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ل بين القطاعات نظرة تمهيدية حول األمور التي تجعلنا بحاجة إلى أدوات مؤسساتيّة كافية لتسهيل عمليّة التواص: الهدف من الشريحة
المختلفة

ات المياه ومن خالل فهم عالقات التفاعل بين قطاع. ويوضح مفهوم ترابط المياه والطاقة والغذاء أوجه الترابط بين النظم الثالثة
لبية االحتياجات والطاقة والغذاء، فإن ذلك يساعد نهج الترابط هذا على تعزيز التنسيق بين هذه القطاعات، ويتيح لإلدارة المستدامة ت

ومن الضروري وجود عملية التخطيط المتكامل عبر قطاعات المياه والطاقة والغذاء لتحديد . المتزايدة على الموارد
.المبادالت بين هذه القطاعات وضمان االستخدام الفعّال للموارد/المقايضات

امل مع تضارب ويتطلب التع. يشكل تحدياً بالغ التعقيدغير أّن تنفيذ نهج شامل ومتكامل إلدارة المياه والطاقة والموارد الغذائية 
ياسية وأصحاب المصالح وتحديد أوجه التآزر المحتملة في ترابط المياه والطاقة والغذاء تنسيقاً واتصاالً فاعلين بين الجهات الس

قة والغذاء يتطلب ترابط المياه والطا نهجبهذه التضاربات، فإّن  يتعلق وفيما. المصلحة المعنيين والجمهور العام من مختلف القطاعات
.السياسات واآلليات والمؤسسات الالزمة للتنسيق وصنع القرار بين هذه القطاعات

التنسيق والغذاء و عبر قطاعات المياه والطاقةالتنسيق األفقي وتبيّن نتائج البحوث والكتابات حول ترابط المياه والطاقة والغذاء أن 
وتحقق أقصى  عبر مستويات الحكومات هو أمر ضروري لنهج الترابط والحلول المتكاملة للسياسات التي تقلل من المفاضلةالرأسي 

.قدر من أوجه التآزر في عملية صنع القرار
سياسات وتنفيذ ورغم اعتبار الترابط بين مختلف القطاعات أمر بالغ األهميّة، إال أّن التواصل المشترك بين القطاعات في وضع ال

توفير المياه والطاقة  وغالباً ما يتم تنسيق الهيكل السياسي للتعامل مع موضوعات. السياسات كثيراً ما يتم تنفيذها بطريقة ضعيفة
ضع الترابط سيساعد على و حوكمة إن .على عكس نهج الترابطوالغذاء بشكل آمن على طول القطاعات ذات المواضيع المحّددة، 

ألخذ باالعتبار السياسات واتخاذ القرارات التي تتضمن حسابات شاملة للروابط بين القطاعات والتي تسعى إلى اتخاذ القرارات مع ا
البعد إلى نهج  ويتطلب ذلك نقلة نوعية في عمليات صنع القرار، من نهج أحادي. التأثيرات المحتملة على جميع جوانب نظام الترابط

.شامل لعّدة قطاعات
Bazilian, M., Rogner, H., Howells, M., Hermann, S., Arent, D. and Gielen, D. (2011). Considering the 
energy, water and food nexus: Towards an integrated modelling approach, Energy Policy 39: 7896–
7906. 
Scott, A., (2017). Making governance work for water–energy–food nexus approaches, working paper.
https://cdkn.org/wp‐content/uploads/2017/06/Working‐paper_CDKN_Making‐governance‐work‐for‐
water‐energy‐food‐nexus‐approaches.pdf
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.ظور الترابطتقديم لمحة عاّمة عن اآلليات واألدوات الرئيسيّة القائمة المستخدمة في ألمانيا للتنسيق ضمن من :الهدف من الشريحة

ل الالحقة من هذا ومن أجل تقديم مثال عن أدوات التعاون والتنظيم الممكنة التي تعمل على تنظيم القطاعات المترابطة، تَعرض الفصو
.الدليل آليات وأدوات مستخدمة في ألمانيا للتنسيق ضمن منظور الترابط في العمليات السياسية

:المبادئ التوجيهية والمؤسسات التي تضمن التنسيق المتعدد القطاعات على الصعيد الوطني هي
زارات يتم تحديد اإلجراءات واألدوات الرسمية األساسية للتنسيق داخل و ):م.د.ن(النظام الداخلي المشترك للوزارات االتحادية •

).د.م.ن(مختلفة على المستوى االتحادي المحددة في النظام الداخلي المشترك للوزارات االتحادية 
اللجان المشتركة بين الوزارات واألفرقة العاملة بوصفها مؤسسات تنسيقية بين الوزارات المعنية بالتخصصات•

تغيير القانون، ( تبدأ الوزارة الرائدة العملية المطلوبة. وفي الخطوة األولى، تتولى وزارة خاصة متخصصة مسؤولية عملية صنع القرار
.، وتشمل الوزارات األخرى ذات الصلة، والواليات االتحادية والجمعيات المجتمعية)صياغة قوانين جديدة، خطط التنمية

.وتعمل الفرق العاملة واللجان المشتركة بين الوزارات بوصفها المؤسسات الوسيطة التي تعمل بين الوزارات

الحكومة االتحادية كهيئة تحكيم أولية، ووساطة، وتنسيق
ل إلى اتفاق، تتدخل وحيثما ال يمكن التوص. تتفاوض الدوائر والوزارات المعنية أوالً على النزاعات المتعلقة بمواضيع سياسية متباينة

