحاب	الم�سلحة	غير	الحكوميين	لمختلف	البلدان	ي�ساركون	في	تطوير	التخطيط	ال�ستراتيجي	عبر	
مجموعات	ور�س	عمل	جغرافية	ومو�سوعية،	وعمليات	ا�ست�سارية،	وعبر	الممثلين	لوكالت	منظمات	الأحوا�س	

العابرة	للحدود	)انظر	الق�سم	6(.
7-1   تحليل الت�صخي�ض العابر للحدود

الخطوة	الأولى	في	التخطيط	هي	اإجراء	تقييم	وتعيين	للم�ساكل،	ولكن	اأي�سًا	نقاط	القوة،	مثاًل	عبر	التقييم	
البيئي	الُم�سبق	الذي	ي�سرك	مختلف	البلدان	المعنية،	ويمكن	ا�ستخدام	قالب	تقييم	يعبر	مختلف	الموا�سيع	

لكل	بلد.
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البيئة	 وعلى	 والجودة،	 الكمية	 زاوية	 المائية	من	 الموارد	 لي�س	على	 الم�ساكل	 وتعيين	 التقييم	 يركز	 ان	 يجب	
الطبيعية	وح�سب	بل	اأي�سًا	على	كافة	الن�ساطات	الجتماعية	-	القت�سادية	والمجالت	التي	لها	اأثر	مبا�سر	اأو	

غير	مبا�سر،	فوري	اأو	م�ستقبلي	على	الموارد	المائية	مثل	اإ�سغال	الأرا�سي،	البيانات	الديمغرافية،	الخ...
من	المهم،	في	تحليل	الت�سخي�س	العابر	للحدود	الأخذ	بالعتبار	الخلفية	)التفاقيات	اأو	الم�ساريع	التعاونية	
مناطق	 ووجود	 الحو�س،	 في	 الم�ساركة	 البلدان	 تحددها	 التي	 المياه	 ا�ستخدامات	 واأولوية	 �سابقًا(،	 القائمة	
محمية	مرتبطة	بالمياه	الم�ساطرة،	والآثار	الممكنة	لتغير	المناخ	والظواهر	الق�سوى	)انظر	الق�سم	6-7(	

وم�ساريع	الأبحاث	القائمة	التي	تتعامل	مع	الم�ساكل	الم�ستركة	المحددة.
بالن�سبة	للم�ساريع	المطورة	�سمن	المحفظة	الدولية	للمياه	التابعة	لمرفق	البيئة	العالمي	)GEF(،	يكون	الدور	
التقني	الرئي�سي	لتحليل	الت�سخي�س	العابر	للحدود	)TDA(	لتعيين	وتحديد	الكمية	وو�سع	الأولويات	بالن�سبة	

للم�ساكل	ذات	العالقة	بالمياه	التي	هي	عابرة	للحدود	في	طبيعتها.	تهدف	TDA	على	الأخ�س،	اإلى:
تعيين	واإعطاء	الأولوية	للم�ساكل	العابرة	للحدود؛

الجتماعية	 والتبعات	 والبيئة	 المياه	 على	 الآثار	 حول	 العلم	 على	 القائمة	 المعلومات	 وتف�سير	 جمع	
والقت�سادية	لكل	م�سكلة؛

تحليل	الأ�سباب	المبا�سرة	الأ�سا�سية	لكل	م�سكلة،	وعلى	الأخ�س	تعيين	الممار�سات،	والم�سادر،	والأماكن،	
وقطاعات	الن�ساط	الب�سري	الذي	ُي�سبب	اأو	ُيهدد	بت�سبب	تدهور	و�سع	الموارد	المائية	والبيئة.

تحليل	كامل	للموؤ�س�سات	والقوانين	وال�سيا�سات	وال�ستثمارات	المخططة.
واآثار	 واأ�سباب	 لم�سادر	 الن�سبية	 الأهمية	 مدى	 لتحديد	 ُي�ستخدم	 الوقائع	 ي	 لتق�سّ وتقني	 علمي	 تحليل	 	TDA

م�ساكل	المياه	العابرة	للحدود.	يجب	ان	يكون	هذا	تقييم	مو�سوعي	ولي�س	م�ستندًا	تم	التفاو�س	ب�ساأنه.	يتم	
التحليل	بطريقة	مقطعة	م�ستعر�سية،	تركز	على	الم�ساكل	العابرة	للحدود	دون	تجاهل	الهواج�س	والأولويات	
القومية	ولكي	يكون	التحليل	اأكثر	فعالية	وم�ستدامًا،	يجب	ان	يت�سمن	تحلياًل	مف�ساًل	لطريقة	الحكم/الإدارة	
الذي	ياأخذ	بالعتبار	البيئة	المحلية،	القانونية	وال�سيا�سية.	ويجب،	عالوة	على	ذلك،	ان	ي�سبق	TDA	ا�ست�سارات	
TDA	طريقة	ُمجّربة	لتحقيق	 اأ�سحاب	الم�سلحة	المنخرطين	طيلة	العملية	التالية.	لي�ست	مقاربة	 كاملة	مع	

التقدم	وح�سب	بل	انها	تعمل	كاأداة	ت�سخي�س	لقيا�س	كفاءة	تنفيذ	خطة	العمل	ال�ستراتيجية.

البلدان	حول	 المتعدد	 للتعاون	 تمويل	 اآلية	 اأكبر	 	GEF GEF	183	م�سروعًا.	 لـ	 التابع	 الدولية	 المياه	 برنامج	 دعم	
المياه	والمحيطات	مع	149	بلد	تتلقي	م�ساعدة	GEF	و23	بلد	غير	متلقي	تعمل	معًا	لإدارة	مواردها	المائية	العابرة	
للحدود.	لقد	تفاو�ست	البلدان	الم�ساركة	في	م�ساريع	المياه	الدولية	لـ	GEF	ب�ساأن	13	اإطار	عمل	للتعاون	الإقليمي،	

.GEF	من	التمويل	تتلقى	كانت	عندما	بروتوكول	اأو	ومعاهدة
التعاون	الإقليمي	الذي	ُيطبق	مقاربة	TDA/SAP	تم	تحقيقه	في:	

22	حو�س	نهري	عابر	للحدود؛
5	نظم	مياه	جوفية	عابرة	للحدود؛

www.thegef.org	:لمزيد من المعلومات

اأحوا�س	بحيرية	عابرة	للحدود؛
19	نظام	ايكولوجي	بحري	كبير.

)TDA/SAP( االإطار 17: تحليل الت�صخي�ض العابر للحدود/خطة العمل اال�صتراتيجية
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تحليل	 يكون	 ان	 يجب	 ذلك،	 على	 عالوة	 عمل.	 خطة	 ل�سياغة	 الوقائية	 القاعدة	 الت�سخي�س	 تحليل	 يقدم	
للحلول	 الالحق	 والتطوير	 الأولى	 الخطوات	 عبر	 الم�سلحة	 اأ�سحاب	 انخراط	 عملية	 من	 جزءًا	 الت�سخي�س	
الموؤ�س�ساتية	 اأ�سحاب	الم�سلحة	وال�ست�سارات	ودرا�سات	القدرة	 العمل.	تعيين	 البديلة	خالل	�سياغة	خطة	

والحكم/الإدارة	وال�ستثمارات	جميعها	مكونات	اأ�سا�سية	للعملية.
يجب	ان	يت�سمن	تحليل	الت�سخي�س	مقاربة	تنبوؤ	حول،	على	�سبيل	المثال،	العنا�سر	التي	توّلد	ال�سغوط	على	
المنزلية،	 للمياه	 اإ�سافيًا	 ا�ستهالكًا	 ُي�سبب	 الذي	 والهجرة(	 الأ�سليين	 التلّوث	)ال�سكان	 نمو	 المياه:	 م�سادر	
ر،	والمخاطر	المتعلقة	بتغير	المناخ،	كما	وباإدارة	الطلب	على	المياه	 ويزيد	من	تفريغ	المياه	العادمة،	والتح�سّ

وعلى	كميات	المياه	الُمقاِبلة:	تحديث	نظم	الري،	اإعادة	ا�ستخدام	المياه،	الخ...
تقييم	الو�سع	وتعيين	الم�ساكل	مع	روؤيا	تنظر	اإلى	الأمام	ي�سمح،	في	خطوة	ثانية،	بتعيين	الأهداف	واإعطائها	
الأولوية	مثاًل،	عن	طريق	مناطق	تطوير	متجان�سة،	-	قد	تكون	كل	منطقة	م�ستركة	بين	عدة	بلدان،	وتجتاز	
بالتالي	الحدود	الإدارية.	يجب	ان	تنعك�س	الأوليات	القومية	المختلفة	عبر	الحو�س.	من	هذه	النقطة،	يكون	

تطوير	الترا�سي	بين	البلدان	مهمًا	تحت	رعاية	منظمات	الأحوا�س	العابرة	للحدود.
ال�سيغة	 هذه	 الحو�س.	 لبلدان	 الم�ستركة	 والأهداف	 الغايات	 ُتلّخ�س	 كجملة	 م�ستركة«	 »روؤيا	 تعيين	 يمكن	

الر�سائية	يجب	ان	تلبي	تطلعات	النا�س،	الم�ستفيدين	النهائيين	من	العملية.
7 - 2 اأدوات التخطيط العابرة للحدود

العابر	 المعلومات	 تغذي	نظام	 التي	 الأحوا�س	 بلدان	 البيانات	من	 ت�ستخدم	 التخطيط	 اأدوات	 اأنواع	 مختلف	
تمييز	 باإمكاننا	 ال�ستراتيجي،	 التخطيط	 اأدوات	 بين	 ومن	 الر�سد،	 على	 4(.	عالوة	 الق�سم	 )انظر	 للحدود	
اإلى	الر�سد	والت�سكيل،	والأدوات	القت�سادية،	والأدوات	البيئية	 الأدوات	الداعمة	ل�سنع	القرار	التي	ت�ستند	
ونظم	المعلومات	الجغرافية.	وُنذّكر	ان	مثل	هذه	الأدوات	ل	ت�ستطيع	ان	تحل	محل	خبرات	مديري	الأحوا�س.

تقدم	نظم	معلومات	المياه،	و�سبكات	الر�سد	وتقييم	البيانات	الم�ستركة	الُمجمعة	معلومات	قّيمة	حول	و�سعية	
المياه	الم�ستركة	وت�ساعد	عملية	�سنع	القرار	على	المديين	الق�سير	والمتو�سط.	في	مرحلة	التخطيط،	من	
المهم	جدًا	تعيين	�سبكات	التحكم	ذات	ال�سلة،	واختيار	المحطات	اأو	نقاط	الرقابة	المنا�سبة،	و�سمان	جودة	
البيانات	المقدمة	من	ِقَبل	البلدان	التي	تتقا�سم	الأحوا�س.	اما	الذهاب	اإلى	اأبعد	من	هذه	النماذج،	فباإمكانه	

ان	ي�ساعد	مديري	المياه	في	توقع	الأو�ساع	المختلفة.
الهيدرولوجي	 الت�سغيل	 ُمحاكاة	 تتيح	 التي	 النماذج	 ا�ستخدام	 على	 تقوم	 القرار	 ل�سنع	 الداعمة	 الأدوات	
الهيكليات	 التدفق،	 )انت�سار	 والهيدروليكي	 الجوفية(،	 المياه	 طبقات	 م�ستوى	 التدفق،	 معدل	 )الأمطار،	
التنظيمية(	وتخ�سي�س	الموارد	المائية	وفقًا	لال�ستخدامات	والمناطق	الجغرافية.	هذا	التطبيق	مفيد	بنوع	
خا�س	عندما	يتعلق	الأمر	بالتقا�سم	بين	بلدان	الأحوا�س.	بع�س	الأدوات	ت�سمح	اأي�سًا	بت�سكيل	جودة	المياه	اأو	

نقل	التر�ّسب.
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لمحاكاة	 ا�ستخدامها	 يمكن	 الجغرافية	 المعلومات	 نظم	 مع	 كثيرة	 اأحيانًا	 المترافقة	 المقدارية	 النماذج	
الرطبة،	 اأو	 الجافة	 لل�سنوات	 ووفقًا	 ار�سادية	جوية،	 	- الهيدرو	 للبيانات	 وفقًا	 مثاًل،	 �سيناريوهات	مختلفة،	
وال�سجالت	التاريخية	لهطول	الأمطار	ومعدلت	التدفق.	ان	تغيير	هذه	ال�سجالت	وكذلك	�سجالت	الحرارة	
اآثار	تغّير	 اأي�سًا	ان	ي�سمح	بتقييم	بع�س	 العالمي	يمكن	 الن�سبي	لنماذج	المناخ	 عن	طريق	ت�سغير	المقيا�س	
المناخ.	وقد	ت�ستلزم	ال�سيناريوهات	خيارات	تطوير	مختلفة،	وعلى	الأخ�س	في	ما	يتعلق	بالأعمال	البنيوية	
ال�سيناريوهات	 الأحوا�س.	ويجب	تطوير	والم�سادقة	على	 للحدود	وجمعها	�سمن	 العابرة	 الكبرى	الجديدة	

المدرو�سة	ب�سورة	ر�سائية	من	ِقَبل	بلدان	الأحوا�س.

المثال 33: اأداة تخ�صي�ض الموارد المائية في حو�ض النيجر
طورت	هيئة	حو�س	النيجر		)NBA(	وت�ستخدم	اأداة	لمحاكاة	�سيناريوهات	لتطوير	وتخ�سي�س	الموارد	المائية.	
ا�ستخدمت	الأداة	�سنة	2007	لنتقاء	�سيناريوهات	تطوير	الحو�س	مع	بناء	ثالثة	�سدود	جديدة	وزيادة	الم�ساحات	
	NBA NBA	مع	الم�ساركة	الفعالة	لخبراء	 التي	�ستروى.	تم	تطوير	هذه	الأداة	على	يد	ا�ست�ساريين	محليين	في	

الدائمين	المكلفين	تناولها	ل�سمان	مالءمة	وا�ستدامة	ا�ستخدامها.
ل	وفقًا	للم�ساكل	المعينة	لهذا	الحو�س	الكبير	البالغة	م�ساحته	1،5	مليون	كلم2:	بما	في	ذلك: نموذج	المحاكاة	ُمف�سّ

ت�سريف	مياه	النهر	عند	الناحية	ال�سفلى	لل�سدود،	ونقاط	الطلب	بعيدًا	عن	مناطق	التخزين؛
تغييرات	هيدرولوجية	بين	ال�سنوات	و�سمنها؛

مناطق	رطبة	�سا�سعة	ت�سكل	هاج�سًا	عالميًا	)الدلتا	الداخلية	لنهر	النيجر(؛
ان	 ُيعلن	 الذي	 	،ISO لمبداأ	ر�سى	 وفقًا	 للري	 المياه	 ب�سحب	 يتعلق	 ما	 في	 البلدان	 بين	 العدالة	 �سم	مطلب	
الموارد	المنظمة	يجب	ان	ُتلبي	الطلب	المتزايد	في	بلد	ما	فقط	عندما	تكون	هذه	الموارد	قادرة	على	تلبية	

الزيادة	الن�سبية	في	البلدان	الأخرى.
ُطّورت	الإدارة	خالل	عملية	الروؤيا	الم�ستركة	لنهر	النيجر	مع	دعم	التعاون	الفرن�سي.	نتج	عن	العملية	خطة	العمل	
ال�ست	 الدول	 ِقَبل	 من	 تبنّيها	 تم	 التي	 المياه	 و�سرعة	 ال�ستثمارات	 وبرنامج	 	،2025 ل�سنة	 الم�ستدامة	 للتنمية	
الأع�ساء	في	NBA	في	ني�سان/اإبريل	2008.	تت�سمن	الخطة،	مخططًا	رئي�سيًا	للموارد	المائية	الذي	يحلل	عبر	

النموذج	تناغم	وتكامل	المن�ساآت	التكوينية	الهيدروليكية	المخططة.

مثل	هذه	النماذج	ت�سمح	بمحاكاة	الخطط	والبرامج	التطويرية	على	مختلف	الفترات	الزمنية	)الق�سيرة،	
المتو�سطة	والطويلة(.	ويمكن	ا�ستخدام	نف�س	الأدوات	لحقًا	لالإدارة	التكتيكية	)جداول	الإدارة(	حول	نطاق	

الحو�س	اأو	في	بلد	واحد،	اأو	لتقييمات	الأثر	البيئي	والجتماعي	لمختلف	الم�ساريع.
ان	ا�ستخدام	هذا	النوع	من	الأدوات	ي�سهل	زيادة	الفعالية	القت�سادية	لال�ستثمارات	ولتقا�سم	الفوائد	بين	
لمختلف	 القت�سادي	 الأداء	 لتقييم	 الهيدروليكية	 بالأداة	 اقت�سادي	 مقيا�س	 اإرفاق	 ويمكن	 البلدان.	

ال�سيناريوهات	الُمخَتَبرة.
نظم	المعلومات	الجغرافية	باإمكانها	دمج	وجمع	وتحليل	البيانات،	المادية	والجتماعية	-	القت�سادية.	انها	
ت�سمح	ِبت�سوُّر	مختلف	المكونات	الجيو�سيا�سية	للحو�س،	على	الأخ�س	بين	مختلف	البلدان	التي	ت�سكله.	انها	
الأقمار	 عبر	 ال�سور	 ان	 التقنيين.	 غير	 والنا�س	 المياه	 لم�ستخدمي	 اأي�سًا	 بالن�سبة	 قوية	 توا�سل	 اأداة	 اأي�سًا	

ال�سناعية	مفيدة	بنوع	خا�س	في	حال	الأحوا�س	العابرة	للحدود	التي	هي	عادة	اأحوا�س	كبيرة.
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7 - 3 المخطط الرئي�صي العابر للحدود
اأنواع	 من	 الأعمال	 هذه	 تكون	 ان	 ويمكن	 �ستنفذ.	 التي	 الأعمال	 تحديد	 ال�سروري،	 من	 التقييم،	 اإنجاز	 بعد	
اأو	بناء	القدرات،	 اإلى	الم�ساريع	الموؤ�س�ساتية	 مختلفة،	ومن	طبيعة	عابرة	للحدود	بدرجات	متفاوتة.	اإ�سافة	
باإمكاننا	ذكر	الن�ساطات	التي	من	الُمرجح	انها	�سُترّوج	للتكامل	بين	مختلف	البلدان	الخا�سة	بنف�س	الحو�س:	
توليد	الطاقة	الكهرومائية،	الري،	المالحة،	اإعادة	تغذية	المياه	المتدنية	،	الحفاظ	على	النظام	اليكولوجي،	

ال�سيطرة	على	الظواهر	الطبيعية	الق�سوى	)الفي�سانات،	الجفاف	والتلوث(.
من	جملة	�سيناريوهات	التطوير	المختلفة	المدرو�سة،	تختار	البلدان	�سيناريو	ر�سائي	ينتج	عنه	اأعمال.

خطة	العمل	لأي	حو�س	عابر	للحدود	�سوف	تت�سمن	اأوًل	الأعمال	ذات	الطبيعة	العابرة	للحدود	التي	ي�ستفيد	
المخطط	 ت�سارك	في	مالءمة	 ان	 �سريطة	 القومي	 ال�سعيد	 الأعمال	على	 و�ست�سمل	 الأقل.	 َبلَدان	على	 منها	
الرئي�سي.	الأعمال	على	الم�ستوى	القومي	والتي	ت�سرك	بلدًا	واحدًا	فقط	يجب	من	الأف�سل	�سمها	اإلى	خطة	
توؤذي	 ان	 المحتمل	 التي	من	 الأعمال	 لتحديد	 ُمعّينة	 اآليات	 الوقت،	تخطط	 نف�س	 في	 القومية.	 	IWRM عمل	

البلدان	عند	الطرف	الأ�سفل	من	الحو�س.