قانون الدستوري، ووفقاً لل. ، وتتولى، بصفتها الطرف المسؤول، مسؤولية الشؤون السياسية الهاّمةالحكومة االتحادية بالدور الوسيط
."النزاعات بين الوزارات االتحادية"فتعتبر الحكومة االتحادية هيئة التوفيق التي تحكم 

لتشريعية على وتنص العملية ا :إشراك الخبراء الموضوعيين وأصحاب المصلحة المعنيين وعاّمة الناس في عمليات السياسة الوطنية
ت التشريعية وتشارك هذه الجهات الفاعلة مشاركة شاملة في العمليات السياسية، بحيث يمكن تقييم آثار المبادرا. مشاركة هذه الجهات

.على مختلف القطاعات

.وتُعرض في الشريحة التالية عملية التنسيق المتعددة الجوانب بما في ذلك وصف لخطوات وأدوات التعاون
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م التخطيطي يمكن استخدام الرس(شرح تنسيق عملية صنع القرار الشاملة لعدة قطاعات في ألمانيا بالتفصيل  :الهدف من الشريحة
").وم المتحركة الرس" كعرض شرائح، وقد تم تضمين ترتيب عرض الشرائح بالفعل ويمكن أن ينظر إليه من خالل تفعيل خاصيّة 

ذاء على المستوى ويعرض الرسم البياني السياسات واآلليات واألدوات القائمة لتنسيق التعاون األفقي عبر قطاعات المياه والطاقة والغ
.الوطني في ألمانيا

:تتم العمليّة بالترتيب التالي

ألخرى وأن المسؤولة عن هذا الشأن أن تبدأ االتصال المبكر مع الوزارات المعنية ا الوزارة الرائدةيجب على  :التنسيق بين الوزارات
زارة االتحادية فعلى سبيل المثال، اضطرت الو. تبلغها بأنشطتها وخططها وأن تكون مسؤولة بشكل رئيسي عن إدارة العمل التعاوني

ظ الطبيعة، للشؤون االقتصادية والطاقة، في سياق تعديل قانون الطاقة المتجددة، إلى إشراك الوزارة االتحادية للبيئة، ووزارة حف
.ووزارة سالمة المباني واألمان النووي في العملية والتوّصل إلى اتفاق بشأن مضمون المحتوى ، وجملة من األمور األخرى

زارات وتوجد مجموعة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تساعد على تحقيق هذا التخطيط والتنسيق بين مختلف الو
.فرق العاملةاللجان المشتركة بين الوزارات وال: والمؤسسات الرسمية الرئيسية للتنسيق األفقي بين الوزارات هي. والتخصصات

ى هذه ويجب التفاوض عل. عندما تنشأ النزاعات، ال يُسمح للوزارة المسؤولة اتخاذ أي قرارات ملزمة :وظيفة الحكومة االتحادية
ضيع سياسية وعادة ما تتفاوض اإلدارات والوزارات المعنية أوالً على النزاعات المتعلقة بموا. المسألة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق

دور وسيط، ك االتحادية الحكومةوتتدخل . لن تتوّصل الحكومة االتحاديّة إلى قرار نهائي ما لم يتم حل جميع نقاط النزاع. متباينة
حادية هي هيئة ووفقاً للقانون الدستوري، فإّن الحكومة االت. وتتولى، بوصفها الطرف المسؤول، مسؤولية الشؤون السياسية الهامة

).65المادة " (النزاعات بين الوزارات االتحادية"التوفيق التي تنظم 

  الرائدة الوزارةإلى جانب مشاركة الوزارات المعنية األخرى، يجب أن تضم  :إشراك الواليات االتحادية والمنظمات المجتمعية
يجب ون، فإنّه في الخطوة األولى، قبل صياغة نسخة أولية من القان. في العملية التشريعية المجتمعية والمنظمات االتحادية الواليات

 المجتمعيّةالواليات الفيدرالية والمنظمات  تقّدم). 44، 41المادة ( الحصول على آراء الدول االتحادية والمنظمات المجتمعية
إلى الواليات  ةبتقديم هذه النسخة األوليّ وبمجرد صياغة النسخة األولية من القانون، فإّن الوزارة ملزمة . مواقفها وتقارير مالحظاتها
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.والمنظمات المجتمعية

ل العملية وإشراكهم في كل مستوى من مراح الخبراء من المجاالت العلميّة والعمليّةيتم تحديد  :إشراك الخبرة الفنية
.التشريعية

نها على مستوى يتم تنظيم األدوات والمؤسسات المذكورة أعاله للتنسيق داخل الوزارات المختلفة وفيما بي :اإلطار القانوني
)".م.د.ن(النظام الداخلي المشترك للوزارات االتحادية "االتحاد في 

غذية وزارة األ(يتطلب قانون األسمدة في ألمانيا من الوزارة الرائدة  :إشراك الجمهور ومثال على تعديل قانون األسمدة
طرت وبالتالي، اض. إشراك الجمهور وجميع الجهات الفاعلة المتضررة في شكل بيانات مواقف) والزراعة االتحادية

وعالوةً . بياناتالوزارة الرائدة، التي صاغت مشروع التشريع الجديد لقانون األسمدة، إلى إتاحة الفرصة للجمهور لتقديم ال
. على ذلك، نظرت الوزارة في البيانات التي تلقتها وقامت بتقييمها

ة هي في حين أنه تم االتفاق بأن مشاركة ممثلي الدولة والخبراء الخارجيين والمنظمات المجتمعي :مشاركة الجمهور
صلحة اآلخرين إلزامية وأنّه يتم تنسيقها في النظام الداخلي المشترك للوزارات االتحادية، فإّن المشاورات مع أصحاب الم

ير ويوجد اعتبارات أقوى بكث. أو المنظمات المدنية غير موجودة في النظام الداخلي المشترك للوزارات االتحادية
ليات إن مدى شمول الجمهور األوسع نطاقاً في هذه العم. للمدخالت العامة على مستوى العمليات اإلدارية والتخطيطية

إجراءات  قانون تحسين المشاركة العامة وتوحيد"تحكمه القوانين ذات الصلة بالقطاعات، على سبيل المثال من خالل 
ديد من هناك الع. الذي يحاول تحقيق توحيد معياري بين القوانين الخاصة بهذا الموضوع ،"الموافقة على التخطيط

المحددة  وتعتمد األدوات األنسب للمشروع على الشروط. األدوات التي يمكن استخدامها لتنفيذ عملية مشاركة الجمهور
.ومتطلبات المشروع

:ويمكن استخدام األدوات التالية إلشراك الجمهور
روع وعملية تنظيم االجتماعات العامة وجلسات االستماع لتزويد أفراد الجمهور بالمعلومات التي يحتاجونها لفهم المش - 

اتخاذ القرار
إتاحة الفرصة للجمهور لتقديم بيانات المواقف -
)نترنتمثل منصات اإل(إنشاء مساحة عامة افتراضية حيث يمكن للناس التفاعل ومناقشة القضايا وتبادل األفكار  -
تنظيم الموائد المستديرة والفرق العاملة -
إجراء مقابالت مع أصحاب المصلحة المعنيين -
 

قانون  مثال تعديل: التعاون األفقي والرأسي"يمكن إيجاد مثال على مشاركة الجمهور في الشريحة التي تتحدث عن 
".األسمدة

:رؤى حول التعاون بين الحكومة وأصحاب المصلحة واألحزاب السياسية في ألمانيا
).Länder(برلماناً للوالية  16و فيها ) Bundestag(ألمانيا هي دولة اتحادية ذات برلمان اتحادي  -
، التي تعكس التمثيل )Ausschuss(يجري العمل في جميع البرلمانات عبر اللجان المتخصصة واللجان الفرعية  -

٪ خضر و 20٪ ديمقراطيين اجتماعيين و 30٪ محافظين و 40على سبيل المثال (السياسي للبرلمان بعد االنتخابات 
.وتحاول هذه اللجان قدر اإلمكان تحقيق توافق في اآلراء بين األطراف). ٪ آخرين10

ند جميع الحكومات وتست. تمثل الحكومة االئتالف السياسي الفائز في االنتخابات األخيرة وتعمل بشكل وثيق مع اللجان -
ذا فاز المحافظون على سبيل المثال، إ. االتحادية وحكومات الواليات إلى تحالفات بين األحزاب السياسية الرئيسية السبعة

على سبيل ( وفي هذا الصدد، نجد أّن وزير الدولة للبيئة. ، فإنها تشكل الحكومةهيسنوالخضر باالنتخابات في والية 
ه األحزاب ويمثل أعضاء هذ. يعمل بشكل وثيق مع لجنة برلمان الدولة بشأن القضايا البيئية) من المحافظين: المثال

.السياسية في هذه اللجنة
الحلول المقترحة للجان و. ، وفي كثير من الحاالت ال تكون مثيرة للجدل"تقنية"تعتبر القضايا البيئية مثل المياه الجوفية  -
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حاب المصلحة إلى ولذلك تدعو اللجان أص. التي تتناول هذه المسائل غالباً ما تتمتع بتوافق واسع في اآلراء بين األعضاء
دة الجهات تحت قيادة الدولة أو تحت قيا) من خالل اجتماعات المائدة المستديرة مثالً (المشاركة في عملية صنع القرار 

.الفاعلة المنتسبة إلى الوالية ذات الخبرة المعترف بها
.النتائج دون أن يكون لهم تأثير فيها تحديد سيتمأصحاب المصلحة المشاركة، أو أنّه  يختار -
تُناقش الحقاً تُناقش المقترحات المقدمة من اجتماعات المائدة المستديرة والعمليات التشاركية في اللجان البرلمانية، و -

.وتقوم حكومة الوالية بمتابعة هذه العملية. سياسياً وتدرج في التشريعات
لعملية على وإذا بدأت ا. يجب على حكومة الوالية التنسيق مع الجهات الفيدرالية إذا بدأت العملية على مستوى الوالية‐

لمانيا ممثلة في الواليات في أ. المستوى االتحادي، يجب على الحكومة االتحادية التنسيق مع الجهات الفاعلة في الوالية
 "Bundestag " ن االتحادية وبإمكانهم بالتالي االعتراض على القواني). الطبقة الثانية من البرلمان(أو مجلس الشيوخ

.التي أُعدت دون مشاركتهم

Blumstein, S., Kramer, A., Carius, A., adelphi (12.März 2017). Koordination sektoraler 
Interessen im Nexus zwischen Wasser, Energie und Landwirtschaft. Mechanismen und 
Instrumente in Deutschland, Im Auftrag von: Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit.
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خطيطي كعرض يمكن استخدام الرسم الت(شرح تنسيق عملية صنع القرار عبر القطاعات في ألمانيا بالتفصيل  :الهدف من الشريحة
").الرسوم المتحركة " شرائح، وقد تم تضمين ترتيب عرض الشرائح ويمكن أن ينظر إليه من خالل تفعيل خاصيّة 