المثال 34: ا�صتراتيجية تطوير حو�ض نهر الميكونغ 15-2010
اإعداد	وتبني	ا�ستراتيجية	تطوير	الحو�س	ل�سنة	2011	من	ِقَبل	بلدان	حو�س	الميكونغ	الأ�سفل	حدث	هام	في	تاريخ	
في	 الأعلى	 الميكونغ	 لنكانغ/حو�س	 في	 التطويرات	 	.)MRC( الميكونغ	 نهر	 لجنة	 عمل	 اإطار	 بموجب	 التعاون	
ال�سين	وفي	الحو�س	الأ�سفل	ُتغّير	نظام	تدفق	مياه	الميكونغ.	ي�سعى	القطاع	الخا�س	الآن	بن�ساط	اإلى	الفر�س	
ال�ستثمارية	لتلبية	الطلب	المتزايد	على	ال�سلع	والخدمات	التي	باإمكان	النهر	ان	يقدمها	في	حال	كانت	هناك	

نظم	تنظيمية	فعالة.
تحدد	ال�ستراتيجية	عملية	تخطيط	دينامية	للحو�س	�ستتم	مراجعتها	وتحديثها	كل	خم�س	�سنوات.	انها	تحدد	

الأولويات	ال�ستراتيجية	التالية	لتطوير	الحو�س:
فر�س	ومخاطر	التطويرات	الجارية	المتناولة؛

تو�سعة	وتكثيف	الزراعة	المروية؛
التعزيز	القوي	لال�ستدامة	البيئية	والجتماعية	لتطوير	الطاقة	المائية؛

المعرفة	الأ�سا�سية	المكت�سبة؛
تحديد	الخيارات	لتقا�سم	الفوائد	والمخاطر؛
تنفيذ	ا�ستراتيجية	التكّيف	مع	تغّير	المناخ؛
دمج	تخطيط	الحو�س	في	النظم	القومية.

تت�سن	ال�ستراتيجية	اأي�سًا:
اأهداف	وا�ستراتيجيات	اإدارة	الحو�س	المحددة	للقطاعات	ذات	العالقة	بالمياه؛

تعزيز	العمليات	الأ�سا�سية	لإدارة	الموارد	المائية	على	ال�سعيد	القومي؛
تعزيز	عمليات	اإدارة	الموارد	المائية	وما	له	عالقة	بها	على	�سعيد	الحو�س؛

تحديد	موؤ�سرات	قواعد	البيانات	والأهداف	البيئية	والجتماعية	ال�سارمة	على	نطاق	الحو�س،	و
تنفيذ	برنامج	بناء	القدرات،	المرتبط	بالمبادرات	العامة	لـ	MRC	والمكملة	لن�ساطات	بناء	القدرات	القومية.
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بالن�سبة	للم�ساريع	الُمطورة	�سمن	حقيبة	المياه	الدولية	التابعة	لمرفق	البيئة	العالمية	)GEF(،	تكون	خطة	
العمل	ال�ستراتيجية	)SAP(	ُم�ستند	�سيا�سة	تم	التفاو�س	ب�ساأنه	يجب	الموافقة	عليه	على	اأعلى	الم�ستويات	
�سبيل	 )على	 للعمل	 الوا�سحة	 الأولويات	 ي�سع	 انه	 بالمو�سوع.	 ال�سلة	 الوثيقة	 القطاعات	 لكافة	 ال�سيا�سية	
المثال،	ال�سيا�سة،	الإ�سالحات	الموؤ�س�ساتية،	اأو	ال�ستثمارات(	لأجل	حل	م�ساكل	الأولويات	الُمعّينة	في	تحليل	

الت�سخي�س	العابر	للحدود.
بين	 الوا�سح	 التمييز	 من	 تمكن	 التي	 جيدًا	 المحددة	 الأ�سا�سية	 القاعدة	 هو	 	SAP في	 اأ�سا�سي	 عن�سر	 ثمة	
الأعمال	ذات	الفوائد	القومية	بحت	وتلك	التي	تتناول	الهواج�س	العابرة	للحدود	مع	الفوائد	العالمية.	وهناك	
ولر�سد	 	SAP لتنفيذ	 والقومية	 الإقليمية	 ال�سعد	 على	 موؤ�س�ساتية	 اآليات	 تطوير	 ي�سمل	 اآخر	 اأ�سا�سي	 عن�سر	

وتقييم	الإجراءات	لقيا�س	فعالية	ح�سيلة	العملية.
على	SAP	ان	ُتحّدد	الإ�سالحات	ال�سيا�سية	والقانونية	والموؤ�س�ساتية	وال�ستثمارات	المطلوبة	لمعالجة	الم�ساكل	
ذات	الأولوية	للمياه	العابرة	للحدود	اإعداد	SAP	عملية	تعاونية	بين	البلدان	الُم�ساركة.	انها	تلخ�س	الأعمال	
وبناء	 التقنية	 الم�ساعدات	 تطوير	 قبل	 ب�ساأنها	 التفاق	 يجب	 والتي	 الأولوية	 ذات	 الم�ساكل	 لحل	 المطلوبة	
SAP	الأعمال	المعينة	لكل	بلد	والتي	يمكن	تبنيها	قوميًا	�سرط	ان	 اأو	م�ساريع	ال�ستثمارات.	تحدد	 القدرات	

تكون	مت�ساوقة	مع	البلدان	الأخرى	المعنية.
المحاكاة	 نتائج	 اإلى	 وا�ستنادًا	 الحو�س	 بلدان	 مختلف	 بين	 ر�سائيًا	 الأعمال	 وتكاليف	 فوائد	 تقا�سم	 ُيعّين	

القت�سادية	المختلفة	وعبر	عملية	ا�ست�سارية	وتفاو�س.

المثال 35: خطة العمل اال�صتراتيجية لبحيرة فكتوريا: من م�صتويات المجتمعات االأهلية 
اإلى الم�صتويات الوزارية

بحيرة	فكتوريا	اأكبر	بحيرة	في	اأفريقيا،	طّبقت	بنجاح	مقاربة	TDA/SAP	في	عملية	اإقامة	اإطار	عمل	لإدارة	بيئية	
تنفيذها	 تم	 الذي	 فكتوريا	 لبحيرة	 البيئية	 الإدارة	 م�سروع	 من	 الأولى	 المرحلة	 م�ستدامة.	 واقت�سادية	 اإقليمية	
�سراكة	من	ِقَبل	البلدان	الم�ساطئة،	كينيا،	تنزانيا	ويوغندا،	قد	خطت	خطوات	هائلة	في	تح�سين	الإدارة	الإقليمية	
للمياه.	ركّزت	هذه	المرحلة	على	فهم	البحيرة	وبناء	القدرات	الإقليمية	في	الوقت	الذي	تم	فيه	اختبار	جدوى	
المحلية	 الأهلي	 ال�سعيدين	 على	 الموؤ�س�ساتية	 وال�سكليات	 الأهلية	 المجتمعات	 على	 القائمة	 الأعمال	 من	 عدٍد	

والإقليمي.
تاأ�س�ست	منظمة	م�سمكات	بحيرة	فكتوريا	عبر	معاهدة	ُوقعت	�سنة	1994	بين	الدول	اأظهرت	ان	الفوائد	الم�ستركة	
يمكن	ان	ُتحّفز	العمل	الوزاري.	وتاأ�س�ست	لجنة	حو�س	بحيرة	فكتوريا	�سنة	2003		بموجب	بروتوكول	التطوير	

الم�ستدام	لحو�س	بحيرة	فكتوريا	الذي	اأ�سبح	قانونًا	بموجب	معاهدة	1999	لإقامة	اأ�سرة	�سرق	اأفريقيا.
في	المرحلة	الثانية	من	الم�سروع،	وقعت	كل	من	رواندا	وبوروندي،	البلدان	اللذان	هما	جزء	من	م�ستجمع	الأمطار	
الذي	ي�سب	في	البحيرة	عبر	نهر	كاغيرا،	وقعتا	المعاهدة	والبروتوكول.	مع	�سم	هذين	البلدين،	بات	من	الممكن	
الثالثة	 العقود	 خالل	 البحيرة	 حو�س	 عا�سها	 التي	 المخاوف	 ل�ستهداف	 الجهود	 عبر	 اأكثر	 كلي	 حٍل	 �سياغة	
الأخيرة،	مع	وجود	النظام	اليكولوجي	تحت	�سغط	متزايد	من	تلوث	المغذيات	وحدوث	التفتح	المفرط	للطحالب.
اأحد	الأركان	الأ�سا�سية	لال�ستدامة	هو	اإقامة	Fish Levy Trust.	على	كافة	الم�سمكات	ان	تدفع	ر�سمًا	اأدنى	اإلى	الـ	
بحيرة	 ان	 اإلى	�سمان	 تهدف	 تدابير	 الأهلية	 المجتمعات	 تنفيذ	 تدعم	 التي	 الن�ساطات	 بدوره	 ُيمّول	 الذي	 	Levy

فكتوريا	تدار	بالطرق	المنا�سبة	على	كافة	الم�ستويات،	من	المجتمعات	الأهلية	اإلى	الم�ستويات	الوزارية.
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المالحة،	 الم�سمكات،	 الري،	 الكهرومائية،	 الطاقة	 )توليد	 المرافق	 لمختلف	 الم�سترك	 الأداء	 على	 عالوة	
بالنظم	 العالقة	 ذات	 والآثار	 الفوائد	 درا�سة	 يجب	 الخ...(	 الترفيهية،	 الن�ساطات	 ال�سرب،	 مياه	 اإمدادات	

اليكولوجية	)مثاًل،	التنظيف	الذاتي	لالأرا�سي	الرطبة،	اإنتاج	الأ�سماك	وتدفق	مياه	ال�سرف(.
ويجب	ان	تكون	خطة	العمل	ال�ستراتيجية	للحو�س	العابر	للحدود	متناغمة	مع	البرامج	الدولية	الأخرى	في	
المنطقة	المعنية	-	الزراعة،	الطاقة،	النقل،	المعلومات/الت�سالت،	وكذلك	الخطط	القطاعية	القائمة	اأو	

تحت	التطوير	)التكّيف	مع	تغّير	المناخ،	ال�سيطرة	على	الفي�سانات	والجفاف،	الخ...(
7 - 4 تخطيط اال�صتثمارات

التخطيط	ال�ستراتيجي	عملية	طويلة	الأجل،	كما	ان	الأعمال	ذات	الأولوية	ُمف�سلة	في	خطة	عمل	ق�سيرة	
الأجل	)ب�سع	�سنوات(.	تقدر	ميزانية	الخطة	بطريقة	واقعية	وتقدم	على	�سكل	خطة	ا�ستثمارية	)تتكون	من	
م�ساريع	قابلة	للحياة	ماليًا(	ون�ساطات	)التدريب،	التعليم،	تطوير	نظم	المعلومات(،	موزعة	ب�سورة	عادلة	
قدر	الإمكان	بين	بلدان	الحو�س.	عملية	التنفيذ	تكرارية،	ذلك	انه	ينبغي	مراجعة	الخطة	بعد	كل	ب�سع	�سنوات	
والتطويرات	 الجديدة	 النتائج	 الح�سبان	 في	 والأخذ	 جديدة	 بيانات	 و�سم	 التالية،	 الخطة	 تنفيذ	 لأجل	

الم�ستقبلية.
ُتَطور	منظمة	الحو�س	ال�ستراتيجية	وترتيبات	التمويل	التي	يمكن	ان	تكون	مختلفة	)التمويل	الذاتي،	التمويل	
الخارجي	على	�سكل	قرو�س	اأو	منح،	ال�سراكات	العامة	-	الخا�سة	-	انظر	الق�سم	8(	المتوقفة	على	نوع	العمل.	

ترتيبات	تقا�سم	التكلفة	بين	البلدان	مرتبط	بتقا�سم	الفوائد	التي	تولدها	الأعمال.
عند	تخطيطها،	ت�سكل	البنى	التحتية	الهيدروليكية	الكبرى	)ال�سدود،	التحويالت،	نقل	المياه(	جزءًا	مهمًا	

من	ميزانية	ال�ستثمار	وهي	اأحيانًا	كثيرة	مبرمجة	اأي�سًا	على	عدة	فترات	تخطيط	زمنية	ق�سيرة	الأجل.
بنوع	 تنفيذها	جانب	ح�سا�س	 للحدود،	يكون	لقرار	 التحتية	ذات	طبيعة	عابرة	 البنى	 عندما	تكون	مثل	هذه	
خا�س	بالن�سبة	للتعاون	بين	البلدان.	فالح�سول	على	اإجماع	حول	هذه	المن�ساآت	ميزة	هامة	بالن�سبة	للتعاون	
الدولي	والتكامل	ال�سيا�سي	والقت�سادي	في	المنطقة.	الآثار	البيئية	والجتماعية	لهذه	البنى	التحتية	يجب	

تقييمها	وفقًا	للمعايير	الدولية	النافذة،	تبعًا	لتو�سيات	اللجنة	العالمية	حول	ال�سدود.

المثال 36: من روؤيا م�صتركة اإلى برنامج ا�صتثمار على كامل الحو�ض في حو�ض نهر النيجر
م�سروع	»قلب	ميول	تدهور	حالة	الأر�س	والمياه	في	حو�س	نهر	النيجر«	المدعوم	من	GEF،	كان	الهدف	منه	الحد	
حالة	 تدهور	 منع	 المائية:	 بالموارد	 المتعلق	 للحدود	 العابر	 اليكولوجي	 للنظام	 التدهور	 من	 مزيد	 ومنع	 من	
وال�سعيد	 الحو�س	 �سعيد	 على	 ال�سليمة	 القرارات	 ل�سنع	 القدرات	 وبناء	 البيولوجية؛	 الموارد	 حماية	 الأر�س،	

القومي.
لقد	تم	اإنجاز	تحليل	ت�سخي�س	�سامل	عابر	للحدود	)TDA(	وخطة	عمل	ا�ستراتيجية	)SAP(	بعد	عملية	ت�ساركية	
�سملت	فرق	من	فروع	متعددة	على	ال�سعيدين	القومي	والإقليمي.	بعد	الخال�سات	التي	تو�سلت	اإليها	TDA،	تم	

تطوير	SAP	ك�سيا�سة	مكملة	لخطة	عمل	التطوير	الم�ستدام	لحو�س	نهر	النيجر.



86
ُكتّيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية

في اأحوا�ض الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

www.inbo-news.org  www.gwpforum.org

7 اال�صتراتيجية والتخطيط في االأحوا�ض العابرة للحدود

7 - 5 التنفيذ والمتابعة
تن�سق	تنفيذها	وت�سع		 التي	 العابر	للحدود	 الأولوية	هي	م�سوؤولية	منظمة	الحو�س	 العمل	ذات	 �سياغة	خطة	

نظام	المتابعة	والتقييم.
والتقنية	 ال�سيانة(	 التاأهيل،	 اإعادة	 الأ�سغال،	 الجديدة،	 )التطويرات	 البنيوية	 الأعمال	 بين	 نميز	 اننا	
الحكم/ طريقة	 التنظيمية،	 القوانين	 )الإجراءات،	 والموؤ�س�ساتية	 القدرات(	 بناء	 المتابعة،	 )الت�سميم،	

الإدارة(.
الأرا�سي	الرطبة	 ال�سابق	والحفاظ	على	 اإلى	و�سعه	 الأنهار	 اإعادة	قاع	 البنيوية	والبيئية،	مثل	 التدابير	غير	
للحد	اإلى	اأق�سى	درجة	من	اآثار	الفي�سانات،	واإدخال	اأجنا�س	محلية،	ون�ساطات	بناء	القدرات،	اأو	حمالت	
التوعية	يمكن	اأن	يكون	تطبيقها	اأ�سهل	بالمقارنة	مع	الأ�سغال	الهيدروليكية	والبنى	التحتية،	وان	تاأتي	بفوائد	
م�ستدامة	اأكثر.	غير	ان	هذه	التدابير	�ستتطلب	اأي�سًا	عمليات	ر�سائية	بين	الفرقاء	المعنيين	والبلدان	التي	

تتقا�سم	الحو�س	ل�سمان	ا�ستمرارية	وفعالية	الأعمال.
تحدد	الم�سوؤوليات	لكل	عمل	بالن�سبة	لل�سلطة	المتعاقدة،	والمقاول	الرئي�سي	والمدير	والم�ستفيدين.	و�ستكون	
ال�سلطة	المتعاقدة،	ح�سب	نوع	العمل،	�سلطة	دولية،	قومية	اأو	حتى	محلية	وفقًا	لمبدء	التبعية.	يمكن	ان	تكون	
تحت	 قومية	 منظمات	 يد	 على	 ُتنفذ	 لكنها	 للحدود	 العابر	 الحو�س	 منظمة	 م�سوؤولية	 تحت	 الأعمال	 بع�س	

اإ�سراف	الإدارات	الإقليمية.
بالن�سبة	لمنظمة	الحو�س،	ي�سكل	النتقال	من	مرحلة	التخطيط	اإلى	مرحلة	التنفيذ	خطوة	اأ�سا�سية	قد	تتطلب	

اإعادة	التنظيم	مع	ت�سكيل	وكالت	واآليات	جديدة	على	الأخ�س	لت�سهيل	روابط	عملياتها	مع	الدول.
موؤ�سرات	الأداء	مفيدة	بالن�سبة	لطريقة	حكم	منظمة	الحو�س	وبالن�سبة	للنتائج	الحا�سلة	في	الحو�س	)انظر	

الق�سم	4(.
من	ال�سروري	اإبالغ	اأ�سحاب	الم�سلحة	في	الحو�س	ب�سورة	دورية	حول	الأعمال.	ان	مختلف	فئات	اأ�سحاب	

الم�سلحة	منخرطون	في	تنفيذ	الأعمال	التي	تعنيهم.
7 - 6 تغّير المناخ والمخاطر المتعلقة بالمياه

ال�سيطرة	على	المخاطر	المتعلقة	بالمياه	)الفي�سانات،	الجفاف،	التلوث(	لها	عالقة	بالمو�سوع	اأكثر	من	اأي	
لل�سيطرة	 المرافقة	 الأعمال	 الق�سوى.	 الأحداث	 تكرار	 ُيفاقم	 قد	 الذي	 المناخ	 تغّير	 �سياق	 في	 �سابق	 وقت	
)المنع،	التنبوؤ	والوقاية(	يجب	ان	تكون	جزءًا	من	التخطيط	ال�ستراتيجي	على	نطاق	الحو�س	العابر	للحدود.
من	المهم	بالن�سبة	للبلدان	تبادل	المعلومات	خا�سة	المتعلقة	منها	ببيانات	الأر�ساد	الجوية	المائية	ال�سرورية	
لهذه	ال�سيطرة،	وبالتقدم	الحا�سل	في	الخطط	القطاعية:	مراقبة	اآثار	تغّير	المناخ،	خطط	اإدارة	الجفاف	
والفي�سانات.	يمكن	مركزة	المعلومات	من	ِقَبل	منظمة	الحو�س	العابر	للحدود	التي	تدير	نظام	الإنذار	العام	

وتنذر	البلدان	عندما	يكون	هناك	تهديد	)انظر	الق�سم	4(.
التدفق	 قنوات	 في	 الفي�سانات	 دينامية	 درجة	 خف�س	 	.IWRM مفهوم	 من	 جزء	 الفي�سانات	 على	 ال�سيطرة	
البلدان	 حماية	 وي�سمل	 وم�ستدام،	 فعال	 الرطبة(	 والأرا�سي	 بالمياه	 للغمر	 المعر�سة	 )ال�سهول	 الطبيعية	
القائمة	عند	الجانب	الأ�سفل	للحو�س.	مراقبة	المجمعات	ال�سكنية	الب�سرية	في	المناطق	المعر�سة	للفي�سانات	

مكمل	اأ�سا�سي.
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المثال 37: برنامج المياه والمناخ والتنمية في اأفريقيا
	)AMCOW(	الأفارقة	المياه	وزراء	مجل�س	يقوده	الذي	)WACDEP(	اأفريقيا	في	والتنمية	والمناخ	المياه	برنامج
والذي	تنفذه	GWP	الق�سد	منه	دعم	تنفيذ	اإعالن	�سرم	ال�سيخ	والمالحظات	التي	اأدلى	بها	روؤ�ساء	دول	التحاد	
الأفريقي	حول	المياه	وتغّير	المناخ.	غاية	الم�سروع	الترويج	لالأمن	المائي	كاأ�سا�س	للتنمية	الم�ستدامة	للبلدان	