هل التنسيق على تسنظراً للهيكل االتحادي للنظام األلماني، فضالً عن آليات التنسيق عبر المستويات األفقية، والمؤسسات التي 
واليات االتحادية أمراً ضرورياً ألّن موافقة ال هذاويعتبر . فهي أيضاً ضروريّة الحكومة االتحادية والوالياتبين  المستوى الرأسي

  غيرو لرسميةاوهناك العديد من المؤسسات . الواليات تنفذها القانونية، ألّن معظم المتطلبات التشريعيةمطلوبة لعدد من المقترحات 
.التي تعزز التنسيق الرأسي بين الحكومة االتحادية والواليات الرسمية

:المؤسسات الرسمية الرئيسية هي
)مثل مؤتمر وزراء البيئة(المؤتمرات الوزارية الخاّصة 

بالموضوع تقع في  واالتفاقات المشتركة بين الواليات االتحادية بشأن القضايا الخاصة. عّدة مرات في السنة المؤتمرات الوزاريةتُعقد 
ها الرسمي عند وفي حالة عقد مؤتمر وزراء البيئة، تقوم الواليات االتحادية بمناقشة النهج المشتركة، وتحدد موقف. صميم المفاوضات

و التنسيق وباإلضافة إلى ذلك، فإّن الهدف من مؤتمر وزراء البيئة ه. التعامل مع الحكومة االتحادية والسعي إلى إيجاد حلول متبادلة
.بحيث يتم تنفيذ القوانين القائمة ذات الصلة بيئياً بشكل موحد في الواليات االتحادية

)مثل الفريق العامل األلماني المعني بقضايا المياه(فرق العمل التابعة للحكومة االتحادية والواليات االتحادية  -
يضاً وضع مبادئ ، كما وتُناقش مشاكل التنفيذ، ويتم أاألفرقة العاملةوتُناقش إجراءات إنفاذ القوانين  ويتم االتفاق عليها في إطار 

اليات لمناقشتها مع وتعمل هذه المجموعات على حٍد سواء، لتمكين التنسيق بين الدول وتمثيل مصالح الو. توجيهية لتنفيذ التشريعات
.الحكومة االتحادية

وهذه . ظاموفي فريق العمل األلماني المعني بقضايا المياه، يجتمع المدراء الفنيون المسؤولون عن إدارة المياه وقانون المياه بانت
الممثلون وعلى مستوى رئيس اإلدارة، يجتمع ممثلو الواليات و. المجموعة هي هيئة عاملة للمؤتمر الرفيع المستوى لوزراء البيئة

القضايا االقتصادية حيث يقوموا بمناقشة التشريعات المائية و. االتحاديون مرتين على األقل في السنة  قبل انعقاد مؤتمر وزراء البيئة
.عبر الحدود، ويعملوا على إيجاد حلول مشتركة، والتوصل إلى توصيات للتنفيذ

:أمثلة على المؤسسات غير الرسمية ونماذج االتصال
.  لتشريعية، حول العمليات امناقشات اتحادية ومع الواليات، في شكل المحادثات السياسية الرفيعة المستوىكثيراً ما تجري ‒

هم من وكثيراً ما تعقد هذه المحادثات بناًء على دعوة من وزير اتحادي إلى الوزراء المختصين على مستوى الواليات أو غير
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إذا لزم األمر ، و)مثل المشاريع التشريعية(وتهدف المحادثات إلى مناقشة المشاريع السياسية . أعضاء سلطات الوالية
.للعمل على إدخال التعديالت

ك بين بين ممثلي الحكومة االتحادية والواليات االتحادية وكذل ومناقشات اجتماعات غير رسمية وجلسات استماع‒
ممثلي الواليات االتحادية

Blumstein, S., Kramer, A., Carius, A., adelphi (12.März 2017). Koordination sektoraler 
Interessen im Nexus zwischen Wasser, Energie und Landwirtschaft. Mechanismen und 
Instrumente in Deutschland, Im Auftrag von: Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit.
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شرح التجربة من دراسة حالة تعديل قانون األسمدة :الهدف من الشريحة

موارد ومع ذلك، فإّن إدارة ال. داخل ألمانيا، الواليات االتحادية هي المسؤولة عن حماية البيئة وحماية الموارد المائية
ويتضمن . بيالمائية وحماية المسطحات المائية في ألمانيا تحكمها بشّدة المبادئ التوجيهيّة القانونية لالتحاد األورو

ه توجيويعتبر . م مبادئ توجيهية صارمة بشأن حماية المياه األوروبية2000لعام  للمياه األوروبيّة اإلطاريالتوجيه 
ً . أداةً رئيسية لتحسين نوعية المياه الجوفية المجتمع األوروبي الخاص بحماية المياه من النترات للمفوضية  ووفقا

.في السنوات األخيرة األوروبية، فإّن ألمانيا قد انتهكت التوجيهات الخاّصة بحماية المياه من النترات

دأ العمل على ومن خالل انتهاك المبادئ التوجيهية البيئية األوروبية، وال سيما توجيهات حماية المياه من النترات، فقد ب
وتشّكل . لفاعلة، مما استلزم تنسيق مصالح عديدة وأحيانا التنافس بين مختلف القطاعات والجهات اتعديل قانون األسمدة

ين الوزارات ب(هذه العملية مثاالً عملياً على مشاركة المؤسسات في مراجعة العملية واألدوات المشتركة بين القطاعات 
).الحكومة االتحادية والواليات االتحادية(وعبر المستويات ) والقطاعات

:حوافز لتعاون أصحاب المصلحة في عملية التعديل
دم االمتثال، وفي حالة ع. وبموجب قانون االتحاد األوروبي، فإّن ألمانيا ملزمة باالمتثال لتوجيهات االتحاد األوروبي -

نون األوروبي وبالتالي فإّن ألمانيا تخاطر بخرق القا. يمكن للجنة األوروبية إحالة المسألة إلى محكمة العدل األوروبية
لى أهمية كما أنّه من غير المستحسن سياسياً تجاهل قانون االتحاد األوروبي، خاّصة بالنظر إ. ودفع غرامات باهظة

.ألمانيا في االتحاد
إّن . اونهمويعتبر المرسوم األلماني بمثابة  قانون اتحادي يطبق على جميع أصحاب المصلحة بغض النظر عن تع -

.أكثر إشراك أصحاب المصلحة في العملية ضروري فقط لتحقيق مشاركة فعالة
ة والقطاعية، وبصفة عاّمة، عندما يجد أصحاب المصلحة المختلفون ميزة في العمل معاً خارج مجال مسؤوليتهم المهني -

.يمكن أن ينشأ التعاون الطوعي بنجاح
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م البياني كيفية استناداً إلى الرسم البياني الذي يفسر اآلليات الموجودة في ألمانيا، يوضح هذا الرس: الهدف من الشريحة
ترتيب  يمكن استخدام الرسم التخطيطي كعرض شرائح، وقد تم تضمين(استخدام هذه اآلليات في دراسة الحالة هذه 

").الرسوم المتحركة " عرض الشرائح بالفعل ويمكن أن ينظر إليه من خالل تفعيل خاصيّة 

لمتعلقة بالتسميد الزراعي ويعتبر الرسم البياني مثاالً عملياً للتنسيق بين القطاعات في ألمانيا استناداً إلى دراسة الحالة ا
.وما يرتبط به من مدخالت النيتروجين في البيئة، في سياق الترابط بين المياه والطاقة والزراعة

:وقد جرت هذه العملية على النحو التالي
ب يتطل. المسؤولة عن هذه المسألة هي الوزارة االتحادية لألغذية والزراعة الوزارة الرائدة :التعاون بين الوزارات

وسالمة  قانون األسمدة من الوزارة االتحادية لألغذية والزراعة التعاون مع الوزارة االتحادية للبيئة، وحماية الطبيعة،
تحادية ومن ثم بدأت الوزارة اال. األبنية واألمن النووي، والتعاون مع الوزارة االتحادية للشؤون االقتصادية والطاقة

لة أساساً لألغذية والزراعة باالتصال المبكر مع الوزارات المعنية األخرى، وأبلغتها بأنشطتها وخططها، وكانت مسؤو
.عن إدارة العمل التعاوني

نشئ فريق أُ إلى جانب المناقشات العديدة على المستوى الوزاري، فقد : أدوات االتصال والتعاون بين الوزارات المعنية
ي العلوم قد وبجانب ممثلي الوزارات وممثلي الدول، فإّن ممثل .عمل دائم لمراجعة تقديرات الكميات المغذية في التربة

.أُدرجوا أيضاً في الفريق العامل

:الحكومة االتحادية
ون األسمدة وكثيراً ما كان تعديل قان. شاركت في هذه العملية لجان برلمانية من البرلمان األلماني والمجلس االتحادي

ة، ولجنة سالمة موضوعاً للنقاش  في اللجنة البرلمانية األلمانية لألغذية والزراعة، ولجنة البيئة، ولجنة حماية الطبيع
.األبنية واألمن النووي

.زراعة، تم عقد جلسة استماع عامة للخبراء بمشاركة اللجنة البرلمانية األلمانية لألغذية وال2016مارس / وفي آذار 
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:مشاركة الواليات االتحادية والمنظمات المجتمعية
كخطوة  اديفريقاً عامالً على المستوى االتحمن أجل تقييم قانون األسمدة، عيّنت الوزارة االتحادية لألغذية والزراعة 

وعمل هذا الفريق . 2012مارس / إلى آذار  2011مايو / ، وعمل هذا الفريق في الفترة من أيار 2011أولى في عام 
لوطنية على ، بحيث تم دمج الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات االتنسيق الرأسي واألفقيالعامل على تمكين كالً من 

.ومواءمتها المستويين االتحادي والدولي
 وكخطوات أخرى، جرت مناقشات منتظمة واجتماعات غير رسمية بين الوزارة الرائدة وممثلي الواليات االتحادية

.والمنظمات المجتمعية

:الخبراء الفنيين
اعاة ُعقدت اجتماعات ومشاورات دورية مع خبراء ذو خلفيات علمية وعملية على جميع مستويات هذه العملية، مع مر

.التنسيق األفقي والرأسي فضالً عن مراعاة الجدول الزمني
ي لألسمدة المجلس االستشاري العلم: وكانت المجالس العلمية التي شاركت أساساً في عملية تعديل قانون األسمدة هي

لوزارة وكالهما عينته ا(والمجلس االستشاري العلمي الخاص بالسياسات الزراعية، وحماية األغذية وصحة المستهلك 
).ةالذي تعينه الحكومة االتحادي(فضالً عن المجلس االستشاري األلماني البيئي ) االتحادية لألغذية والزراعة