والمناطق،	وي�ساهم	في	التكّيف	مع	تغّير	المناخ	من	اأجل	النمو	القت�سادي	والأمن	الب�سري.
وهكذا	تم	تطوير	اإطار	عمل	لالأمن	المائي	ومرونة	التكّيف	مع	تغّير	المناخ	�سنة	2011-2012	من	جانب	مجموعة	

:WACDEP	تنفيذ	لت�سهيل	والنغفورد	ر.	هـ.	بقيادة	-	كن�سور�سيوم	-	سركات�
اأ�سف/ »ل	 ال�ستثمارات	 ا�ستراتيجيات	 تطوير	 للم�ستخدمين	 وال�سديقة	 الق�سيرة	 ال�سيا�سة	 ورقة	 تلخ�س	

اأ�سف	قليل«
تقدم	العنا�سر	لإدماج	الأمن	المائي	ومرونة	التكّيف	مع	تغّير	المناخ	في	خطط	التنمية	القومية،	واأطر	العمل

غرية،	والموازنات	القومية	وفي	القت�ساد	الإجمالي؛	 القت�سادية	ال�سُ
انها	تقوم	على	العمل	التحليلي	لورقة	الخلفية	التقنية	التي	تجمع	اأف�سل	الممار�سات	الدولية	في	ما	يخ�س

ال�سكوك	 مع	 للتعامل	 الم�سورة	 وتقدم	 المناخ،	 تغّير	 مع	 التكّيف	 ومرونة	 المائي	 الأمن	 ا�ستراتيجيات	
وال�ستثمارات	ذات	ال�سلة	بالمو�سوع.

www.gwp.org/WACDEP :لمزيد من المعلومات

من	منظور	التنمية،	ُت�ساعد	اإعادة	ال�سهول	المعر�سة	للغمر	بالمياه	اإلى	و�سعها	ال�سابق،	في	تح�سين	اأ�سباب	
في	 الواقعة	 البلدان	 في	 الأهلية	 للمجتمعات	 كبرى	 فائدة	 الفي�سانات	 مخاطر	 من	 الحد	 المحلية.	 العي�س	

الطرف	الأ�سفل	من	الحو�س.
من	بع�س	الحالت،	يمكن	زيادة	التخزين	ب�سورة	ا�سطناعية	لأجل	الوقاية	عند	الطرف	الأ�سهل	للحو�س،	
ويمكن	التفاو�س	ب�ساأن	اآليات	التعوي�سات	لبلدان	»التخزين«	عند	الطرف	الأعلى	للحو�س	مع	البلدان	المحمية	
الواقعة	عند	الطرف	الأ�سفل.	التدابير	الوقائية	التي	ت�ستلزم	ال�سدود	ال�سغيرة	غير	مو�سى	بها	لأنه	عالوة	

على	فعاليتها	المحدودة	واأثرها	الكبير	على	البيئة،	تنقل	فقط	الم�سكلة	اإلى	الطرف	الأ�سفل.
في	المناطق	الجغرافية	التي	تعي�س	ندرة	المياه،	يمكن	ان	يكون	تنظيم	ال�سدود	حاًل	كبيرًا	للتكيف	مع	تغّير	
المناخ.	هذه	ال�سدود	احتياطي	لتنظم	تدفق	المياه	وفقًا	للمتغّيرات	المو�سمية	والحتياجات	)انظر	الق�سم	9(.

المثال 38: التخطيط والتنفيذ الم�صترك الإدارة مخاطر الفي�صانات لنهر مورافا
ب�سبب	 خطير	 النهر	 و�سلوفاكيا.	 الت�سيكية	 والجمهورية	 النم�سا	 تتقا�سمه	 الدانوب،	 نهر	 رافد	 مورافا،	 نهر	
عن	 الناجمة	 الأ�سرار	 قدرت	 لقد	 الوم�سية.	 والفي�سانات	 الإقليمي	 الأمطار	 هبوط	 ي�سببها	 التي	 الفي�سانات	

في�سان	2006	بـ	35	مليون	يورو	معظمها	طال	الأرا�سي	الزراعية.
بالتنبوؤ	 المعنية	 الثالثة	 البلدان	 بين	 ثنائية	 اتفاقيات	 بل	 مورافا	 نهر	 لحو�س	 م�ستركة	 لجنة	 من	 هناك	 لي�س	
الفي�سانات	 مخاطر	 واإدارة	 تقييم	 الم�سروع	 يعنى	 ذلك،	 على	 عالوة	 والإنذار.	 التقارير	 وبرفع	 بالفي�سانات،	
لأوروبا	الو�سطى	)CEFRAME(	واأنهار	مورافا	وديي	)الرافد	الرئي�سي	لمورافا(	والدانوب	وليثا.	اأنتج	الم�سروع	
لل�سالمة	 النظامية	 القوانين	 ت�ساوق	 الفي�سانات	وخرائط،	واقتراح	 للو�سع،	وتحلياًل	لمخاطر	 مراجعة	وتقييمًا	

وتطوير	الممار�سات	الف�سلى.
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المثال 39: م�صروع AMICE على حو�ض نهر ما�ض
ُينفذ	م�سروع	AMICE	17	�سريك	تحت	قيادة	»الم�سلحة	العامة	لإدارة	نهر	الموز	وروافده«.	يهدف	الم�سروع	اإلى	
اأق�سى	حد	من	الآثار	القت�سادية	والجتماعية	واليكولوجية	لتغّير	المناخ	على	ال�سهول	المبنية	 اإلى	 التخفيف	
والماأهولة	بكثافة	المعر�سة	للغمر	بالمياه	والتي	هي	اإحدى	اأكثر	المناطق	الُمعّر�سة	في	اأوروبا.	ي�سمل	الم�سروع،	
من	جملة	اأ�سياء	اأخرى،	عدة	ن�ساطات	لتح�سين	احتجاز	المياه	الطبيعية	عن	طريق	اإف�ساح	المجال	للنهر	بتحويل	

الأرا�سي	الزراعية	اإلى	حيوز	طبيعية	وبالحفاظ	على	ال�سهول		Natura	2000المعر�سة	للغمر	بالمياه.	
المثال	1(		يقع		عند	الطرف	الأعلى	للحو�س	في	منطقة	الأردين	الوالونية	حيث	هطول	الأمطار	كثيف.	المناطق	
�سرورية	 انها	 الطبيعية.	 اإلى	ظروفها	 تعاد	 عندما	 كبيرة	 احتجاز	 قدرة	 تقديم	 على	 قادرة	 الحو�س	 اأعلى	 عند	

لتخفيف	درجة	الفي�سانات	وتختزن	المياه	في	جوف	الأر�س	في	حال	الجفاف.

المناطق	 في	 قنوات	 في	 الجارية	 الأنهار	 عن	 للتعوي�س	 	2000 	Natura مناطق	 على	 الأ�سواء	 ُي�سلط	 المثال	3(	
المياه	 ونوعية	 اليكولوجية	 الجوانب	 الح�سبان	 في	 الأخذ	 مع	 المياه	 كميات	 م�ساكل	 هو	حل	 الهدف	 الح�سرية.	

الرديئة.	التحدي	الهام	هنا	هو	التعاون	مع	المزارعين	الذين	ي�ستخدمون	تلك	الأرا�سي.

للحو�س،	 الأ�سفل	 الطرف	 اأق�سى	 في	 يقع	 المثال	2(	
على	مقربة	من	مدينة	�ستينبيرغن.	الهدف	هو	تمكين	
يكون	 عندما	 المحيطة	 الحقول	 غمر	 من	 الجداول	
م�ستوى	الما�س	عاليًا	لل�سماح	لمياه	الجدول	بالتدفق	اإلى	
الخارج.	وفي	حين	ان	ال�سهول	المعر�سة	للغمر	بالمياه	
المحا�سيل	 بين	 التناف�س	 فان	 ومنب�سطة،	 �سا�سعة	
والمراعي	كثيف	جاعاًل	هذا	�سياقًا	مثيرًا	بنوع	خا�س.

غير	انه	�سيكون	من	ال�سروري	اإقامة	توازن	الكربون	لمثل	هذه	الم�ساريع	)مثاًل،	في	المناطق	الحرجية(	لأن	
تعبئة	الطبقات	يمكن	ان	تبعث	كمية	هامة	من	غازات	البيوت	الزجاجية.

المياه	 انخفا�س	 ينتجها	 التي	 الآثار	 لمتابعة	 الموؤ�سرات	 نظم	 وا�ستخدام	 وتدابيرها،	 الجفاف	 اإدارة	 خطط	
اأي�سًا	اأخذها	في	 اأو	الر�سد	الوثيق	لم�ستويات	طبقات	المياه	الجوفية	خالل	فترات	الطق�س	يجب	 المتوفرة	

العتبار	في	التعاون	العابر	للحدود.
في	بع�س	الحالت،	يجب	التو�سية	باإقامة	التدفقات	الدنيا	المطلوبة	واإمكانية	مراجعتها	وتعديلها	في	ظروف	
الجفاف،	وكذلك	زيادة	الت�سالت	وتبادل	البيانات	بين	البلدان،	والمرونة	في	تطبيق	التدابير	خالل	اأيام	

الجفاف.
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النقاط االأ�صا�صية
يجب	ان	يكون	لدى	منظمة	الحو�س	العابر	للحدود	نظام	تمويل	م�ستدام	يتما�سى	مع	مهامها.

المهام	 وتحقيق	 الموؤ�س�سة،	 بت�سغيل	 المتعلقة	 التمويل	 متطلبات	 من	 اأنواع	 ثالثة	 هناك	
الأ�سا�سية،	وحيث	كان	ذلك	منا�سبًا،	لإدارة	البنية	التحتية.

النظم	المختلفة	الممكنة	للتمويل	الداخلي	هي:	م�ساهمات	الدول	الأع�ساء،	ال�سرائب	ذات	
العالقة	بال�ستخدامات،	الر�سوم	لإدارة	الم�سروع	وبيع	الخدمات.

المانحين	 الخارجية	يمكن	ان	تكون	�سراكات	هامة	-	خا�سة	وم�ساهمات	من	 التمويل	 نظم	
)معظمها	قرو�س(.

م�ستدام	 تمويل	 نظام	 لديها	 يكون	 ان	 طوياًل،	 وتدوم	 فعالة	 تكون	 لكي	 للحدود	 العابر	 الحو�س	 منظمة	 على	
ومنا�سب.	ويجب	ان	ي�سجع	هذا	النظام	بنوع	خا�س	ا�ستقاللية	الموازنة	في	الت�سغيل	اليومي	للمنظمة،	ُمعطيًا	
اإياها	موارد	مالية	على	المدى	الطويل	تعتمد	عليها.	 اإزاء	الدول	الأع�ساء	ومعطيًا	 اإياها	بع�س	ال�ستقاللية	
ا�ستدامة	نظام	التمويل	تتاأ�س�س	عندما	تكون	معظم	الموازنة	الت�سغيلية	ُمغطاة	بموارد	م�سمونة	ومنتظمة.

قد	تواجه	منظمة	الحو�س	م�سكلة	المتغيرات	في	مبالغ	التمويل	بين	�سنة	واأخرى،	ويكون	ال�سبب	الرئي�سي	عدم	
النتظام	في	دفع	م�ساهمات	بع�س	الدول	الأع�ساء	التي	توؤدي	اإلى	متاأخرات	كبيرة	على	المدى	الطويل.	لكن	
الم�ساهمة	المبا�سرة	للبلدان	�سغيرة	بالمقارنة	مع	تحديات	تطوير	الحو�س	العابر	للحدود،	على	الأخ�س	في	

ما	يتعلق	بالبنية	التحتية.
عالوة	على	ذلك،	يجب	بناء	منظمة	الحو�س	العابر	للحدود	بحيث	ُتلبي:

المهمات	/	الوظائف	المختلفة	لمنظمة	الحو�س،
الحتياجات	التمويلية	للحو�س،

المواعيد	الأخيرة	المرغوبة	للتنفيذ	)الحاجة	التمويلية	على	المدى	الق�سير،	المتو�سط	اأو	الطويل(.
البنيوية	 المرافق	 واإدارة	 تطوير	 دورها	 يكون	 التي	 الحو�س	 لدى	منظمة	 يكون	 ان	 يجب	 المثال،	 �سبيل	 على	
الرئي�سية،	اآلية	لتعبئة	الأموال	الالزمة	التي	يكون	من�ساأها	متعدد:	التمويل	الذاتي	العام	من	الدول	الأع�ساء،	

التمويل	من	المتلقين،	التمويل	من	القطاع	الخا�س،	القرو�س	والمنح	الدولية.
على	عك�س	ذلك،	�سيكون	لمنظمة	الحو�س	التي	مهامها	التركيز	على	تاأ�سي�س	وت�سغيل	نظام	معلومات	مائية	
)الدول	 نف�سه	 الحو�س	 من	 القادمة	 الأموال	 تغذيها	 ت�سغيل	 موازنة	 على	 قائم	 تمويل	 نظام	 والتخطيط،	

الأع�ساء(،	با�ستثناء،	مثاًل،	تاأ�سي�س	نظام	للمعلومات	قد	يتطلب	ُمدخالت	خارجية	من	المانحين.
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من	المفيد	النظر	في	ثالثة	اأنواع	من	احتياجات	التمويل:
تمويل	نفقات	الت�سغيل	لمنظمة	الحو�س،	اأي	دفع	رواتب	الموظفين،	المرافق،	نفقات	ال�سفر،	الإمدادات	

وتمويل	الأعمال	التي	تقوم	بها	المنظمة	)درا�سات،	قواعد	بيانات،	ور�س	عمل،	تدريب،	الخ...(؛
تمويل	المهام	الجارية	للمنظمة	مثل	الر�سد	اأو	التخطيط؛

ال�سيانة	 ذلك	 في	 بما	 الإنجاز،	 اإلى	 الدرا�سات	 من	 التحتية،	 والبنية	 الهيدروليكية	 الأ�سغال	 تمويل	
والت�سغيل.

اإذا	احتاجت	منظمة	الحو�س	لأن	يكون	لها	تناغم	عام	في	نظام	تموينها،	من	الوا�سح	انه،	خالل	تنفيذها،	
يمكن	ا�ستخدام	عدة	خيارات	تمويل،	وفقًا	لنوع	الحتياجات	)الت�سغيل	اأو	ال�ستثمارات(.

8-1   النظم المختلفة لتمويل منظمات االأحوا�ض العابرة للحدود

االإطار 18: النظم المختلفة لتمويل منظمات االأحوا�ض العابر للحدود
التمويل الخارجيالتمويل من الحو�ض نف�صه

نظام	م�ساهمة	الدول	الأع�ساء
ال�سرائب

مدفوعات	
لإدارة	

الم�سروع	التي	
توؤديها	منظمة	
الحو�س

بيع	
الخدمات

ال�سراكة	
العامة-الخا�سة

م�ساهمات	من	
المانحين	

)القرو�س	التي	
ت�سكل	معظم	
الم�ساعدة	
الر�سمية	
للتنمية(

الم�ساهمة	
المبا�سرة	في	
الموازنة	وفقًا	
لمخ�س�سات	
اأ�سا�سية	تحدد	
ح�سة	كل	بلد

ل	عالقة	لها	مبا�سرة	با�ستخدام	
الموارد

عالقة	مبا�سرة	
بال�ستخدامات

على	�سلة	
بالأ�سغال	التي	
توؤديها	منظمة	
الحو�س

مرتبطة	
بالن�ساطات	
التي	تقوم	
بها	منظمة	
الحو�س

مرتبطة	بالبنية	
التحتية	للمياه

الم�ساهمة	
المبا�سرة	في	
الموازنة	وفقًا	
لمخ�س�سات	
اأ�سا�سية	تحدد	
ح�سة	كل	بلد

م�ساهمة	عبر	ما	
تدفعه	

المجتمعات	
الأهلية	من	
جبايات	قائمة	
على	مبادئ	
الم�ستخدم/
الُملوث	يدفع

المدفوعات	
لقاء	خدمات	
مقدمة	في	
اإدارة	الم�سروع	
من	ِقَبل	
منظمة	
الحو�س

مدفوعات	
لخدمة	اأو	
ُمنتج	تقدمه	
منظمة	
الحو�س

تمويل	البنية	
التحتية	من	ِقَبل	
القطاع	الخا�س	
كجزء	من	عقد

على	اأ�سا�س	
م�سروع	)اأو	
حتى	برنامج(
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المثال 40: التمويل الم�صتدام لهيئة حو�ض النيجر
تكون	 م�ساريع	 لتنفيذ	 الأولى	 بالدرجة	 مانحين،	 ِقَبل	 من	 بحدود	%90	 	)NBA(	النيجر هيئة	حو�س	 تمويل	 يتم	
مدتها	الزمنية	محدودة.	اما	الـ	10%	المتبقية	فتغطيها	م�ساهمات	الدول	ال�سنوية	ب�سورة	غير	منتظمة	وتكر�س	
في	معظمها	للعمليات	الجارية.	الطريف،	انه	في	ال�سنوات	الأخيرة،	ومع	قدوم	الروؤيا	الم�ستركة	لحو�س	النيجر،	
اأعطت	البلدان	الأع�ساء	هيئة	حو�س	النيجر	عددًا	متزايدًا	من	مهمات	»الخدمة	العامة	للحو�س«	التي	هي	اأ�ساًل	
على	مدار	ال�سنة:	الر�سد	والتنبوؤات	الهيدرولوجية،	الر�سد	البيئي،	تخ�سي�س	المياه،	التخطيط	والتن�سيق	في	ما	

يخ�س	م�ساريع	ال�سدود	الكبرى.
اأعدت	NBA	درا�سة	بدعم	من	الوكالة	الفرن�سية	للتنمية،	لتحديد	وتعبئة	الموارد	التمويلية	الذاتية	العول.	هذه	

المبادرة	التي	�سادق	عليها	روؤ�ساء	دول	NBA،	اقترحت	اآليات	مختلفة	حّددتها:
جمع	م�ساهمات	الدول	مع	�سريبة	لأ�سرة	الدول	تقوم	على	CICOS	)انظر	المثال	التالي(؛

تنفيذ	مبداأ	الم�ستخدم	يدفع	الوارد	في	�سرعة	مياه	حو�س	النيجر	الذي	دخل	حيز	التنفيذ	�سنة	2010:	انه	
ي�ستلزم	م�ساهمة	مالية،	على	الأخ�س	من	منتجي	الطاقة	الكهرومائية	مقابل	الخدمات	الهيدرولوجية	التي	

ت�ستطيع	NBA	وحدها	تقديمها	على	مدى	الحو�س؛
تنفيذ	مبداأ	الذي	ُيلوث	يدفع؛

اإن�ساء	�سندوق	راأ�سمالي	قد	يطلب	م�ساركة	المانحين؛
دفع	وظيفة	NBA	ب�سفتها	الهيئة	التعاقدية	)م�ساطرة	اأحيانًا	كثيرة	مع	البلدان(
دفع	لقاء	الخدمات	المقدمة	من	البنك	الذي	يقوم	بجمع	المال	لتمويل	الم�ساريع؛

تنفيذ	تدابير	تعوي�سية	تتعلق	باإن�ساء	الأعمال	البنيوية.