جالس وباإلضافة إلى ذلك، أصدرت جميع الم. تم استدعاء ممثلي المجالس إلى جلسات استماع مختلفة في الوزارات
.  يم قانون األسمدةالعلمية الثالث بياناً مشتركاً بشأن المقترحات المقدمة من الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بتقي
.اريةويجدر التأكيد على أن التعاون الوثيق بين مختلف المجالس نادراً ما يُنجز في العمليات السياسية الج

:مشاركة الجمهور
دة على اشتراط وينص قانون األسم. وفي حالة تم إجراء مراجعة لقانون األسمدة، فإنّه يلزم إجراء تقييم بيئي استراتيجي

احت التعليق على وتم تنفيذ العمليات التي أت. مشاركة الجمهور والجهات الفاعلة المتأثرة بالمشروع في شكل بيانات مواقف
وهكذا . 2016وفمبر ن/ أكتوبر وتشرين الثاني / مرسوم األسمدة والتقييم البيئي االستراتيجي بالتوازي في تشرين األول 

البيانات التي  وقامت الوزارة االتحادية لألغذية والزراعة بالنظر في. أتيح للجمهور فرصة تقديم بيانات عن الوثيقتين
.تلقتها
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شرح التجربة من دراسة الحالة: الهدف

2كم 1,250ريد، الواقعة جنوب فرانكفورت، على مساحة حوالي  هيسيانتمتد منطقة •

ن هذا المنظر هو جزء من سهل الراين العلوي، وقبل التدخل البشري كان عبارة عن منطقة مستنقعات وجزء م•
.منطقة الغمر الطبيعي لنهر الراين

.ومن خالل التصريف الواسع النطاق واالستغالل الزراعي، فقد تغير المنظر بشكل صارخ•

:اهتمامات المستخدمين التالية هي السائدة في المنطقة
الزراعة•
البنية التحتية/ الصناعة •
استخدام مياه الشرب•
حماية الطبيعية•

Rueppel, U. & Gutzke, T. (2004) ‘Groundwater‐Monitoring based on dynamic co‐operative 
eGovernment‐Processes’, University of Technology Darmstadt
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شرح التجربة من دراسة الحالة :الهدف

اج المتمركزة يشير االستغالل المكثف إلى أنّه نظراً للمواقع المكانيّة للمراكز السكانية وغيرها من نقاط االستخر
.جغرافياً، فإّن معدالت استخراج المياه الجوفية ال تتطابق مع معدالت التغذية على السهل المكاني

.  وفي سنوات الجفاف، نجمت أضرار جسيمة عن انخفاض مستويات المياه الجوفية في البنية التحتية
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.مقدمة في أشكال تعاون الترابط ذات الصلة في دراسة الحالة: الهدف
:ريد هيسيانيتم تطبيق األدوات التالية لمعالجة تحديات ترابط المياه والطاقة والغذاء في 

ً  هيسيانخطة  .ريد إلدارة المياه الجوفية كأداة تنظيميّة ملزمة قانونا
بهدف تجنب األضرار الناجمة عن انخفاض  1999خطة هيسان ريد للمياه الجوفية لعام  هيسياناعتمدت حكومة 

.منسوب المياه الجوفية
الملزمة قانوناً،  ريد المنطقة الوحيدة في االتحاد األوروبي التي تستخدم خطة إدارة المياه الجوفية هيسيانتعتبر منطقة 

تويات المياه من خالل قياس الحد األدنى والحد األقصى لمس(حيث يتم تنظيم كمية المياه المسحوبة من المساحة المكانية 
).الجوفية وااللتزام بهذا القياس

:أشكال التعاون الطوعي
ً أداةً تنظيميّة قانونيّة ذات معايير ملزم هيسيانإلدارة المياه الجوفية، قدمت حكومة  هسيانومن خالل خطة   .ة قانونا

:وكأداة تنظيميّة قانونيّة، فإّن خطة إدارة المياه الجوفية تكملها أشكال التعاون اإلقليمي الطوعي
)24-20يمكن االطالع على المزيد من المعلومات في الشرائح (ريد  بهسيانالطاولة المستديرة الخاّصة ‐
مات في يمكن االطالع على المزيد من المعلو(التعاون بين إمدادات المياه والزراعة في حماية نوعية المياه الجوفية ‐

)25الشريحة 

لكن ، و)أنظمة حماية المياه، حقوق المياه(ال يمكن للتعاون الطوعي وغير الرسمي أن يحل محل القانون التنظيمي 
.يمكن أن يكّمله

 ً ور على العوامل ويمكن العث. وعموماً، فإّن مختلف األطراف الفاعلة على استعداد تام للتعاون إذا ارتأت فائدة العمل معا
:  ح ذات العناوينعلى الشرائ" ريد هيسيان"التي تحفز مختلف الجهات الفاعلة على التعاون والعمل معاً في دراسة الحالة 

"حلول إمدادات المياه والزراعة"و " المائدة المستديرة: حلول"
ن لمختلف وتؤدي ممارسات التعاون غير الرسمية الطوعية هذه إلى الشفافية من خالل التبادل الشامل للمعلومات، ويمك

.أصحاب المصلحة التعبير عن آرائهم بالتساوي وبكل حريّة، وبذلك يكون هناك توافق في اآلراء
Kluge, 2017 ‘Grundwasser als Quelle der Welternährung in Gefahr‘, Available at: 

13



http://www.isoe.de/uploads/media/isoe‐kluge‐grundwasser‐2017.pdf
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ن يمر على عّدة وتشمل عملية ترشيح المياه هذه استخراج المياه من نهر الراين، وتنقيته ليصبح صالحاً للشرب بعد أ
.مراحل، حيث يتم تنقيته من خالل أنظمة الترشيح ليتم استخدامه كذلك في ري المزروعات

ر أداة متاحة تحتوي على معايي هسيانريد، وضعت حكومة  هسيانومن خالل خطة إدارة المياه الجوفية الخاصة بـ 
جوفية وتتولى جمعيات المياه إدارة عمليات استخراج المياه ال. ملزمة لتخطيط إدارة المياه ولجميع عمليات الموافقة

تم التحكم في هذا ي. وترشيحها باستخدام معايير خاّصة بمستويات المياه الجوفية المتوسطة ومستويات المياه المنخفضة
:أهداف الخطة هي. االلتزام من قبل سلطات المياه المسؤولة

.ضمان طويل األجل إلمدادات المياه المحلية واإلقليمية للسكان ولألنشطة االقتصادية•
اطق المأهولة تجنب األضرار التي تلحق بالمباني والناجمة عن تسرب المياه الجوفية إلى المباني الموجودة في المن•

.بالسكان
تنقعات التي حماية مناطق الغطاء النباتي التي تعتمد على مستويات المياه الجوفية، وإصالح مناطق الغابات والمس•

.تضررت بالفعل بعد غرق المسطحات المائية

.يتم الحفاظ على مستويات المياه الجوفية ضمن الحدود المقررة

فإن  وفي دراسة الحالة هذه،. وتعتبر خطة إدارة المياه الجوفية أداة قطاعية تحاول دمج المصالح واالهتمامات األخرى
 إدارة المياه ضمن خطة اإلدارة هي العنصر الغالب والمهيمن، على الرغم من أن الشواغل الهاّمة األخرى قد أُدمجت

 ً .بنجاح أيضا
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:على النحو التالي رصد وتنظيم المياه الجوفية في ألمانياوبوجه عام، يجري 

شبكة حيث يعمل القانون األوروبي على ترتيب هذه ال. رصد المياه الجوفية من خالل شبكة من محطات المراقبة‒
.وضع المعاييرومن ثم يقوم االتحاد األوروبي ب. وإرسال البيانات إلى وكالة البيئة األوروبية في كوبنهاغن، الدنمارك

ادي، يتطلب وبموجب قانون المياه االتح. تمتلك ألمانيا قانون اتحادي خاص بالمياه والعديد من قوانين المياه الدولية—
وم استخراج يمكن لقوانين الوالية إضافة رس. استخراج التلوث من أي جسم مائي وتصريفه الحصول على تصريح

.المياه إلى التصريح
.ت وبرلمانات الوالياتوتُستخدم التصاريح لتنظيم مستوى المياه الجوفية، وبالتالي يتم مناقشتها وتنظيمها في حكوما—
وبات عالية أي إخفاق أو فشل في الحصول على تصريح أو سوء استخدام التصريح يؤدي إلى إجراءات قانونية وعق—

.يورو لالنتهاكات ضد شروط الترخيص 50.000جداً بموجب القانون الجنائي، قد تصل إلى 

عامة، نظرة: ، القانون البيئي وممارسته في ألمانياتشانس كليفورد، فودر، و أمري إلشورستديفيد : المصادر
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4‐503‐

0486?transitionType=Default&contextData=(sc.Default) 
Regierungspräsidium Darmstadt, (nd), ‘Grundwasserentnahmen’, Available from: 

https://rp‐darmstadt.hessen.de/umwelt/gew%C3%A4sser‐und‐
bodenschutz/grundwasserwassershyversorgung/grundwasserentnahmen

15



اه الجوفية المفرطة توّضح هذه القياسات فعالية التدابير واإلجراءات التصحيحية المستخدمة لوقف عمليات استخراج المي
المياه  كما وتسلط الضوء على أهمية وضع حد أدنى، ووضع قواعد وقوانين تستند إلى مستويات. ريد هيسيانفي 

.الجوفية المسجلة

Rueppel, U. & Gutzke, T. (2004) ‘Groundwater‐Monitoring based on dynamic co‐operative 
eGovernment‐Processes’, University of Technology Darmstadt
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لجوفيّة هو سبب هذه ويشتبه في أّن انخفاض منسوب المياه ا. كانت زيادة أضرار الغابات حافزاً وسبباً التّخاذ هذا القرار
شات والهدف الرئيسي من مناق. األضرار، ولكن هناك خالف كبير حول هذه النقطة بين قطاع الغابات وقطاع المياه

.ريد هيسيانالمائدة المستديرة هو تحقيق تحسين مستدام ألحوال الغابات في 

:يشتمل تشكيل اجتماع المائدة المستديرة على
السلطات الحكومية اإلقليمية•
بيعة، الحّراجة، وموردي المياه، والرابطات والجمعيات البيئية، وجمعيات حماية الط(ممثلو المصالح المختلفة •

)وجمعيات المزارعين، واألفرقة العاملة في مكافحة تسرب المياه إلى المنازل
المقاطعات والمدن والبلديات•

التوصل من  قّدم اجتماع المائدة المستديرة تقريره النهائي الذي يتضمن تدابير وإجراءات شاملة للمسائل التي يمكن
فمن . عاونخاللها إلى توافق في اآلراء بين جميع األطراف المعنية، وإمكانيات التنفيذ المحدودة بسبب محدودية الت