8-2   م�صاهمة الدول االأع�صاء في منظمات الحو�ض
المبداأ	هو	م�ساهمة	�سنوية	من	كل	دولة	ع�سو	في	موازنة	منظمة	الحو�س.	ي�سمح	هذا	النظام	للدول	الأع�ساء	

بتوكيد	ثقتها	بالمنظمة	وفي	عملية	ت�سامنية.
اإطار	 ل�سمان	النق�ساع	المالي	على	المدى	المتو�سط،	من	ال�سروري	تنظيم	نظام	م�ساهمة	الدول	بوا�سطة	
عمل	تنظيمي	اأو	تعاقدي	بين	الدول	ومنظمة	الحو�س،	ويجب	اأن	ُيحدد	اإطار	العمل	هذا	مخ�س�سات	اأ�سا�سية	

للم�ساهمات	القومية.
المخ�س�سات	الأ�سا�سية	يمكن	ان	تكون	قائمة	على	مبداأ	الم�ساواة،	حيث	يدفع	كل	بلد	نف�س	الن�سبة	)مثاًل،	
الحو�س	الذي	تتقا�سمه	خم�س	بلدان،	تكون	م�ساركة	كل	بلد	20%(،	اأو	على	مبداأ	الت�سامن،	حيث	تدفع	الدول	
الغنية	اأكثر	من	الدول	الأفقر.	ويمكن	ان	تقوم	اأي�سًا	على	اأ�سا�س	معايير	مو�سوعية	وقابلة	للقيا�س	مثل	ح�سة	
كل	بلد	من	النهر،	و�سحب	المياه،	وعدد	ال�سكان	وم�ساحة	الحو�س	ال�سطحية	والن�ساطات	القت�سادية	في	كل	
بلد.	ويوحي	المنطق	بان	يتم	انتقاء	المعايير	بالن�سبة	للموارد	المائية	)من	حيث	الكمية	والجودة(	كما	يجب	

و�سع	خليط	من	عدة	معايير.
الدول	 تقود	 الم�ساألة	 لهذه	 العالية	 الح�سا�سية	 فان	 ُمفيدة،	 المعايير	 هذه	 كانت	 اإذا	 انه،	 الممار�سة	 تظهر	
الأع�ساء	اإلى	التفاق	على	مخ�س�سات	تقوم	في	الأ�سا�س	على	ق�سايا	�سيا�سية	وتاأخذ	في	العتبار	اإمكانيات	

م�ساهمة	الدول	وم�سالحها	ودرجة	انخراطها	في	اإدارة	حو�س	النهر.
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تطوير	 ياأخذ	 ان	 يجب	 الما�سي،	 في	 فيها	 �ساهمت	 ان	 للدول	 �سبق	 جديدة	 حو�س	 منظمة	 قيام	 حال	 في	
تكون	 ان	 المفاو�سات،	 هذه	 مثل	 لإعداد	 الم�ستح�سن،	 ومن	 التاريخ.	 هذا	 اأي�سًا	 الح�ساب	 في	 المخ�س�سات	

�سيناريوهات	المخ�س�سات	ال�سابقة	قائمة	على	محاكاة	المعايير.
ويمكن	ان	ُيحدد	اإطار	العمل	اأي�سًا	حدًا	اأدنى	من	الم�ساهمات	ال�سنوية	الذي	يعك�س	رغبة	كافة	الدول	للم�ساركة	
من	 المتاأخرات،	 ولتجنب	 ال�سنوية	 الم�ساهمة	 دفع	 عدم	 مخاطر	 لتجنب	 للحو�س.	 الم�ستركة	 الإدارة	 في	
الم�ستح�سن	ان	تحدد	التفاقية	حول	المخ�س�سات	الأ�سا�سية	العقوبات	الممكنة	التي	تواجهها	الدول	في	حال	

تخلفت	عن	دفع	ح�ستها.
8-3  الو�صول اإلى ال�صناديق الجماعية االإقليمية

للتكامل	 	- اقت�سادية	 اأ�سرة	 اأو	 	- موؤ�س�سات(	 عدة	 )اأو	 موؤ�س�سة	 عندها	 العالم	 في	 المناطق	 من	 العديد	
القت�سادي	)ECOWAS	و	UEMOA	في	غرب	اأفريقيا،	SADC	في	اأفريقيا	الجنوبية،	MERCOSUR	في	اأميركا	
الجنوبية،	الخ...(	اأقيمت	اإثر	الم�سادقة	على	معاهدة	اأو	اتفاقية	للتعاون	الإقليمي.	هذه	الموؤ�س�سات	تفر�س	
تاأتي	عادة	من	 ECOWAS.	وهذه	ال�سرائب	 اأ�سرة	 UEMOA،	و�سريبة	 لـ	 عادة	�سرائب	مثل	�سريبة	الت�سامن	

ا�ستيراد	الب�سائع.
با�ستطاعة	هذه	الموؤ�س�سات	الإقليمية	تقديم	اإطار	عمل	لتمويل	منظمات	الأحوا�س	عن	طريق	تخ�سي�س	جزء	

من	تلك	ال�سرائب	لدعم	منظمات	الأحوا�س.
غير	ان	على	كل	منظمة	حو�س	ان	ُتبرهن	لموؤ�س�سة	التكامل	الإقليمي	مالءمة	اأهدافها	ون�ساطاتها	ومنجزاتها	

لإقناعها	بتبّني	المبداأ	واأ�ساليب	�سريبة	ُمعّينة	ما.
هذا	الحل	يبدو	جذابًا	ب�سبب:

ال�سترداد	ال�سهل؛
القبول	الجديد	لل�سريبة	من	ِقَبل	المواطنين	دافعي	ال�سرائب	بالمقارنة	مع	ال�سرائب	اأو	الأعباء.

اإمكانية	اإقامة	الآليات	في	فترة	زمنية	ق�سيرة	اأو	متو�سطة.
غير	ان	هذا	النوع	من	الحلول	له	بع�س	القيود:

هل	يجب	ربط	الآلية	بال�سرائب	القائمة	في	الأ�سرة	اأم	تحديد	قاعدة	تمويل	جديدة	على	تناغم	اأكثر	مع	
الخدمات	التي	تقدمها	منظمة	الحو�س؟

حول	 اتفاق	 اإلى	 المعنيين،	 الإقليميين	 ال�سركاء	 مع	 التو�سل،	 الحو�س	 منظمة	 في	 الأع�ساء	 الدول	 على	
المبداأ	والبارامترات	واأ�ساليب	التنفيذ.	اما	التعقيد	ال�سيا�سي	فيعود	اإلى	كون	بع�س	الدول	الأع�ساء	في	
منظمة	الحو�س	قد	ل	يكونوا	جزءًا	من	الموؤ�س�سة	الإقليمية.	بالمقابل،	فان	دولة	ما	في	الأ�سرة	القت�سادية	

الإقليمية	ربما	ل	تنتمي	اإلى	منظمة	الحو�س.
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هذه	الآلية	تتوقف	اإلى	حّد	كبير	على	الإرادة	ال�سيا�سية	للدول.	ف�سريبة	الأ�سرة	اأو	نظام	ال�سريبة	القائم	على	
القت�سادي	 الن�ساط	 في	حال	 الحو�س	 لمنظمة	 القت�سادية	 المخاطر	 م�سكلة	 اأي�سًا	 تثير	 اقت�سادي	 معيار	

المنخف�س	في	المنطقة	المعنية.

المثال 41: �صريبة االندماج الجماعي في اللجنة الدولية لحو�ض كونغو - اأوبانغي - �صانغا
القت�سادية	 للمجموعة	 متخ�س�سة	 موؤ�س�سة	 	)CICOS( �سانغا	 	- اأوبانغي	 	- الكونغو	 لحو�س	 الدولية	 اللجنة	
والنقدية	لأفريقيا	الو�سطى	)CEMAC(.	لقد	تبنى	روؤ�ساء	دول	وحكومات	CEMAC	اآلية	تمويل	م�ستقلة،	�سريبة	
الثالثة	 البلدان	 من	 الم�ستوردة	 لل�سلع	 الجمركية	 القيمة	 من	 	%1 بمعدل	 تطبق	 التي	 	)CIT( المجموعة	 تكامل	
اإلى	ح�ساب	 ال�سريبة	 عائدات	هذه	 الجمركية	 ال�سرائب	 ُجباة	 يحّول	 المجموعة.	 بلدان	 كافة	 في	 لال�ستهالك	

مفتوح	في	فروع	بنك	دول	اأفريقيا	الو�سطى.
	CIT	عبر	CICOS	موازنة	في	ت�ساهم	،CEMAC	في	اأع�ساء	هي	التي	والكونغو	الو�سطى	اأفريقيا	وجمهورية	الكامرون

التي	تمثل	الآن	70%	من	تمويلها.
المخ�س�سات	الأ�سا�سية	لم�ساهمات	الدول	الأع�ساء	في	الموازنة	هي	10%	لجمهورية	الكامرون،	30%	لجمهورية	
الكونغو	 جمهورية	 اما	 الديمقراطية.	 الكونغو	 لجمهورية	 و%30	 الكونغو	 لجمهورية	 	%30 الو�سطى،	 اأفريقيا	

الديمقراطية	التي	لي�ست	ع�سوًا	في	CEMAC،	فانها	ت�ساهم	مبا�سرة.

8-4  ال�صريبة من نوع »الم�صتخدم - الُملّوث يدفع«
مبداأ	ال�سريبة	هو	ان	ال�سحوبات	)في	الموقع	اأو	خارجه(	ل�ستخدام	المياه	وتلويث	المياه	ت�سبب	الأذى	للمورد	

من	حيث	الكمية	والجودة.	ويمكن	فهم	ال�سريبة	كمدفوعات	للتعوي�س	عن	اأو	اإ�سالح	هذه	الأ�سرار.
نظام	التمويل	هذا،	خالفًا	لل�سرائب	ال�سابقة،	ُمرتبط	ب�سورة	وثيقة	بالمياه،	وعلى	وجه	التحديد،	بخدمة	اأو	
اأكثر	تقدم	اإلى	الم�ستخدمين:	ا�ستهالك	مياه	ال�سرب،	ال�سرف	ال�سحي،	المالحة،	انتاج	الطاقة	الكهربائية،	

الخ...	مثل	هذا	النظام	يمكن	تطبيقه	على	بع�س	اأو	كافة	ا�ستخدامات	المياه	في	الحو�س.
وفقًا	 اأو	 المروية	 لالأرا�سي	 بالن�سبة	 �سريبة	 معّدل	 تطبيق	 اأ�سا�س	 على	 المبداأ	 يقوم	 الري،	 لقطاع	 بالن�سبة	
ال�سرب،	 لمياه	 بالن�سبة	 المزارع.	 ُيعّول	عليه	في	 قيا�س	 تم	تركيب	نظام	 الم�سحوبة	في	حال	 المياه	 لكميات	
لقطاع	 وبالن�سبة	 لل�سرب.	 الحو�س	 من	 الماأخوذة	 المعالجة	 غير	 المياه	 كميات	 على	 ال�سريبة	 معدل	 ُيطبق	
الطاقة	المائية،	يمكن	تحديد	ُمعّدل	ال�سريبة	وفقًا	لوحدات	الطاقة	المائية	المنتجة.	اما	في	حالة	ال�سريبة	

المالحية،	فيمكن	تطبيق	معدل	�سريبية	وفقًا	لعدد	النا�س	اأو	الأطنان	المنقولة.
قد	يقود	التلويث	اأي�سًا	اإلى	دفع	�سريبة	)�سريبة	»الُملّوث	يدفع«(	ُي�سكل	التطبيق	المنا�سب	لهذه	ال�سريبة	اأداة	
يمكن	ان	تكون	رادعة	للحد	من	التلوث	في	الأنهار	المعنية.	وهذا	يعني	ان	لدى	الدول	الأع�ساء	نظام	فعال	
ل�سرطة	المياه	ومعرفة	للكيانات	التي	ت�سبب	التلوث	�سواء	كان	ال�سناعة،	التعدين،	النفط،	الأ�سر،	ال�سناعات	

اليدوية	اأو	الزراعة.
اختيار	نظام	تمويل	قائم	على	ال�سرائب	يمكن	اإن�ساوؤه	ب�سورة	ُمنف�سلة	في	كل	دولة	ع�سو	اأو	مبا�سرة	على	
م�ستوى	منظمة	الحو�س.	في	الحالة	الأولى،	هناك	اأحيانًا	كثيرة	تغييرات	في	قواعد	التنفيذ	بين	البلدان.
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اأ�س�س	 تحديد	 في	 الأخ�س	 وعلى	 الأع�ساء	 الدول	 بين	 الت�ساوق	 في	 تلعبه	 دور	 الأحوا�س	 منظمات	 على	 لذا،	
ال�سريبة	واأ�ساليب	الجباية.

عند	تاأ�سي�س	نظام	�سريبة،	من	المهم	�سمان	انه	ياأخذ	في	الح�سبان	العنا�سر	التالية:
اإيفائية	دافعي	ال�سرائب	ودور	منظمة	الحو�س	في	تحديد	اأكبر	الم�ستخدمين؛	)اما	م�سكلة	اإيفائية	�سغار	

الم�ستخدمين،	فتعالج	على	م�ستوى	البلد(.
نوع	الم�ساهمة،	طالما	ان	منظمة	الحو�س	ل	ت�ستطيع	فر�س	�سريبة	على	الدخل	بل	مجرد	�سريبة	ُتفهم	

على	انها	ال�سعر	الذي	يدفع	لقاء	حق	ا�ستخدام	اأية	�سلع	اأو	لقاء	خدمة	ُمعينة.
نظام	التمويل	مع	فر�س	�سرائب	على	�سحب	المياه	والتلويث،	له	اأف�سلية	كونه	مرتبط	مبا�سرة	بالمياه	وبتوليد	

تمويل	منتظم	لمنظمة	الحو�س.	وهو	نظام	يتالءم	جيدًا	مع	الموازنة	الت�سغيلية	للمنظمة.
8-5  تمويل اإدارة الم�صاريع التي توؤديها منظمات االأحوا�ض العابرة للحدود

منظمة	الحو�س	التي	تعتمد	على	مهاراتها	وقدراتها،	يمكن	ان	ت�سارك	في	مختلف	مراحل	دورة	الم�ساريع:
درا�سات	الإعداد،
جمع	الأموال،

اإن�ساء	وتنفيذ	الن�ساطات	الميدانية،
ت�سغيل	و�سيانة	المن�ساآت،

ر�سد	التنفيذ	والتقييم،	وتقييم	اأثر	الأعمال.
في	هذه	الحالة،	يمكن	اأن	تتلقى	منظمة	الحو�س	تعوي�سًا	كن�سبة	مئوية	من	مبلغ	ال�ستثمار،	تتعلق	بالمهام	

التي	اأّدتها.
يجب	عند	هذا	الم�ستوى،	تقديم	عدة	تو�سيات:

من	المهم	ان	ُتحّدد	بعناية	الأعمال	الوثيقة	ال�سلة	بالمنظمة	لأداء	اإدارة	الم�ساريع.	هذه	ال�سلة	مرتبطة	
اأي�سًا	بالقدرات	وبالخبرات	التقنية	والقت�سادية	لمنظمة	الحو�س.

يجب	درا�سة	جوانب	اإدارة	الم�ساريع	بعناية	عند	تاأ�سي�س	)اأو	اإ�سالح(	منظمات	الأحوا�س	وتحديد	اأدوارها	
والمهام	الموكلة	اإليها.

عالوة	على	طبيعة	الأعمال،	�سيكون	من	المفيد	درا�سة	نطاق	تلك	الأعمال،	وطبيعتها	المحلية،	القومية	اأو	
الإقليمية،	ذلك	ان	منظمات	الأحوا�س	ذات	موقع	اأف�سل	بو�سوح	لالأعمال	ذات	النظام	الإقليمي.

من	الممكن	التمييز	بين	ثالثة	اأنواع	من	الأعمال	واإدارة	الم�ساريع	المرافقة:
الدول،	 العامة	في	 الم�ستريات	 بما	في	ذلك	منظمات	 القومية،	 الوكالت	 ا�ستراك	 تتطلب	 التي	 الأعمال	
وبالإمكان،	اإ�سافة	اإلى	ما	تدفعه	الوكالت،	دفع	ر�سم	اإلى	منظمات	الأحوا�س	على	اأ�سا�س	ن�سبة	مئوية	من	

العقد؛
الأعمال	التي	تكون	فيه	منظمات	الأحوا�س	م�سوؤولة	عن	اإجراءات	الم�ستريات	دون	اأي	انخراط	للموؤ�س�سات	

القومية؛



95
ُكتّيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية
في اأحوا�ض الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

www.inbo-news.org  www.gwpforum.org

8 تمويل منظمات االأحوا�ض العابرة للحدود

المائية،	 الطاقة	 محطات	 الري،	 تطوير	 )ال�سدود،	 الثقيلة	 بال�ستثمارات	 المتعلقة	 لالأعمال	 بالن�سبة	
الخ...(،	يمكن	تطبيق	ن�سبة	مئوية	من	ال�ستثمارات	بما	في	ذلك	بالن�سبة	لإدارة	الم�ساريع	القومية.	ان	
	SOGEM	)حالة	الأحوا�س	منظمات	م�سوؤولية	تحت	ال�ستثمارية	ال�سركات	اأو	التحتية	البنى	اإدارة	تاأ�سي�س

و	SOGED	بالن�سبة	لـ	)OMVS(	قد	ُيرافق	هذا	النوع	من	الأعمال.

8-6  تمول الخدمات المقدمة
يمكن	ان	ُيدفع	لمنظمة	الحو�س	ر�سم	عن	الخدمات	المقدمة	اأو	لتقديم	بع�س	الخدمات	المعينة	مثل:

الم�ساعدة	لمطوري	الم�ساريع	في	الحو�س؛
بيع	البيانات	غير	المعالجة	)الذي	ي�ستلزم	نظام	معلومات	فعال(؛
تقديم	الم�سورة	للهيئات/الوكالت	العامة	اأو	الخا�سة	اأو	الجمعيات؛

الدرا�سات،	الت�سكيل	الهيدروليكي،	المعلومات	)و�سع	الخرائط،	التحليل	با�ستخدام	قواعد	البيانات(؛
الأحوا�س	مع	 لت�سغيل	منظمات	 الحتياجات	 بالمقارنة	مع	 توّلد	عادة	عائدات	�سغيرة	 الخدمات	 لكن	هذه	

�سكرتاريا	دائمة.

المثال 42: ال�صدود الم�صتركة في حو�ض نهر ال�صنغال
مع	الجفاف	الذي	تطور	منذ	1972-1973،	قررت	قادة	الدول	الم�ساطئة	الثالث	لنهر	ال�سنغال،	�سنة	1972،	
	،OMVS	تاأ�سي�س	حول	التفاقيات	اإلى	فبالإ�سافة	.)OMVS(	ال�سنغال	نهر	تطوير	منظمة	داخل	الجهود	توحيد
والو�سع	القانوني	لنهر	ال�سنغال،	جرى	التوقيع	على	معاهدة	حول	الو�سع	القانوني	للبنية	التحتية	الم�ستركة	في	
21		دي�سمبر	1978	من	ِقَبل	روؤ�ساء	الدول	والحكومات	في	مالي	وموريتانيا	وال�سنغال	الذين	قرروا	�سنة	1974	ان	
توقيع	 وتم	 	.OMVS في	 الأع�ساء	 للدول	 م�ستركًا	 ُملكًا	 تكون	 �سوف	 ال�سنغال	 نهر	 على	 م�ستركة	 م�سلحة	 اإقامة	

المعاهدة	حول	تمويل	الترتيبات	بالن�سبة	للبنية	التحتية	الم�ستركة	في	12	اأيار/مايو	1982،	في	باماكو.
�سّد	دياما	)ال�سّد	�سد	الملح(	و�سّد	ماننتالي	)�سّد	للطاقة	الهيدرولية	وتنظيم	تدفق	المياه(	تم	بناوؤهما	�سنة	
اإدارة	وا�ستغالل	�سد	 1988	و1990.	انهما	اأعمال	ما	ُي�سّمى	بـ	»الجيل	الأول«.	يقوم	بالت�سغيل	وال�سيانة	�سركة	
الوكالة	 هو	 	OMVS وزراء	 مجل�س	 ان	 حين	 في	 	،)SOGEM( الطاقة	 لإدارة	 ماننتالي	 و�سركة	 	)SOGED( دياما	
الم�سرفة	الأعلى.	اأما	دفع	الديون	الحا�سلة	للمانحين	فتوّزع	على	الدول	الأع�ساء	في	OMVS	بن�سبة	الفوائد	التي	

يقدمها	البرنامج،	على	الأخ�س	في	ما	يتعلق	باإنتاج	الطاقة،	ولكن	اأي�سًا	المالحة	والري.
تتوا�سل	اليوم	جهود	OMVS،	بما	في	ذلك	الإنجازات	التالية:

زيادة	توليد	الطاقة	الكهرومائية	لخلق	بيئة	اإنتاج	بتكاليف	اأدنى	مع	اإكمال	من�ساآي	فيلو	وُغوينا		على	النهر	
)الجيل	الثاني	قيد	التنفيذ(؛

مراقبة	وتنظيم	و�سمان	وتنويع	م�سادر	المياه	لتلبية	الحتياجات	الهائلة،	و�سوف	ترّكز	الجهود	على	تنفيذ	
الدرا�سات	الأ�سا�سية	والعمل	على	�سّد	غوربا�سي	)الجيل	الثالث(.
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النقاط االأ�صا�صية
المالحة	في	المجاري	المائية،	وتوليد	الطاقة	الهيدرولية،	والزراعة	المروية	وال�سيطرة	على	

الفي�سانات	ت�سكل	اأحيانًا	كثيرة	تحديات	كبيرة	في	الأحوا�س	العابرة	للحدود.

بلدان	 بين	 الم�ستركة	 الهيدرولية	 التحتية	 للبنى	 كبرى	 م�ساريع	 تطوير	 المفيد	 من	 �سيكون	
الحو�س	الواحد.

الخدمات	المتعددة	التي	تقدمها	النظم	اليكولوجية	المائية	لها	قيمة	اقت�سادية	واجتماعية	
وثقافية	تحتاج	لأن	تتقا�سمها	بلدان	الحو�س	نف�سه.

»البنية	التحتية	الخ�سراء«	مثل	الأرا�سي	الرطبة	هي	تكملة	للبنية	التحتية	التقليدية	وهي	جزء	
من	مجموعة	»المياه	-	الطاقة	-	الأمن	الغذائي«.

الجوانب	المتعلقة	بالفي�سانات	تم	تناولها	في	الأق�سام	4-4	)نظم	اإنذار	الفي�سانات(	و7-6	)تغّير	المناخ	
والمخاطر	ذات	العالقة	بالمياه(.

9-1 الملحة الداخلية
وخلق	 قرون	 عدة	 على	مدى	 نا�سجة	 اقت�سادات	 تطوير	 في	 الداخلية	 المائية	 المجاري	 على	 النقل	 �ساهم	
العديد	من	الج�سور	بين	الدول.	فقد	قدم	�سكاًل	من	النقل	اآمن،	وم�ستدام	بيئيًا	هو	عن�سر	اأ�سا�سي	للتنمية	
القت�سادية	الم�ستدامة.	مثل	هذا	النقل	لل�سلع	والنا�س	قادر	على	تحفيز	تطور	القت�سادات	الإقليمية	وربط	

البلدان	المحوطة	بالأر�س	بالبحر.
هناك	لجان	دولية	مختلفة	للمالحة	و�سلطات	في	نظم	الأنهار	الرئي�سية	حول	العالم،	وقد	�سكلت	المعاهدات	
)الراين،	 الأخرى.	 المياه	 ا�ستخدامات	 حول	 التعاون	 من	 اأو�سع	 لأ�سكال	 الأ�سا�س	 كثيرة	 اأحيانًا	 القديمة	

النيجر،	الكونغو،	الخ...(.
للمالحة	الداخلية	من	جملة	كافة	اأنماط	النقل،	اأقل	اأثر	على	تغير	المناخ	واأدنى	اأثر	على	البيئة.	انها	مطورة	
للحدود.	 العابرة	 تلك	 بما	في	ذلك	 قائمة	ومقترحة	 والطرق	 الحديد	 ل�سكة	 اأ�سا�س	دولي	مع	خدمات	 على	
المالحة	هي	في	الأ�سا�س	ذات	طاقة	فعالة	وتطلب	اأقل	كمية	من	الوقود	لكل	طن	من	ال�سحن	المنقول.	فمع	
الحد	من	الزدحام	 ال�ساحلية،	يمكن	 الداخلية	والطرق	 المائية	 المجاري	 اإلى	 ال�سحن	على	الطرق	 تحويل	

رًا. حتى	في	اأكثر	المناطق	تح�سّ
اأيام	الحرب	وال�سالم،	وقدمت	لها	 البلدان	خالل	 لقد	قدمت	المالحة	النهرية	في	الما�سي	الروابط	بين	
الو�سائل	للتغلب	على	الخالفات	ال�سيا�سية	والثقافية	الكبرى	�سواء	في	ا�ستخدامها	التجاري	اأو	في	ا�ستخدامها	

الترفيهي	في	اأيامنا	هذه.
ان	ا�ستخدام	تكنولوجيا	المعلومات	والت�سالت	اللكترونية	باإمكانه	خلق	تح�سينات	في	و�سع	العالمات	على	
القنوات،	وتوفر	المعلومات	المتعلقة	بم�ستويات	المياه	والتيارات	والتعاون	الأوثق	لجميع	اأ�سحاب	الم�سلحة	

والبلدان	لأجل	تقديم	نظام	ذي	قدرة	اأعلى	بكثير	في	الوقت	الذي	يحد	من	اأي	اأثر	بيئي	ممكن.
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المثال 43: الملحة الداخلية في حو�ض الكونغو
اأوبانغي	 ورادفيه	 الكونغو	 لنهر	 الأو�سط	 الق�سم	
الدولية.	 المائية	 المجاري	 فئة	 في	 يقع	 و�سانغا	
واتفاقية	 �سنة	1885	 برلين	 لموؤتمر	 العام	 القانون	
حرية	 اأعلنا	 	1918 ل�سنة	 لي	 اأن	 جرمان	 �سان	
المالحة	التجارية	على	كافة	المجاري	المائية	لكل	
للدول	 المت�ساوية	 والمعاملة	 الموقعة،	 الدول	
الم�ساطئة	وحرية	العبور	-	الترانزيت.	مع	�سبكات	
الطرق	وال�سكك	الحديدية	ت�سكل	المجاري	المائية	
في	حو�س	الكونغو	المن�سة	المتعددة	الأنماط	التي	

تخدم	اأفريقيا	الو�سطى	)انظر	الخريطة(.
اأفريقيا	 لقد	وقع	روؤ�ساء	دول	الكامرون	وجمهورية	
الو�سطى	والكونغو	وجمهورية	الكونغو	الديمقراطية،	
نظامًا	 اأقامت	 التي	 التفاقية	 	1999 نوفمبر	 	6 في	
لحو�س	 الدولية	 اللجنة	 واأن�ساأت	 للنهر	 وحيدًا	

الكونغو	-	اأوبانغي	-	�سانغا	)CICOS(.	كان	الهدف	الأولي	)الذي	تو�سع	الآن	اإلى	IWRM(	لـ	CICOS	ت�سجيع	التكامل	الإقليمي	
الرئي�سية	لأغرا�س	المالحة.	حاليًا،	 الكونغو	وروافده	 التي	هي	نهر	 المائية	 الم�ستدام	والعادل	للمجاري	 عبر	ال�ستخدام	
يتميز	نظام	المجاري	المائية	الداخلية	لحو�س	الكونغو	-	اأوبانغي	و�سانغا	بال�ستخدامات	المتعددة	وبتراجع	كبير	لحركة	
المالحة	خالل	عدة	عقود،	وغياب	ال�سيانة	والبنية	التحتية	والتجهيزات	العتيقة.	التقييم	الذي	اأجرته	CICOS	�سنة	2007	
عن	وجود	طاقم	قديم	وغير	منا�سب	وح�سور	طاقم	غير	مدرب	اأكثر	فاأكثر.	للتغلب	على	هذا	الو�سع،	قدم	مركز	اإقليمي	

للتدريب	حول	المالحة	الداخلية	تديره	CICOS	مقررات	تعلمية	في	كن�سا�سا	منذ	2009.

ان	المعرفة	الأكبر	والنقل	المتزايد	للخبرات	المهنية	في	مجالت	الت�سميم	والإدارة	والت�سغيل	يعني	انه	اأ�سبح	
من	الممكن	الآن	ا�ستخدام	وتطوير	المجاري	المائية	بطريقة	اأقل	تدخاًل	بكثير	بيئيًا	مما	هي	الحال	في	اأ�سكال	
الماء(	 �سطح	 على	 للنقل	 التحتية	 للبنية	 العالمية	 )الجمعية	 	PIANC تمثل	 المالحة	 قطاع	 في	 الأخرى.	 النقل	
المنظمة	العالمية	التي	تقدم	الإر�ساد	للبنى	التحتية	للنقل	على	�سطح	الماء	بالن�سبة	للموانئ	والمجاري	المائية.

المثال 44: قناة نهر ال�ّصين - اأوروبا ال�صمالية
و�سلة	ال�ّسين	-	�ِسلدت	نظام	نقل	�سامل	يربط	حو�س	نهر	ال�ّسين	ب�سبكة	من	المجاري	المائية	بطول	20،000	كلم	
اأربع	 اإلى	�سبكة	من	الموانئ	الداخلية	ُمعززة	باإن�ساء	 وا�سعة	النت�سار	وتدعم	تطور	النقل	في	المجاري	المائية	
من�سات	متعددة	الأنماط	لنهر	ال�ّسين	-	قنال	اأوروبا	ال�سمالية.	هذه	ال�سبكة	من	الموانئ	الداخلية	�ستزيد	كثيرًا	

نقل	الب�سائع	وتعزز	جاذبية	الموانئ	البحرية	وقدراتها	التناف�سية.
من	اأجل	تن�سيق	تنفيذ	هذه	الو�سلة،	اأن�ساأ	مديرو	المجاري	المائية	)الخدمة	العامة	لوالونيا(	الوالونية،	ووترفيغن	
هذه	 فتحت	 لقد	 �سلدت.	 	- ال�ّسين	 	EEIG الفرن�سية،	 الفرن�سية(	 المائية	 )المجاري	 و	 الفلمنكية،	 	)NV زيكنال	
الأخيرة	حوارًا	مع	الم�ستخدمين	الأوروبيين	لكي	تفهم	توقعاتهم	ب�سورة	اأف�سل	بالن�سبة	للخدمات	ومن	اأجل	خلق	

الظروف	لنجاح	هذه	الو�سلة	الجديدة.
المناطق	ال�سناعية	والزراعية،	 اأ�سهل	بين	 ال�ّسين	ويتيح	ات�سالت	 ال�سمالية	ونهر	 اأوروبا	 الم�سروع	 يربط	هذا	

ومناطق	ال�ستهالك	الوا�سعة	وال�سواحل.
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9-2 البنى التحتية الهيدروليكية العابرة للحدود
مبداأ	»التقا�سم«	ين	الدول	لنف�س	الحو�س	ل	يتعلق	مبا�سرة	بالمياه	بل	بالفوائد	المرافقة	لها.	ان	البنى	التحتية	
بالن�سبة	 الأخ�س	 على	 كبرى،	 ق�سية	 هذه،	 النظر	 وجهة	 من	 هي،	 الكبرى	 للحدود	 العابرة	 	 الهيدروليكية	

للزراعة	المروية	والطاقة.
البنية	التحتية	الهيدروليكية	الكبرى	تعني:

ال�سدود	الكبرى،	اأي	ذات	العلو	الذي	يزيد	عن	15م	اأو	خزان	عادي	بحجم	ا�ستيعاب	3	ماليين	متر	مكعب؛
بنى	تحتية	على	طول	الأنهر	)اأي	عك�س	من�ساآت	التخزين	والتنظيم(	وعلى	الأخ�س	الطاقة	الكهرومائية؛
اإلى	 اإمدادات	مياه	 المثال،	 اأو	على	�سبيل	 الأحوا�س(	 اأو	بين	 التحويالت،	�سواء	كانت	نقل	مياه	)داخل	

اأرا�ٍس	مروية	على	نطاق	وا�سع.
لل�سدود	الكبرى	الُمنِظمة	اأحيانًا	كثيرة	وظائف	متعددة:	مثاًل،	توليد	الطاقة	الكهرومائية،	الري	)ماآخذ	المياه	
المنخف�سة	 المياه	 تعبئة	م�ستويات	 اإعادة	 الفي�سانات،	 وال�سيطرة	على	 ال�سد(،	 الزراعة	حول	 اأو	 بالجاذبية	
ال�سدود	 هذه	 تقدم	 الخ...(	 اليكولوجي،	 النظام	 على	 الحفاظ	 )المالحة،	 ال�سلة	 ذات	 مختلفة	 ووظائف	
حالة	 في	 منه،	 اأبعد	 بل	 الحو�س،	 لنف�س	 تابعة	 بلدان	 لعدة	 الفوائد	 للحدود	 عابرة	 اأحوا�س	 في	 المتواجدة	

محطات	الطاقة	الكهرومائية	المو�سولة	ب�سبكة	لالت�سالت	الكهربائية	الإقليمية.
مثل	هذه	المن�ساآت،	عبر	�سحوبات	المياه	وتعديل	نظام	التدفق،	تولد	اأحيانًا	كثيرة	اآثار	في	البلدان	الواقعة	
عند	اأ�سفل	ال�سد.	عندما	يكون	هناك	بنية	تحتية	كبرى	في	البلد	الأدنى	اأ�سفل	ال�سد	لحو�س	عابر	للحدود،	
يمكن	اأن	يقود	ذلك	اإلى	خالفات	بين	البلدان	اإذ	ان	الم�ساريع	الجديدة	الم�ستقبلية	في	البلدان	الواقعة	عند	
الجانب	الأعلى	لل�سد	قد	تعيق	اإمالء	الخزان	)مبداأ	الحقوق	الأولية(.	عالوة	على	منظمات	الأحوا�س	العابرة	
للحدود،	باإمكان	اللجان	القت�سادية	الإقليمية	لعب	دور	هام	في	ت�سجيع	النفاق	بين	البلدان	في	ما	يتعلق	بتلك	

الم�ساريع	الكبرى.

المثال 45: الحوار حول ال�صدود الكبرى في غرب اأفريقيا
في	اأفريقيا	وفي	غرب	اأفريقيا	بنوع	خا�س،	حاجة	اإلى	تطوير	م�ساريع	كبرى	للبنى	التحتية	الهيدروليكية	التي	تتيح	
تطوير	الري	والو�سول	اإلى	الطاقة،	وتح�سين	الم�ستوى	المعي�سي	العام	لل�سكان.	مثل	هذه	الم�ساريع	تنخرط	فيها	
اأحيانًا	كثيرة	عدة	بلدان	وت�ساهم	في	التكامل	الإقليمي	في	حال	اأجريت	مع	حوار	عبر	منظمات	الأحوا�س	العابرة	

للحدود،	وفقًا	للمعايير	البيئية	والجتماعية	المعترف	بها	دوليًا.
قد	 	)ECOWAS( اأفريقيا	 غرب	 لدول	 القت�سادية	 للمجموعة	 التابعة	 	)WRCU( المائية	 الموارد	 تن�سيق	 وحدة	
طّورت	حوارًا	حول	الم�ساريع	الكبرى	للبنى	التحتية	في	قطاع	المياه	منذ	2008،	وقد	انتجت	مجموعة	من	الخبراء	
على	 الكبير	 الأثر	 ذات	 الكبرى	 الهيدروليكية	 التحتية	 البنى	 لتطوير	 الممار�سات	 اأف�سل	 بخ�سو�س	 تو�سيات	
التكامل	الإقليمي.	وقد	تمت	عملية	النتقاء	با�ستخدام	اأداة	تحليل	متعددة	المعايير	�سّممها	المكتب	الدولي	للمياه	

.)IOWater(
في	هذه	الأثناء،	يجري	في	غرب	اأفريقيا	حوار	اإقليمي	حول	الم�ساريع	الكبرى	للبنية	التحتية	للمياه	بال�سراكة	مع	
التحاد	الدولي	للحفاظ	على	الطبيعة	)IUCN(.	ي�سمح	ذلك	بفتح	مناق�سات	مع	اأ�سحاب	الم�سلحة	في	المجتمع	
في	 كثيرة	 اأحيانًا	 المن�سيين	 الموارد،	 وم�ستخدمي	 المحلية	 الأهلية	 المجتمعات	 ممثلي	 الأخ�س	 وعلى	 المدني،	

الحوارات	و�سنع	القرار.
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ت�سبب	البنى	التحتية	الكبيرة	في	الأحوا�س	العابرة	للحدود	اأحيانًا	كثيرة	خالفات	بين	بلدان	الحو�س	الواحد.	
�سمن	 الأخ�س	 وعلى	 بالتوافق،	 وتدار	 ت�سمم	 عندما	 للتكامل	 رئي�سية	 عوامل	 اأي�سًا	 تكون	 اأن	 يمكن	 ولكنها	

منظمات	الأحوا�س	العابرة	للحدود،	وتحترم	النظم	اليكولوجية	وال�سكان.
يمكن	تمييز	عدة	اأو�ساع	قانونية	للمن�ساآت	العابرة	للحدود	هذه:

البنية	التحتية	الم�ستركة	التي	تتقا�سم	ملكيتها	وفوائدها	دول	الحو�س؛	هذا	هو	الو�سع	»الأمثل«	الذي	
يتطلب	منظمة	حو�س	لديها	تفوي�س	قوي	للعمل	كالهيئة	التعاقدية؛

البنية	التحتية	ذات	الم�سلحة	الم�ستركة	التي	يتم	ب�ساأنها	توقيع	اتفاقية	من	ِقَبل	البلدان	لكنها	تبقى	ملكًا	
لبلد	واحد؛

البنية	التحتية	التي	ي�سغلها	بلد	واحد.	هذا	يولد	نزاعات	محتملة	خا�سة	في	حالة	المن�ساآت	المتواجدة	
عند	الجانب	الأعلى	لل�سد.

يمكن	تخطيط	وت�سغيل	البنى	التحتية	للمياه	العابرة	للحدود،	�سراكة.	على	�سبيل	المثال،	تقوم	لجنة	اإدارة	
مبداأين	 على	 	،OSCE و	 	UNECE من	 بم�ساعدة	 وقرغيز�ستان	 كازاخ�ستان	 �سكلتها	 التي	 طال�س	 	- ت�سو	 مياه	

اأ�سا�سيين:
1	-	وافق	البلدان	على	اتباع	برامج	تخ�سي�س	المياه	بين	البلدين	والبرامج	المطبقة	في	العهد	ال�سوفياتي،	و
2	-	على	البلد	الواقع	في	الجهة	ال�سفلى،	اأي	كازاخ�ستان،	ان	تعو�س	على	البلد	الواقع	عند	الجهة	العليا،	)اأي	
قرغيز�ستان(	جزءًا	من	تكاليف	�سيانة	وت�سغيل	البنية	التحتية	للمياه	بن�سبة	كميات	المياه	الُم�سلّمة	بوا�سطة	

تلك	البنية	التحتية.
ينبغي،	بالن�سبة	لكل	م�سروع	كبير	للبنى	التحتية	للمياه،	اإعداد	تقييم	بيئي	واجتماعي	وفقًا	للمعايير	الدولية.	
بالن�سبة	للمن�ساآت	العابرة	للحدود،	من	المف�سل	ان	تقوم	منظمة	الحو�س	بهذه	الدرا�سة	ولي�س	فقط	البلد	
القرارات	 حول	 قّيمة	 معلومات	 ال�سدود	 حول	 الدولية	 اللجنة	 تقرير	 يقدم	 التحتية.	 البنية	 ي�ست�سيف	 الذي	

المتعلقة	بمثل	هذه	المن�ساآت.	

المثال 46: برنامج تطوير البنى التحتية في اأفريقيا
	NEPAD	و�سكرتاريا	الأفريقي،	التحاد	للجنة	م�ستركة	مبادرة	)PIDA(	اأفريقيا	في	التحتية	البنى	تطوير	برنامج
على	 التحتية	 البنى	 تطوير	 عبر	 اأفريقيا	 في	 الإقليمي	 التكامل	 ت�سجيع	 منه	 الغر�س	 للتنمية.	 الأفريقي	 والبنك	

الم�ستويات	الإقليمية	والقارية.	لقد	تم	اإعداد	م�سودة	لخطة	عمل	ذات	اأولوية	لـ	PIDA	لغاية	2020.
تغطي	PIDA	اأربعة	قطاعات:	المياه	العابرة	للحدود،	الطاقة،	النقل	وتكنولوجيا	المعلومات	والت�سالت.	مرفق	

المياه	الأفريقية	ُيمول	ُمكّون	»المياه	العابرة	للحدود«.
المياه	 التحتية	الهيدروليكية	الكبرى	على	م�ستوى	مناطق	م�ستجمعات	 البنى	 اإ�سفاء	الأولوية	على	م�ساريع	 يتم	
ال�سطحية	والمياه	الجوفية	الكبرى.	وقد	ا�ستخدمت	مختلف	المعايير	القت�سادية	والبنية	التحتية	والجتماعية	

والتقنية	والموؤ�س�ساتية	لعملية	اإ�سفاء	الأولوية	هذه.
�سوف	تلعب	اللجنة	القت�سادية	الإقليمية	ومنظمات	الأحوا�س	العابرة	للحدود	دورًا	هامًا	في	تنفيذ	الم�ساريع	
التي	�سيجري	انتقاوؤها،	و�سيكون	هذا	التنفيذ	ُمرفقًا	بالبناء	التدريجي	للقدرات	الموؤ�س�ساتية	لمنظمات	الأحوا�س	

وفقًا	لنماذج	ُمجّربة.
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ُيكّمل	 ان	 ا�ستراتيجي	 بيئي	 بتقييم	 القيام	 باإمكان	 حو�س،	 في	 مخططة	 من�ساآت	 عدة	 هناك	 يكون	 عندما	
ب�سورة	مفيدة	جدًا	خطة	عمل	الحو�س	وتقديم	ُمدخل	لبلدان	الحو�س	�سانعة	القرار.

بالن�سبة	للبنى	التحتية	الكبرى،	يجب	بكل	و�سوح	جمع	معايير	ال�سالمة	معها	ب�سرامة.	ويجب	اإجراء	محاكاة	
لل�سد،	حتى	 ال�سد	على	م�سافة	طويلة	بما	فيه	الكفاية	عند	الجانب	الأ�سفل	 لنت�سار	الأمواج	في	حال	تف�سخ	

عندما	يعني	ذلك	ا�ستراك	عدة	بلدان.

المثال 47: التقييم البيئي اال�صتراتيجي لل�صدود المقترحة على نهر الميكونغ
هناك	اثنى	ع�سر	برنامجًا	للطاقة	الكهرومائية	قيد	الدر�س	من	ِقَبل	ُمطوّري	القطاع	الخا�س	بالن�سبة	لمجرى	نهر	
الميكونغ.	تتطلب	اتفاقية	الميكونغ	ل�سنة	1995	مناق�سة	مثل	هذه	الم�ساريع	على	نطاق	وا�سع	بين	كافة	البلدان	

الأربعة	قبل	اتخاذ	اأي	قرار.
لقد	اأجرت	لجنة	نهر	الميكونغ	)MRC(	�سنة	2010	التقييم	البيئي	ال�ستراتيجي	)SEA(	لل�سدود	المقترحة	على	

النهر	لأجل	تقديم	تفّهم	اأو�سع	لفر�س	ومخاطر	هذا	التطوير.
َخُل�س	التقييم	اإلى	ان	الم�ساريع	الرئي�سية	�سوف	تاأتي	بقوة	اإ�سافية	كبيرة	وبفوائد	ا�ستثمار/عائدات	اإ�سافية	
للمنطقة.	و�سوف	تاأتي	اأي�سًا	بمخاطر	عديدة	جّدية	وب�سكوك	حول	ق�سايا	الهواج�س	القت�سادية	والجتماعية	

والبيئية	ال�ستراتيجية	بالن�سبة	لبلدان	الميكونغ		ومجتمعاته	الأهلية	وبالن�سبة	للتنمية	الم�ستدامة	للحو�س.
اأو�سى	التقييم

1	-		يجب	تاأجيل	القرارات	حول	ال�سدود	لفترة	ع�سر	�سنوات	مع	مراجعات	كل	ثالث	�سنوات	ل�سمان	ان	
ن�ساطات	فترة	التاأجيل	تجري	ب�سورة	فعالة.

قوة	 �سبط	 لأجل	 الُمبتكرة	 للنظم	 بالن�سبة	 الجدوى	 لدرا�سات	 الأولوية	 التاأجيل	 فترة	 تعطي	 �سوف	 	 	- 	2
المجرى	الرئي�سي	بطرق	ل	تتطلب	قيام	ال�سدود	على	كامل	عر�س	قناة	النهر.	و�سوف	ي�ستلزم	ذلك	ا�ستراك	

الحكومات	بال�سراكة	مع	MRC،	والبنوك	المتعددة	الجوانب	والمطّورين.
3	-	�سوف	ت�سمل	فترة	التاأجيل	اأي�سًا	تقييمًا	للم�ساريع	على	الروافد	التي	تعتبر	عملية	وم�ستدامة	اإيكولوجيًا	

وفقًا	للممار�سة	الح�سنة	الدولية،	بما	في	ذلك	تحديث	الم�ساريع	القائمة	والبرامج	المبتكرة.
SEA	داخل	كل	بلد	يقع	عند	الحو�س	الأ�سفل	 4	-		فترة	التاأجيل	بحاجة	لأن	تبداأ	مع	توزيع	ُمنظم	لتقرير	
غير	 المنظمات	 ومجتمع	 الخا�س	 والقطاع	 المنا�سبة	 الوكالت	 مع	 وبالت�ساور	 الوطنية	 باللغة	 للميكونغ	

الحكومية؛
الطاقة	 تكنولوجيات	 وتح�سين	 تقديم	 لأجل	 اختبار	 كحالة	 الميكونغ	 مجرى	 ا�ستخدام	 اأبدًا	 يجوز	 ل	 	- 	5

الكهرومائية	لل�سدود.

المثال 48: �صلمة ال�صدود في اآ�صيا الو�صطى
في	اآ�سيا	الو�سطى	اأكثر	من	100	�سد	كبير	والعديد	من	مرافق	ال�سيطرة	على	المياه	الأخرى،	معظمها	على	اأنهار	
م�ستركة	بين	بلدان	مختلفة.	ان	ال�سدود	المترهلة	وغياب	الأموال	ل�سيانتها	يمثل	تهديدًا	حقيقيًا	جدًا	لالأرواح	
وال�سحة	والممتلكات	والبيئة	في	المنطقة.	�سنة	2010،	�سّبب	انهيار	�سّد	كيزيل	-	اآغا�س	في	كازاخ�ستان	في�سانًا	

في	قرية	مجاورة	فاأودى	بحياة	43	اإن�سان	تاركًا	300	ان�سان	ُم�ساب
يتبع
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عالوة	على	ذلك،	فان	ال�ستغالل	ال�سالم	للبنى	التحتية	الهيدروليكية	المترهلة	في	اآ�سيا	الو�سطى،	وعلى	الأخ�س	
مئات	ال�سدود	والطبقات	المبنية	قبل	40	اأو	50	�سنة،	حيوي	بالن�سبة	لم�ستقبل	تلك	البلدان.	م�سروع	UNECE	»بناء	
القدرات	للتعاون	حول	�سالمة	ال�سدود	في	اآ�سيا	الو�سطى«	ُممّول	من	فنلندا	ومن	التحاد	الرو�سي.	هذا	الُمكّون	

من	برنامج	عمل	معاهدة	UNECE	للمياه	ُنّفذ	بالتعاون	مع	ال�سندوق	الدولي	لإنقاذ	بحر	اآرال.
ي�سمل	التقدم	في	�سير	العمل	الُمحقق	خالل	الم�سروع:

�َسّن	ت�سريعات	قومية	اأو	تعزيزها	اأكثر	في	كازاخ�ستان،	طاجيك�ستان	واأوزباك�ستان؛
م�سودة	اتفاقية	حول	�سالمة	المن�ساآت	الهيدروليكية	في	اآ�سيا	الو�سطى؛

التعاون	بين	الدول	لزيادة	�سالمة	ال�سدود	الفردية	مثل	تقييم	ل�سالمة	�سّد	كيروف	قام	به	فريق	عمل	كازاكي	
-	قرغيزي،

تعاون	ُمح�ّسن	على	الم�ستوى	القومي	بين	الوكالت	مع	م�سوؤوليات	بالن�سبة	ل�سالمة	ال�سد؛
نموذج	للقوانين	التنظيمية	التقنية	حول	�سالمة	المن�ساآت	الهيدروليكية؛

قدرة	متزايدة	للتعامل	مع،	والتوعية	حول،	ق�سايا	�سالمة	ال�سدود	بف�سل	عدٍد	من	الن�ساطات	التدريبية	التي	
.UNECE	نظمتها

9-3  الُنظم االيكولوجية، تغّير المناخ والبنية التحتية الخ�صراء
الخدمات	التي	تقدمها	الُنظم	اليكولوجية	المائية	)الأنهار،	البحيرات،	الجداول،	الأرا�سي	الرطبة،	طبقات	

المياه	الجوفية،	الم�سبات	والدلتا	البحرية(	متعددة	ومنوعة:
ال�سلع	المنتجة	اأو	المقدمة	)اإمدادات	المياه،	الزراعة،	تربية	الموا�سي،	الم�سامك،	الحيوانات	والنباتات	

البرية،	الألياف	والأخ�ساب،	الموارد	الوراثية	والكيميائية	الحيوية(؛
التنظيم	)تو�سع	التدفق	الجانبي،	اإبطاء	الفي�سانات	وال�سيطرة	عليها،	الحماية	�سد	الفي�سانات،	احتجاز	
التر�ّسب	والنقل،	اإعادة	تغذية	المياه	الجوفية	وت�سريف	المياه،	اإعادة	�سحن	م�ستويات	المياه	المتدنية،	
النقل	على	المجاري	المائية،	الحفاظ	على	التنوع	الحيوي،	التطهير	الذاتي،	تخزين	الكربون،	)التلقيح(،	

الموائل(؛
الترفيهية،	 الن�ساطات	 التاريخ،	 الِقيم،	 التراث،	 الطبيعية،	 )المناظر	 والدينية	 الثقافية	 الخدمات	

ال�سياحة	اليكولوجية(؛
بالن�سبة	لحالة	الأحوا�س	العابرة	للحدود،	ت�سعر	النا�س	بهذه	الفوائد	اإلى	ما	وراء	الحدود	وعلى	الأخ�س	في	
الجوفية،	 المياه	 بوا�سطة	 المتدنية	 المياه	 م�ستويات	 �سحن	 واإعادة	 الفي�سانات،	 على	 بال�سيطرة	 يتعلق	 ما	
للُنظم	 والثقافية	 الِقيم	القت�سادية	والجتماعية	 تقا�سم	 الرطبة.	لذلك،	يجب	 الذاتي	لالأرا�سي	 والتطهير	

اليكولوجية	المائية	بين	بلدان	الحو�س	الواحد.
اأي�سًا	دورًا	مهمًا	في	تكّيف	المناخ،	فباإمكانها،	على	�سبيل	المثال،	الم�ساهمة	في	 تلعب	الُنظم	اليكولوجية	
تنظيم	الفي�سانات	عن	طريق	تخفيف	تغيرات	الأحداث	الهيدرولوجية	بما	في	ذلك	في	البلدان	الواقعة	عن	
ان	 كما	 المياه	 جريان	 �سرعة	 تخفيف	 وبالتالي	 المياه	 احتجاز	 الغابات	 باإمكان	 لل�سدود.	 الأ�سفل	 الجانب	
لالأرا�سي	الرطبة	اأثر	عازل	�سد	الفي�سانات	والجفاف.	الُنظم	اليكولوجية	ال�سليمة	تزيد	ال�سمود/المقاومة.	
اًل	ل�ستراتيجيات	 لذلك	يجب	ان	يكون	الحفاظ	على	الُنظم	اليكولوجية	واإعادتها	اإلى	و�سعها	الأ�سلي	جزءًا	ُمكمِّ

التكّيف،	وعلى	الأخ�س	في	الأحوا�س	العابرة	للحدود.
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الهولندية  العذبة  المياه  في  للحدود  العابرة  للجوانب  المتكاملة  المقاربة   :49 المثال 
وبحر ال�صمال

الهولندية	 المياه	 ُنظم	 تعتبر	 لالأنهر	 الأ�سفل	 الجانب	 البحر،	وكذلك	عند	 الجغرافي	تحت	�سطح	 للموقع	 نظرًا	
معر�سة	للمخاطر	ويواجه	مديرو	المياه	الهولنديون	تحّديات	حقيقية.	الحلول	الأ�سا�سية	هي	الت�سالت	الفعالة	
والجهود	الم�ستركة	التي	تبذلها	مختلف	وكالت	المياه	والبلدان	ومديرو	المياه	العذبة	والمياه	البحرية،	وكذلك	
مختلف	المعاهدات	البحرية،	واللجان	الدولية	لالأنهار	)مثل	الراين(،	والتوجيهات	الأوروبية	)اإطار	عمل	المياه	
اإتباع	مقاربة	عري�سة	م�ستركة	لحو�س	الأنهر	عند	تحديد	 اأي�سًا	 واإطار	عمل	ا�ستراتيجية	المياه(.	ومن	المهم	
في	 التعّفن	 واآثار	 والمغذيات	 الخطيرة	 المواد	 مثل	 البارامترات	 مختلف	 وتركيز	 النقل	 الم�سير،	 الم�سادر،	

البحيرات
البداية،	في	 الهولندية،	منذ	 المياه	 كافة	هيئات	 الغربي،	مع	م�ساهمة	 الراين	 لنهر	 الهولندي	 الم�سروع	 ي�سّور	
بطريقة	 المختلفة	 ودرجاتها	 الرئي�سية	 النقل	 طرق	 مختلف	 اإلى	 النظر	 يمكن	 كيف	 الغربي،	 الراين	 منطقة	
متكاملة.	نتج	عن	ذلك	فكرة	وا�سحة	بالن�سبة	للبارامترات	ولمختلف	م�ستويات	النطاق	وطرق	النقل	عبر	الحدود.	
مع	هذه	المعلومات،	بات	من	الممكن	تقييم	الو�سع	الفعلي	والمرغوب	كما	بات	من	الممكن	تحديد	كفاءة	رزمة	

م�ستركة	من	التدابير.

المثال 50: دوريا في طور الجفاف 
اأرا�سي	دوريا	الرطبة	)م�ستنقع(	اأ�سا�سية	بالن�سبة	للتنوع	البيولوجي.	تم	اإن�ساء	منطقة	دوريا	الدولية	المحمية	
من	ِقَبل	منغوليا	وال�سين	والتحاد	الرو�سي	�سنة	1994	لحماية	ودرا�سة	الُنظم	اليكولوجية	في	المنطقة.	حو�س	
نهر	اأرغون	مع	بحيرة	دالي	وحو�س	نهر	اأولدز	الذي	ل	يزال	بدائيًا	ن�سبيًا	مع	بحيرات	توري	التي	غيرتها	كثيرًا	
الن�ساطات	الب�سرية،	هي	مثال	مقاِرن	لدرا�سة	حول	خيارات	اإدارة	المياه	العابرة	للحدود	والتكّيف	مع	المناخ	في	

المياه	عند	منابع	نهر	اأمور.
النهر	 واإدارة	 حماية	 ت�ساوق	 اإلى	 يهدف	 	WWF Russia و	 	Daursky Biosphere تقوده	 الذي	 الم�ستركة	 الم�سروع	

العابر	للحدود	في	دوريا؛	�سنة	2010،	اأنجز	الم�سروع	الأعمال	التالية:
1	-		تحليل	تاأثير	تغّير	المناخ	على	هيدرولوجيا	اأنهار	اأرغون،	اأونون	واأولز؛

2	-		جمع	البيانات	حول	ظروف	الموائل	ونباتات	وحيوانات	المنطقة	)بيوتا(	على	المجاري	المائية	الرئي�سية	
والأج�سام	مالمائية	خالل	المرحلة	الجافة	للدورة	المناخية؛

3	-	تحليل	مجموعات	البيانات	على	اأ�سا�س	مراقبة	متعددة	ال�سنوات	لمجتمعات	النباتات	في	الأرا�سي	الرطبة؛	
وت�سل�سل	ووفرة	ونجاح	ا�ستيالد	الطيور	المائية،	الخ...؛

4	-	تطوير	قاعدة	معلومات	في	المجاري	المائية	العابرة	للحدود.	جمع	درا�سات	الحالت	والمنهجيات	الأكثر	
�سلة	بالمو�سوع	من	اأنهار	الأرا�سي	الجافة	في	العالم؛

5	-	تطوير	نظام	ر�سد	و3	تقاطعات	عر�سية	للر�سد	الميداني	تاأ�س�ست	مع	اأكثر	من	100	قطعة	اأر�س	معيارية	
للمراقبة؛

6	-	اإقامة	مر�ساد	دولي	للطيور.

يهدف	برنامج	الم�ساريع	الريادية	لـ	UNECE	حول	التكّيف	مع	تغّير	المناخ	في	الأحوا�س	العابرة	للحدود	اإلى	
دعم	البلدان	في	التعاون	على	التكّيف	مع	تغّير	المناخ	في	الأحوا�س	العابرة	للحدود،	وفي	التقييم	الم�سترك	
لآثار	تغّير	المناخ	وتطوير	ا�ستراتيجيات	تكّيف	على	مدى	الأحوا�س.	تاأخذ	عدة	م�ساريع	ريادية،	التي	ُتنفذ	

بع�سًا	منها	منظمات	اأخرى،	اأي�سًا	في	العتبار	النظم	اليكولوجية	في	جهودها	الرامية	اإلى	التكّيف.
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لموا�سلة	تقديم	الخدمات	�سمن	مجموعة	»المياه	-	الطاقة	-	الأمن	الغذائي«،	تتوقف	الطبيعة	نف�سها	على	
تتزايد	 القومية.	 الحدود	 المياه	ما	بعد	 الأجنا�س،	وعلى	تدفق	ودورة	 الإيكولوجية	وتجمعات	 العمليات	 عمل	
ال�سغوط	على	موارد	المياه	العذبة	ب�سبب	النمو	ال�سكاني	والت�سنيع	والهجرة	اإلى	المدن	والرخاء	النا�سئ.

النمو	الم�ستقبلي	للطلب	على	المياه	�سوف	ُي�سدد	ال�سغط،	على	الأخ�س	بين	البلدان	التي	تتقا�سم	الحو�س	
والمياه	 البيئة	 لوزراء	 الن�سبي	 ال�سيا�سي	 وال�سعف	 للمياه،	 القت�سادية	 قيمتها	 اإعطاء	 عن	 التخلف	 الواحد.	
بالمقارنة	مع	الوزراء	الذين	ُيمّولون	تطوير	البنى	التحتية	الكبرى،	وعدم	التطابق	بين	البلدان	�سمن	الحو�س	
الواحد،	و�سوء	الإدراك	ان	المياه	المخ�س�سة	للبيئة	هي	مياه	غير	متوفرة	للب�سر،	كل	ذلك	ي�ساهم	في	تدهور	

حالة	الُنظم	الإيكولوجية	المائية	وخدماتها	الحيوية.

المرتفعة،	 الأرا�سي	 فغابات	 التحتية.	 البنية	 وظائف	 معظم	 مع	 تتطابق	 الطبيعة	 من	 الأ�سا�سية	 الخدمات	
الرطبة	 الأرا�سي	 وتر�سح	 للمياه،	 التخزين	 تقدم	 الرطبة	 والأرا�سي	 والبحيرات	 الجوفية	 المياه	 وطبقات	
المياه،	وتقدم	الأنهار	النقل،	كما	ان	ال�سهول	المعر�سة	لالنغمار	بالمياه	والأرا�سي	الرطبة	تخف�س	ذروات	
عب	 الفي�سانات	في	البلدان	والمدن	الواقعة	عند	الجانب	الأ�سفل	لالأنهر،	في	حين	ان	�سجر	المنغروف،	وال�سُّ

المرجانية	والجزر	الحواجز	تحمي	ال�سواحل	من	العوا�سف	والفي�سانات.
يعمل	 لكي	 ال�سرورية	 والمن�ساآت	 والخدمات	 المرافق	 من	 »مجموعة	 كـ	 التحتية	 البنية	 عبارة	 تعريف	 مع	
المجتمع«،	تكون	الطبيعة	جزءًا	من	حقيبة	البنية	التحتية	لكل	بلد	ولكل	اقت�ساد.	الطبيعية	هي	اإذًا	»البنية	
التي	 الخدمات	 زيادة	 اأو	 تكملة	 على	 قدرتها	 على	 القائمة	 الطبيعية«	 التحتية	 »البنية	 اأو	 الخ�سراء«	 التحتية	

تقدمها	البنى	التحتية	التقليدية	المهند�سة	بما	في	ذلك	تلك	العابرة	للحدود.

المثال 51: ا�صتراتيجية تطوير بحيرة ت�صاد
بحيرة	ت�ساد	هي	ثاني	اأكبر	اأر�س	رطبة	في	اأفريقيا.	يعي�س	حوالي	ثالثة	ماليين	اإن�سان	من	اأربعة	بلدان	م�ساطئة	
-	ت�ساد،	الكامرون،	النيجر	ونيجيريا	على	طول	البحيرة	ومن	الموارد	والخدمات	التي	تقدمها	البحيرة	الجفاف	
اإقليمية	 الذي	ح�سل	في	ال�سبعينات	والثمانينات	من	القرن	الما�سي،	وموؤخرًا	بين	2008	و2010،	وَفتح	طرق	
بلدان	 كل	 في	 )كما	 الجنوب	 باتجاه	 للمزارعين	 مزدوجة	 دينامية	 هجرة	 عنها	 نتج	 التجاري،	 التو�سع	 خدمت	
ال�ساحل(	وتدفق	المهاجرين	من	الغرب	القريب	والبعيد.	ان	كثافة	ال�سكان	عند	اأطراف	البحيرة	تبلغ	60	ن�سمة/

كلم2،	وهو	اأمر	غير	اعتيادي	في	ال�ساحل.
تواجه	البحيرة	اأي�سًا	تغييرات	قوية	مو�سمية	وبين	ال�سنوات.	خالل	القرن	الما�سي،	كانت	هذه	التغييرات	قاطعة	
جدًا.	وقد	�ُسجل	م�ستوى	منخف�س	جدًا	عند	بداية	القرن،	وبلغ	ذروته	في	ال�ستينات	من	القرن	الما�سي،	قبل	اأن	
ينخف�س	من	جديد	ب�سبب	الجفاف	في	منطقة	ال�ساحل	في	ال�سبعينات	من	القرن	الما�سي.	لقد	كان	هناك	اتجاه	

اإلى	اأعلى	خالل	ال�سنوات	الع�سرة	الأخيرة.
لأجل	اإدارة	اأف�سل	للموارد،	ولتجنب	نزاعات	ال�ستخدامات	والم�ساهمة	في	تطوير	الحو�س،	اأقامت	دول	حو�س	
البحيرة	ال�ست،	�سنة	1964،	لجنة	حو�س	بحيرة	ت�ساد		)LCBC(	المقيمة	في	ْندجامينا.	تختلف	اأراء	الخبراء	
حول	الأعمال	والتطويرات	ال�سرورية	للحفاظ	على	البحيرة،	بما	في	ذلك	تحويل	المياه	المقترح	من	رافد	لنهر	

الكونغو	بغية	زيادة	المدخالت	اإلى	بحيرة	ت�ساد.
ي�ساعد	المرفق	الفرن�سي	للبيئة	العالمية،	GEF،	والمفو�سية	الأوروبية	والمرفق	الأفريقي	للمياه،	LCBC	للم�ساهمة	
في	الحفاظ	على	بحيرة	ت�ساد	وعلى	دورها	الجتماعي	-	القت�سادية	والبيئي	بالن�سبة	للبلدان	الم�ساطئة،	عبر	

�سياغة	مقترحات	ت�سغيلية	تتوافق	مع	الحفاظ	على	الُنظم	الإيكولوجية	والإدارة	الم�ستركة	للموارد	المائية.
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البنية	التحتية	الطبيعية	ل	تحل	محل	الحاجة	اإلى	بنية	تحتية	َمبنية،	اأو	»البنية	التحتية	الرمادية«.	خدمات	
النظام	الإيكولوجي	المتعددة	التي	تقدمها	البنية	التحتية	الطبيعية	ت�ساعف	الفوائد	المتلقاة.	بهذا	المعنى،	
تكون	البنية	التحتية	-	الطبيعية	التي	تعمل	جيدًا	�سرورية	لكي	توؤدي	البنية	التحتية	المبنية	وظائفها	ب�سورة	

اأف�سل،	ل�سمان	الفوائد	الملحوظة	التي	تتقا�سمها	البلدان	ولزيادة	العائدات	على	ال�ستثمارات.

يمكن	دمج	البنية	التحتية	الطبيعية	�سمن	التمويل	وال�ستثمارات	بالن�سبة	للبنية	التحتية	الرمادية،	
و�سوف	ينتج	عن	ذلك	محفظات	مختلطة	من	البنى	التحتية	الُمهند�َسة	والطبيعية	في	اأحوا�س	الأنهار	
حيث	تكمل	الواحدة	الأخرى،	مع	نتائج	من	حيث	الجدوى	القت�سادية	والمخاطر	والتنمية	الم�ستدامة	

الأقرب	اإلى	المثالية.
ان	دمج	قّيم	البنية	التحتية	الطبيعية	في	تحليل	التكلفة/الفائدة	بالن�سبة	للبنية	التحتية	يفتح	المجال	اأمام	
عندها	 للحدود.	 العابرة	 الأنهار	 لأحوا�س	 بالن�سبة	 البلدان	 بين	 التحتية	 للبنية	 الأق�سى	 التطوير	 اإمكانية	
ي�سبح	من	الممكن	تحديد	المحفظات	المختلطة	للبنى	التحتية	الُمهند�سة	والطبيعية	التي	�ست�ساعف	ب�سورة	
الم�سامك	 واإنتاجية	 الزراعية،	 المياه	 واإمدادات	 الكهرومائية	 الطاقة	 توليد	 مثل	 التطوير	 اأهداف	 اأف�سل	
والحفاظ	على	التنوع	البيولوجي	ومرونة	المناخ.	عندها	يمكن	اأي�سًا	مو�سعة	البنية	التحتية	الطبيعية	ب�سورة	

فعالة	كحجر	اأ�سا�سي	بالن�سبة	لالقت�ساد	الأخ�سر	الم�ستقبلي.

البنية التحتية الخ�صراء
للغابات	والأرا�سي	الرطبة

الغابات	)على	المنحدرات	عند	
اأعلى	المرافق	الكهرومائية(

للغمر	 معر�سة	 طبيعية	 �سهول	
بالمياه

الأرا�سي	الرطبة

اأ�سجار	المنغروف

عب	المرجانية ال�سُّ

الرفع	الدوري	للتر�سب	الطاقة	التي	
يعول	عليها

�سدود	�سغيرة،	�سدود	وقنوات

مرفق	ثالثي	لمعالجة	المياه

الجدران	البحرية

كا�سرات	وحواجز	الأمواج

وال�سيطرة	على	الفي�سانات	في	البلدان	الواقعة	عند	
اأ�سفل	المن�ساآت

الحماية	�سد	الفي�سانات	في	الجهة	ال�سفلى	للمن�ساآت

مياه	نظيفة	جّراء	العمليات	البلدية	ال�سناعية

حماية	ال�سواطئ	�سد	العوا�سف

تاآكل	منخف�س	لل�ساطئ

مياه	ال�سرب	النظيفةمرافق	تر�سح	المياه
الفوائدالبنية التحتية الرمادية

االإطار 19: اأمثلة عن البنى التحتية الخ�صراء والرمادية التي تقدم نف�ض الفوائد
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المثال 52: اإنقاذ بحر اآرال
ان	فهم	حقائق	الو�سع	البيئي	والجتماعي	-	القت�سادي	الحالي	في	زمن	ما	بعد	العهد	ال�سوفياتي	جعل	روؤ�ساء	
الدول	 بين	 ما	 ولجنة	 	- المائية	 الموارد	 لإدارة	 الدول	 بين	 ما	 هيئة	 اإن�ساء	 قرار	 يتخذون	 الو�سطى	 اآ�سيا	 دول	
للتعاون	حول	المياه	)ICWC(	�سنة	1992.	وفي	يناير	1993،	عقد	اجتماع	لروؤ�ساء	دول	اآ�سيا	الو�سطى	الخم�س	

.)IFAS(	اآرال	بحر	لإنقاذ	الدولي	ال�سندوق	تاأ�سي�س	قرار	عنه	نتج	ط�سقند	في
في	 دائمة	 تنفيذية	 لجنة	 لإن�ساء	 قرار	 اتخذ	 كما	 األماتي	 في	 لل�سندوق	 التنفيذي	 المديرين	 مجل�س	 تاأ�س�س	

.IFAS	لـ	جديدة	اإدارة	خطة	الدول	روؤ�ساء	تبنى	1997،	�سنة	ط�سقند.
ت�ساعد	ن�ساطات	ال�سندوق	في	حو�س	بحر	اآرال	في	الإبقاء	على	الحوار	والتفاهم	في	المنطقة	كما	وفي	حل	
ومنظماته	 	IFAS اأ�سبح	 �سنوات	عملها،	 القت�سادية.	خالل	 	- والجتماعية	 الإيكولوجية	 الق�سايا	 العديد	من	
من	 عدٍد	 تبني	 تم	 وقد	 الأطراف،	 ومتعددة	 ثنائية	 م�ستندات	 ول�سياغة	 الدول	 بين	 التفاو�س	 لعملية	 ِمن�سة	
المعاهدات	والتفاقيات	بغية	التعاون	في	مجال	تخ�سي�س	المياه	والإدارة	الم�ستركة	والتطوير	وحماية	الموارد	

المائية	في	المنطقة.
وفي	دي�سمبر	2008،	اأعطي	IFAS	و�سع	المراقب	في	الجمعية	العامة	لالأمم	المتحدة.	كانت	الغايات	الرئي�سية	
لن�ساطات	IFAS	ت�سجيع	موا�سلة	تح�سين	الو�سع	الإيكولوجي	والجتماعي	-	القت�سادي	في	المنطقة	لأجل	خلق	
ظروف	طبيعية	للنا�س	الذين	يعي�سون	في	حو�س	بحر	اآرال.	تلقت	منظمات	IFAS	زخمًا	جديدًا	في	ن�ساطاتها	بعد	

قمة	روؤ�ساء	الدول	الموؤ�س�سة	لـ	IFAS	التي	ُعقدت	في	28	اإبريل	2009	في	األماتي.
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10  بناء القدرات والتنمية

تتطلب	اإدارة	المياه	العابرة	للحدود	محفظة	من	المهارات	التي	تغطي	الخت�سا�سات	المختلفة	)ال�سيا�سية	
الم�ستوى	 اإلى	 الم�ستخدم	 م�ستوى	 )من	 ال�ساللم	 من	 ت�سكيلة	 وتغطي	 والبيئية(	 والجتماعية	 والقت�سادية	
العالمي(.	في	مثل	هذا	ال�سياق،	ت�سبح	الحاجة	اإلى	تعزيز	القدرات	الجارية	والُم�ستهدفة	والتطوير	وا�سحة	

تمامًا.
يتما�سى	هذا	مع	واحدة	من	النتائج	الأ�سا�سية	التي	تم	التو�سل	اإليها	في	درا�سة	اأجريت	موؤخرًا	وَخُل�ست	اإلى	
ان	»التعاون	الفعال	العابر	للحدود	يتوقف	على	القدرة	القومية	على	اعطاء	مفعولها	لموجبات	القانون	الدولي	
اإ�سراك	 ولالتفاقيات	بين	البلدان	الم�ساطئة.	لذلك	يجب،	من	اأجل	ت�سهيل	التعاون	بين	البلدان	الم�ساطئة	
و�سمان	 	playing field م�ستوى	 رفع	 لأجل	 الم�ستهدفة	 القدرات،	 لبناء	 القومية	 الموؤ�س�ساتية	 المبادرات	
الدولية	 المعمارية	 )الهند�سة	 للحدود«.	 العابر	 الفعال	 للتعاون	 الم�سبقة	 ال�سروط	 مع	 القومي	 ال�سطفاف	

لإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود	2010،	تقرير	2010(.
ان	اأهمية	القدرات	القومية	الكافية	لمعالجة	الق�سايا	المتعلقة	بتطوير	واإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود	
هذه	 	2003 ل�سنة	 الدولي	 للبنك	 التنمية	 تقرير	 اأّكد	 فقد	 بها.	 ال�ستخفاف	 يمكن	 ل	 الإقليمي	 ال�سعيد	 على	
المقاربة:	»على	هذه	التفاقيات،	لكي	تعمل،	التوفيق	بين	الم�سالح	�سمن	البلد	الواحد	وفي	ما	بين	البلدان«.	
الفوائد	من	التفاقية	 الذين	�سيك�سبون	بع�س	 العديد	من	 العمل	بين	 الهواج�س	وطلبات	 تعبئة	 ويتطلب	هذا	

لكنهم	يعبرون	عن	ذلك	اأقل	مما	يفعل	القالئل	الذين	يرون	ان	م�سالحهم	الرئي�سية	في	خطر.
وعبرها.	 البالد	 داخل	 الم�سالح	 تطابق	 لزيادة	 والحلول	 الم�ساكل	 لتاأطير	 خالقة	 طرقًا	 اإذًا	 ذلك	 يتطلب	
الخيارات،	 لتقييم	 النامي	 العالم	 في	 والمنظمات	 النا�س	 قدرات	 تعزيز	 على	 كثيرة	 اأحيانًا	 ذلك	 ويتوقف	

والتفاو�س	ب�ساأن	الأحكام	وتمويل	والقيام	بالأعمال«.

النقاط االأ�صا�صية
القالب	الُمتنامي	من	ال�سكوك	في	المجال	الُمعقد	اأ�ساًل	لإدارة	الأحوا�س	العابرة	للحدود	
يتطلب	قدرات	تعزيزية	متطورة	ون�ساطات	تطويرية	على	ال�سعيدين	القومي	والإقليمي.

المحليين«	 المياه	 »قادة	 وتدريب	جيل	جديد	من	 تعليم	 على	 تركيز	 يكون	هناك	 ان	 يجب	
الذين	عندهم	المهارات	المطلوبة	للتعامل	مع	التحديات	في	هذا	المجال.

اإننا	بحاجة	اإلى	تفكير	عميق	حول	الخبرات	المتعددة	الخت�سا�سات	التي	يجب	ان	ت�سمل	
الأبحاث	العاِلمية	اإ�سافة	اإلى	التدريب	التقني	وتعزيز	المهارات.
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في	هذا	ال�سياق،	تحتاج	الموؤ�س�سات	القومية	لأن	تكون	لها	القدرة	الذاتية	لتحديد	وتناول	تلك	الق�سايا	مع	
روابط	قوية	مع	الموؤ�س�سات	المحلية	والهيئات	الإدارية	المتما�سكة،	بما	في	ذلك	القوانين	والقوانين	التنظيمية	
الإقليمية(.	وما	لم	يكن	لأ�سحاب	 اإلى	 المحلية	 النطاقات،	من	 ت�سكيلة	من	 التحديات	)على	 لمواجهة	تلك	
العابرة	للحدود،	فان	 باإدارة	الموارد	المائية	 اأو	عالمية	تتعلق	 اإقليمية	 الم�سلحة	الوطنيين	ملكية	لأجندات	

�سيئًا	لن	يتغير	على	الأر�س.		

ُي�سلط	تقرير	�سدر	موؤخرًا	عن	منطقة	SADC	)اأفريقيا	الجنوبية(	الأ�سواء	على	الدرو�س	التالية	المكت�سبة	في	
بناء	القدرات	القومية	في	�سياق	اإدارة	المياه	العابرة	للحدود.	»على	مدى	ال�سنين،	قام	عدد	قليل	من	البلدان	
الم�ساطئة	خارج	منطقة	SADC	ببناء	الموؤ�س�سات	بدقة	لتعزيز	فعالية	وكفاءة	اإدارة	المياه	العابرة	للحدود.	ان	

بع�س	الدرو�س	التي	تم	اكت�سابها	هي	كالآتي:
ترتيبات	 لأية	 ُمميزة	 �ِسّمة	 وهذه	 الم�سترك،	 والتخطيط	 البيانات	 تقا�سم	 في	 معكو�سة	 هي	 كما	 الثقة،	

م�ستدامة	لتقا�سم	المياه:	بناء	الثقة	ق�سية	اأ�سا�سية	يجب	حبكها	مع	اأية	جهود	تعاونية؛
الم�ساطئة	 الدول	 بين	 حتى	 الزمن	 مرور	 مع	 للغاية	 مرنة	 هذه	 تكون	 الدولية،	 الموؤ�س�سات	 اإقامة	 بعد	

المعادية،	وحتى	عندما	تكون	النزاعات	جارية	حول	ق�سايا	اأخرى؛
اإن	اإن�ساء	الموؤ�س�سات	لتقا�سم	فوائد	المياه	في	حو�س	ما	بدًل	من	التركيز	على	تخ�سي�س	موارد	مائية	
الميكونغ(	 وحو�س	 النيل	 في	حو�س	 المثال،	 �سبيل	 الحالت	)على	 بع�س	 في	 مفيد	 انه	 اأثبت	 محدودة،	

ويقدم	الأمل	بالن�سبة	للم�ستقبل.
	SADC	في	للحدود	العابرة	المياه	اإدارة	حول	التعاون	عبر	ال�سالم	وفوائد	النزاعات	حدوث	دون	الحيلولة(

-	تحقيق	فوائد	ال�سالم	عبر	الحيلولة	دون	ح�سول	نزاعات	حول	المياه	)2011(.
وفقًا	لـ	UNDP	»ي�سير	بناء	القدرات	عادة	اإلى	عملية	تدعم	فقط	المحطات	الأولية	لبناء	اأو	خلق	القدرات	وهو	
يقوم	على	الفترا�س	انه	ل	وجود	لقدرات	قائمة	لالنطالق	منها«.	تتطلب	اإدارة	المياه	العابرة	للحدود	محفظة		
من	 ت�سكيلة	 وتغطي	 وبيئية(	 اجتماعية	 اقت�سادية،	 )�سيا�سية،	 اخت�سا�سات	 بعدة	 تتعلق	 المهارات	 من	

النطاقات	)من	م�ستوى	الم�ستخدم	اإلى	الم�ستوى	العالمي(.	

المثال 53: بناء القدرات الإدارة المياه العابرة للحدود في اأفريقيا
وتم	 الأوروبي	 التحاد	 ِقَبل	 من	 ُممّول	 اأفريقيا«،	 في	 للحدود	 العابرة	 المياه	 لإدارة	 الموؤ�س�سات	 »تعزيز	 م�سروع	

تنفيذه	منذ	2011	من	ِقَبل	ال�سراكة	العالمية	للمياه	)GWP(.	اأهدافه	المعينة	هي:
تعزيز	ال�سبكة	الأفريقية	لمنظمات	الأحوا�س	)ANBO(	َكرُكٍن	لتطوير	منظمات	اأحوا�س	الأنهار،	كجزء	من	

.)AMCOW(	المياه	حول	الأفارقة	الوزراء	مجل�س	ومن	الأفريقي	التحاد
.ANBO	ِمن�سة	عبر	اأفريقيا	في	للحدود	العابرة	المياه	حكم	طريقة	تح�سين

وقد	خططت	هذه	الن�ساطات:
1	-	التطوير	الموؤ�س�ساتي	لـ	ANBO.	اإقامة	نظام	معلومات	وخبرات	م�سترك.

2	-	الدعم	للتعاون	والتكامل	الإقليمي	بالن�سبة	لالإدارة	الم�ستدامة	للمياه	العابرة	للحدود	بالتعاون	مع	اللجان	
القت�سادية	والإقليمية.

3	-	تطوير	خطط	عمل	IWRM	لمنظمات	الأحوا�س	بالترابط	مع	الأولويات	الإقليمية	والقومية.
4	-	ُم�ساركة	ANBO	في	برنامج	تطوير	البنى	التحتية	في	اأفريقيا.

5	-	التمويل	الم�ستدام	لـ	ANBO	ولمنظمات	الأحوا�س.
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المثال 54: ال�صبكات االإقليمية لمنظمات االأحوا�ض
في	نف�س	المنطقة	الجغرافية،	باإمكان	اأع�ساء	منظمات	ال�سبكة	الدولية	لمنظمات	الأحوا�س،	اإذا	اأرادت،	اإن�ساء	
ال�سبكات	 التالية	 الخريطة	 ت�سف	 المتبادلة.	 قدراتها	 لتعزيز	 الأخ�س	 وعلى	 بينها	 ما	 في	 اإقليمية«	 »�سبكات	

الإقليمية	التي	تاأ�س�ست	لتاريخه:

المثال 55: مركز IHP - HELP ل�صيا�صة قانون المياه والعلوم
مركز	HELP	-	IHP	لعلوم	و�سيا�سة	قانون	المياه	الذي	تاأ�س�س	�سنة	2006	تحت	رعاية	اليون�سكو	يقوم	في	كلية	ما	
بعد	التخرج	لالإدارة	وال�سيا�سة	بجامعة	داندي،	المملكة	المتحدة.	انه	اأول	مركز	لليون�سكو	من	»فئة	II«	يقام	في	

المملكة	المتحدة.	يعمل	المركز	مع	اأ�سحاب	الم�سلحة	داخل	اأ�سكوتلندا	وفي	اأرجاء	العالم.
المركز	قائد	عالمي	في	هذا	المجال	ويعمل	للعثور	على	الطرق	الجديدة	لأجل	التكامل	الفعلي	للقانون	وال�سيا�سة	
والعلوم	لمعالجة	تحديات	المياه	في	القرن	الحادي	والع�سرين.	انه	يقوم	بعمل	على	نطاق	وا�سع	في	الأبحاث	
العابرة	 المياه	 لإدارة	 المتكامل	 الفعلي	 التنفيذ	 يحقق	 ان	 المياه	 لقانون	 اأُريد	 اإذا	 انه	 لإدراكه	 وال�ست�سارات	
عنا�سر	 ثالثة	 العتبار	 في	 الأخذ	 يجب	 التنموية،	 اأهدافه	 تحقيق	 في	 الدولي	 المجتمع	 وم�ساعدة	 للحدود،	
اأ�سا�سية:	حقوق	المياه،	اأُُطر	عمل	لتخ�سي�س	المياه،	واآليات	موؤ�س�ساتية.	وهذا	اأمر	معروف	بنوع	خا�س	بالن�سبة	
�سنة	 كل	 تنظم	 التي	 الدولي	 المياه	 وقانون	 المياه	 قوانين	 في	 الماج�ستير	 حول	 	- �ِسمبوزيوم	 	- لالجتماعات	

لح�سور	دولي.
/www.dundee.ac.uk/water

على	�سبيل	المثال،	اأ�س�ست	المنظمات	المكلفة	»مناطق	اأحوا�س	الأنهار«	مجموعة	اأوروبا	-	INBO	لأجل	تنفيذ	
توجيه	اإطار	عمل	المياه	)WFD(	بغية	تبادل	خبراتها	العملية،	وتحديد	الم�ساكل	الت�سغيلية	وتقديم	مقترحات	

	.WFD	لتنفيذ	ملمو�سة

في	مثل	هذا	ال�سياق،	تبدو	الحاجة	اإلى	تعزيز	وتطوير	القدرات	الجارية	والم�ستهدفة	جلية	تمامًا.	الكثيرون	
الذين	يمكن	ان	ي�ستفيدوا	من	بع�س	فوائد	التفاقية	ولكنهم	اأقل	تعبيرًا	من	القالئل	الذين	يرون	ان	م�سالحهم	
الرئي�سية	معر�سة	للمخاطر،	يجب	ان	يكونوا	الهدف.	ويتطلب	هذا	بالتالي	طرقًا	خالقة	لتاأطير	الم�ساكل.
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)Cap-Net( المثال 56: كاب - ِنت
دولية	 م�ستقلة	 و�سبكات	 لموؤ�س�سات	 �سراكة	 من	 مكونة	 انها	 	.IWRM في	 القدرات	 لبناء	 دولية	 �سبكة	 ِنت	 كاب	
واإقليمية	وقومية	ملتزمة	بناء	القدرات	في	قطاع	المياه.	ت�ساعد	كاب	-	ِنت	البلدان	في	بناء	القدرات	الب�سرية	

والموؤ�س�ساتية	في	اإدارة	المياه	لأجل	تحقيق	اأهداف	التنمية	لالألفية.
www.cap-net.org

في	ال�سعي	اإلى	اإقامة	تعاون	اإقليمي	في	اإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود،	يجب	اأن	يكون	برنامج	تقا�سم	
المعرفة	وتعزيز	القدرات	عملية	م�ستهدفة	وجارية.	مثال	واحد	على	ذلك	يحدث	في	البحر	الأبي�س	المتو�سط	
حيث	المياه	العابرة	للحدود	ُمغطاة	بمحفظات	منوعة	من	الأدوات	القانونية	التي	تعمل	معها	ال�سراكة	العالمية	

للمياه	)GWP(	وتر�سمان	معًا	مجموعة	من	اأ�سحاب	الم�سلحة	بموجب	مجموعة	منوعة	من	العمليات.

ال�صكل 5: برج القدرة

تعزيز وتطوير القدرات
برج القدرات

التعاون حول المياه

التعاون حول المياه
االإقليمية والعالمية

القدرة القومية 
قادة المياه المحليون
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)المركز	 	CIREF و	 الأحوا�س(	 لمنظمات	 الدولية	 )ال�سبكة	 	:INBO 	- »اأكاديمية	
)المركز	 	ECRR مع	 بالتعاون	 ال�سابق(،	 و�سعها	 اإلى	 الأنهار	 لإعادة	 الإيبيري	
الأوروبي	لإعادة	الأنهار	اإلى	و�سعها	ال�سابق(	وحّدت	جهودها	لتقترح	على	مديري	
الأحوا�س	برنامج	التدريب	العام	من	مقررات	تعليمية	ق�سيرة	ت�ستهدف	فيها	كافة	

INBO المثال 57: التدريب عن ُبعد - اأكاديمية

الجوانب	ذات	العالقة	باإعادة	الأنهار	اإلى	و�سعها	ال�سابق	بهدف	التقديم	للطالب	اإمكانية	الح�سول	على	المعرفة	
ال�سرورية	لتطوير	عمل	من	النوعية	الجيدة	في	وظائفهم	التي	لها	عالقة	باإعادة	الأنهار	اإلى	و�سعها	ال�سابق،	بغية	

تحقيق	و�سح	اإيكولوجي	جيد	للنظم	الإيكولوجية	لأنهارهم	ولالأج�سام	المائية	ولل�سيطرة	على	الفي�سانات.
المحا�سرين	 جميع	 مع	 م�ستديرة	 وطاولة	 لالأعمال	 ُملخ�س	 تقرير	 جل�سة	 مع	 التعليمية	 المقررات	 كافة	 تنتهي	
لمناق�سة	الم�سائل	المثيرة	اأكثر	لالهتمام،	ولالإجابة	على	اأ�سئلة	الم�ساركين.	لح�سور	المقررات	التعليمية	يحتاج	
�سهلة	 الدرو�س	 الم�ستخدمة	خالل	 البرمجيات	 ميكروفون.	 واإلى	 بالإنترنت	 ُمت�سل	 كمبيوتر	 اإلى	 فقط	 الطالب	

ال�ستخدام	و�سوف	ُتف�سر	خالل	الجل�سة	الأولى	لكل	مقرر	تعليمي.
التدريب	عن	ُبعد	طريقة	ممتازة	لجعل	التعّلم	اأ�سهل	وبكلفة	اأقل	طالما	ان	الوقت	والمال	الذي	ُينفق	عادة	على	

ال�سفر	والإقامة	ُمدخر	ودون	اأي	اأثر	على	جودة	المقررات	التعليمية.
www.cirefluvial.com/formacion.php

المثال 58: التبادل االإقليمي للمعرفة وتعزيز القدرات عبر البحر االأبي�ض المتو�صط
البحر	الأبي�س	المتو�سط	بين	المناطق	الأكثر	جفافًا	في	العالم	مع	موارد	مائية	متجددة	محدودة	موزعة	ب�سورة	
غير	مت�ساوية	في	المكان	والزمان،	فالبلدان	الواقعة	اإلى	الجنوب	من	البحر	الأبي�س	المتو�سط	تتلقى	مجّرد	%10	
من	المتو�سط	ال�سنوي	لهطول	الأمطار	في	وقت	يعتبر	فيه	اأكثر	من	180	مليون	اإن�سان	في	المنطقة	فقراء	مائيًا	
المرفقة	 ر	 التح�سّ وميول	 ال�سريع	 الديموغرافي	 فالنمو	 المائي.	 ال�سغط	 يواجهون	 مليون	 	60 كون	 اإلى	 اإ�سافة	
الإيكولوجية	 والنظم	 النادرة	 الموارد	 على	 اإ�سافية	 �سغوطًا	 ت�سع	 العالية،	 القت�سادية	 	- الجتماعية	 بالتنمية	

اله�ّسة.
منذ	تاأ�سي�سها،	كانت	GWP	المتو�سطية	ن�سيطة	في	تطوير	الروؤيا	للمياه	في	المنطقة،	وبرنامج	اإطار	عمل	�سنة	
2000	لعمل	المياه.	لقد	�سهلت	GWP	قيام	�سراكة	اإقليمية	متعددة	اأ�سحاب	الم�سلحة	تجمع	ال�سبكات	المتو�سطية	
الكبرى	ذات	التخ�س�سات	المختلفة	حول	المياه	وما	يزيد	عن	80	منظمة	وموؤ�س�سة	و�سركة	اأخرى.	عالوة	على	
ذلك،	ت�ساهم	GWP	المتو�سطية	بن�ساط	في	عدة	مبادرات	على	نطاق	المنطقة،	بما	في	ذلك	ال�سياغة	الأخيرة	
الأبي�س	 البحر	 اأجل	 من	 التحاد	 عمل	 اإطار	 �سمن	 المتو�سط	 الأبي�س	 البحر	 في	 للمياه	 جديدة	 ل�ستراتيجية	

المتو�سط.
www.gwp.org/en/gwp-in-action/Mediterranean





113
ُكتّيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية
في اأحوا�ض الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

www.inbo-news.org  www.gwpforum.org

10 بناء القدرات والتنمية

11  التوعية واالت�صاالت

النقاط االأ�صا�صية
الم�سلحة	 اأ�سحاب	 البرنامج	مع	 اأولويات	 لمناق�سة	 اننا	نحتاج	 الجيدة	غير	كافية:	 الأبحاث	
وبال�ستخدام	 بالفهم	 ت�سمح	 ل�سياغة	 وفقًا	 الح�سيلة	 عن	 ب�سرعة	 واإبالغهم	 القرار	 و�سناع	

ال�سريع	في	الميدان.

الق�سايا	 ُيدركون	 الم�سلحة	 اأ�سحاب	 جعل	 في	 للنجاح	 اأ�سا�سية	 المعرفة	 تبادل	 ا�ستراتيجية	
والو�سع	الحالي.

من	 ت�سكيلة	 عبر	 يح�سل	 ان	 يجب	 للحدود	 العابرة	 المائية	 الموارد	 اإدارة	 ق�سايا	 اإدراك	
النطاقات	-	من	الم�ستخدمين	المحليين	اإلى	المجتمعات	الأهلية	القومية	والإقليمية	والدولية	

والعالمية؛	ان	الر�سالة	وو�سائل	اإي�سالها	يجب	تف�سيلها	ح�سب	كل	مجتمع	اأهلي.

على	الرغم	من	الكم	الكبير	جدًا	من	الأبحاث	والدرا�سات	حول	اإدارة	الموارد	المائية،	يتطلب	الن�سر	والفهم	
هناك	 يكون	 اأن	 الخ�سو�س،	 بهذا	 ال�سروري	 ومن	 المعرفة.	 لتبادل	 فعالة	 ا�ستراتيجية	 للمعرفة	 الفعلي	
ا�ستراتيجية	وعي	وات�سالت	كجزء	من	ا�ستراتيجية	اإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود.	لقد	حّدد	التحاد	
برنامج	 عمل	 اإطار	 بموجب	 لأجله	 دفع	 الذي	 الأبحاث	 من	 كبير	 ِلكٍم	 الفعال	 والفهم	 الن�سر	 غياب	 الأوروبي	

التحاد	الأوروبي.

تقدم	GW	مجموعة	من	الأدوات	في	هذا	المجال،	من	مجموعتها	الكبيرة	للمن�سورات،	بما	في	ذلك	من�سورات	
TAC	و	TEC	)اللجان	التقنية(،	و�سندوق	الأدوات.	لقد	اأدخلت	TEC	التابعة	لـ	GWP	مفهوم	»�سل�سلة	المعارف«	

المياه	 موارد	 اإدارة	 في	مجال	 الأخ�س	 على	 مفيدة	 مقاربة	 وهي	 	- 	GWP �سبكة	 عبر	 المعارف	 لربط	 كاآلية	
العابرة	للحدود،	حيث	تبادل	المعارف	في	اأرجاء	المناطق	غير	ُمثمن	ويجب	ت�سجيعه	بن�ساط.

المثال 59: تبادل المعرفة  االآ�صيوي - االأفريقي حول اإدارة الموارد المائية العابرة للحدود
معارف	GWP	وخبراتها	تم	تقا�سمها	مع	وفد	IUCN	-	اآ�سيا	الذي	زار	�سكرتاريا	مبادرة	حو�س	النيل	في	اأنتيبي	

>IWRM	عمليات	حول	عملها	ال�سرقية	اأفريقيا	GWP	قدمت	وقد	2011ز	�سبتمبر	12	في	بيوغنذا،

التحديات	 المائي:	 »الأمن	 حول	 خطاب	 بعد	 ظبي	 اأبو	 وحوارات	 اآ�سيا	 لجنوب	 المياه	 مبادرة	 تقييم	 جرى	 لقد	
العالمية،	الإقليمية	والمحلية«.	وقد	اأعطي	منظور	حول	الق�سايا	العابرة	للحدود	مع	ق�سة	حول	تقا�سم	المياه	بين	

الهند	وباك�ستان.

»ان	المكانات	الكامنة	لل�سراكات	الإقليمية	م�سدر	مخفي	ل	زال	بحاجة	للتحقيق	الكامل	عبر	�سبكة	GWP	لدعم	
التعّلم	بين	اأحوا�س	الأنهار	خا�سة	في	مواجهة	تغّير	المناخ	والميول	الديموغرافية	بنوع	خا�س«.

www.gwp.org/en/gwp-in-action/Eastern-Africa/News-and-Activities-GWP-Eastern-Africa/Asia-Africa-Inter-regional-Sharing
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�سندوق	اأدوات	GWP )www.gwptoolbox.org(	قاعدة	بيانات	مجانية	ومفتوحة	مع	مكتبة	لدرا�سات	الحالت	
والمراجع	التي	يمكن	ا�ستخدامها	من	جانب	اأي	كان	يهمه	تنفيذ	مقاربات	اأف�سل	لإدارة	المياه	اأو	ِلتَعّلم	المزيد	

حول	تح�سين	اإدارة	المياه	على	ال�سعيد	المحلي،	الإقليمي	اأو	العالمي.	انه	ي�سمل	العنا�سر	التالية:

نة 1.  البيئة الُممكَّ
A1  ال�صيا�صات

A2  اإطار العمل القانوني
A3 هيئات التمويل والحوافز

B.  االأدوار الموؤ�ص�صاتية
B1  خلق اإطار عمل تنظيمي - االأ�صكال والوظائف

B2 بناء القدرات الموؤ�ص�صاتية
C.  االأدوات االإدارية

C1 اإدارة الموارد المائية
C3 الفعالية في ا�صتخدام المياه

C4 اأدوات التغّير االجتماعي
C5 حل النزاعات

C6 االأدوات التنظيمية
C7 االأدوات االقت�صادية

C8 تبادل المعلومات
C9 اأدوات التقييم

GWP االإطار 20: مثال عن تبادل المعارف في العمل: �صندوق اأدوات

هناك	مثال	اآخر	اإقليمي	لتقا�سم	المعارف	ي�سمل	المبادرة	بقيادة	البنك	الآ�سيوي	للتنمية	المدّعوة	»المراكز	
الكبرى	للمعرفة«	التي	تمتد	على	طول	منطقة	اآ�سيا	-	المحيط	الهادي	وتهدف	اإلى	اإقامة	المراكز	الإقليمية	

الكبرى	للمعرفة	والربط	بينها.
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ات لتقا�صم المعرفة وتعزيز القدرات المثال 60: المراكز الكبرى للمعرفة كِمن�صّ
الإقليمية	 المعرفة	 لمراكز	 	)APWF(	الهادي والمحيط	 لآ�سيا	 المياه	 �سبكة	منتديات	 الكبير	هو	 المعرفة	 مركز	
الكبرى.	لقد	اأطلقت	مراكز	المعرفة	الكبرى	في	26	يونيو	خالل	الأ�سبوع	الدولي	للمياه	في	�ِسنغافورة.	كل	مركز	
تقا�سم	 ت�سجيع	 الهادي	عن	طريق	 المحيط	 	- اآ�سيا	 منطقة	 في	 المائي	 الأمن	 تح�سين	 ُملتزم	 امتياز	 مركز	 هو	
المعارف	والدفاع	عن	الحلول	العملية	بالن�سبة	لأولوية	موا�سيعه	الخا�سة	بالمياه.	تتعاون	المراكز	الكبرى	معًا	

لتوليد	وتقا�سم	المعرفة	ولتطوير	القدرات	في	اأكثر	من	دزينة	من	مجالت	معرفة	المياه.
مراكز	المعرفة	التعاونية	الكبرى	في	ال�سبكة

www.apwf-knowledgehubs.net
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11 الخاتمة

12   الخاتمة
الإدارة	المتكاملة	للموارد	المائية	لالأنهار	والبحيرات	والطبقات	المائية	الجوفية	يجب	تنظيمها	على	م�ستوى	
الأحوا�س	بالتعاون	بين	البلدان	الم�ساطئة.	يتم	تحقيق	النتائج	الملمو�سة	عندما	يكون	هناك	اإرادة	�سيا�سية	
قوية	للتعاون	بين	الدول،	وعندما	تكون	الثقة	والت�سامن	قد	تاأ�س�سا.	عندها	ن�ستطيع	مالحظة	التقدم	الكبير	
الحا�سل	منذ	الت�سعينات	من	القرن	الما�سي،	لكن	ل	يزال	الكثير	مما	يجب	اإنجازه،	وعلى	الأخ�س	في	ما	يتعلق	

بالطبقات	المائية	الجوفية	الم�ستركة.
ويجب	ان	تترا�سف	اإطارات	العمل	القانونية	الوا�سحة	على	ال�سعيدين	القومي	والدولي	وتقديم	»قواعد	اللعبة«	
قيادة	 تحت	 ممكنًا،	 ذلك	 كان	 حيثما	 الأحوا�س،	 �ستكون	 	.IWRM لمبادئ	 الم�ستدام	 التطبيق	 تدعم	 التي	
منظمات	ت�سغيلية	لالأحوا�س	العابرة	للحدود	ذات	اأنواع	واأ�سماء	مختلفة.	ان	تقديم	الدعم	المعزز	والجاري	
لخلق	وتعزيز	الهيئات	المائية	العابرة	للحدود	)اللجان،	ال�سلطات،	اجتماعات	الفرقاء،	الخ...(	ُي�سّهل	الحوار	
وتبادل	المعلومات	وتنفيذ	الأعمال	المطلوبة	لالإدارة	المتكاملة	�سمن	�سياق	تقدم	التعاون	وتجنب	النزاعات.
اأ�سرة	المياه	العابرة	للحدود	)بما	في	ذلك	جميع	اأ�سحاب	الم�سلحة(	باإمكانهم	التفاق	حول	روؤيا	م�ستركة	
لتطوير	واإدارة	الموارد	المائية	العابرة	للحدود	عبر	ت�سكيلة	من	النطاقات	تربط	وتقدم	خطة	تطوير	واإدارة	
الأ�سا�سية	 المبادئ	 بع�س	 اإلى	 ا�ستنادًا	 المنا�سبة	 المالية	 الآليات	 تطوير	 ويجب	 والطويل.	 المتو�سط	 للمدى	
المطروحة	في	هذا	الُكتّيب.	عالوة	على	التخطيط،	باإمكان	نظم	معلومات	الأحوا�س	الم�ساعدة	في	تنفيذ	ر�سد	

اأُطر	العمل	القانونية	وال�سيا�سات	بين	البلدان.
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12 التوعية واالت�صاالت

مواقع على ال�صبكة، مراجع وقراءات اأخرى
مواقع

قراءات اإ�صافية

مراجع
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