مرحلة وضع (فاهم ناحية، يكون للحد الزمني آثاراً إيجابية بالنسبة لبعض المجموعات التي غالباً ما تكون في مرحلة الت
ولم يخرج . قدرةال/، ألنّهم غير مكلّفين بمهمة مستمرة، والتي يمكن أن يتم إيقافها ألسباب تتعلق بالطاقة)التصورات

.  اجتماع المائدة المستديرة، في أعماله المقيدة زمنياً، بجواب قاطع حول مسألة تمويل تنفيذ التدابير

مصدر الصورة  Kummer, B. Ewen, C., Meyer, L., Alt, S. &  Gerdes, H. (2015), ‘Abschlussbericht
April 2015: Runder Tisch, Verbesserung der Grundwassersituation im Hessischen Ried“, 
Available from: 
https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/abschlussbericht_vom_april_2
015.pdf
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Heiland, P., Weiner, S. & Nemüller, J. (2017), ‘Practical planning approaches in the WEF‐
Nexus‐context: Identification of Nexus‐relevant processes with practical examples’, 
Powerpoint Presentation, Bonn, 30 March 2017.
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لمستديرة في التحديات الرئيسية التي تواجه دراسة الحالة التي تم تحديدها من قبل المشاركين في اجتماعات المائدة ا
:ريد هيسيان

:التعقيد المتعدد التخصصات والمشترك بين القطاعات للموضوع، والناجم عن العوامل التالية1.
تنوع القطاعات المعنية•
اختالف مصالح أصحاب المصلحة المعنيين•
مثال، يتعين فعلى سبيل ال. الحاجة إلى ضمان نجاح التوصيات في تلبية متطلبات مختلف التخصصات•

ونيين من كل توصية وضع كل توصية وفقاً للمتطلبات القانونية القائمة، وبذلك يكون قد تحقق المهنيين القان
ُوضعت من قبل الخبراء الفنيون 

.ي اجتماع المائدة المستديرةتتمثّل العقبة الرئيسية في االفتقار إلى اإلرادة السياسية لتنفيذ التوصيات التي ُوضعت ف2.

28.11.2017، مقابلة أجريت في إوينكريستوف : المصدر
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:أمثلة على تضارب المصالح واآلليات للوصول إلى حلول وسط والتغلب على التحديات

.Iاختالف مصالح قطاع الغابات والمجتمعات المحلية والزراعية: المشكلة:
اه لزيادة مستوى يهتم قطاع الغابات برفع مستوى المياه الجوفية، ولذلك صّوت من أجل تنفيذ نظام ترشيح المي

لماء في المناطق ومع ذلك، فإّن رفع مستوى المياه الجوفية يسبب خطر التشبع با. الجوفية في مناطق الغاباتالمياه 
.الزراعية والمستوطنات

لغابات وتتجنب ومن هنا، فإّن التوصيات المتعلقة بهذه المشكلة يجب أن تتضمن تدابير توفر المياه الكافية ل
.اآلثار السلبية التي قد يقع ضحيتها المجتمعات المحلية والقطاع الزراعيأيضاً 

:الحل
اض منسوب يجب تنفيذ نظام ترشيح المياه من أجل تجنب األضرار الناجمة عن انخف: بالنسبة لقطاع الغابات

.المياه الجوفية
اج المياه عندما عن طريق بناء اآلبار واستخر :اتّخاذ التدابير الالزمة لتجنب اآلثار السلبية على المستوطنات

.يكون منسوب المياه مرتفعاً جداً، وبالتالي منع مستويات المياه الجوفية من االرتفاع بشكل مفرط
للساقيات  عن طريق إعادة تصميم النظام الحالي: اتّخاذ التدابير الالزمة لتجنب اآلثار السلبية على الزراعة

.وقنوات الري من أجل الحد من زيادة مستوى سطح األرض عن مستوى الغابات

.I اختالف مصالح جمعيات الغابات وجمعيات الحفاظ على الطبيعة: المشكلة
)بيع األخشاب(الغابات المستدامة والمصالح االقتصادية : مصالح قطاع الغابات

حماية التنوع البيولوجي: مصالح جمعيات الحفاظ على الطبيعة
:الحل

ر ومع ذلك، يجب أن تكون جميع التدابي. يجب البدء في عملية إعادة تأهيل وترميم الغابات المتدهورة
ماية الموائل وخاصة في مناطق حماية الطيور وفي مناطق ح(واإلجراءات وفقاً للجوانب القانونية للحفاظ على الطبيعة 

نونيين من أجل ضمان وبالتالي، ينبغي التحقق من كل إجراء من قبل المهنيين القا). الطبيعية والحيوانات والنباتات البرية
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.االمتثال لمتطلبات القانون البيئي

ين خارجيين إذا لم يكن باإلمكان التوصل إلى توافق في اآلراء، سوف يُطلب من خبراء فني :أداة للتغلب على المشاكل
.ي االعتباروسوف يتم تقديم التقارير إلى أصحاب المصلحة وأخذها ف. مستقلين وضع وتقديم تقارير فنية إضافية
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تصاالت يتم معرفة العوامل المحفزة للتعاون على أساس المعلومات المقدمة من المهنيين الذين كانوا مسؤولين عن اال
:طوال العملية برمتها

ا ارتباطاً وثيقاً األراضي والمياه والمستوطنات البشرية والغابات والتنوع البيولوجي ترتبط جميعه: جميع القطاعات—
لى وبالتالي، يجب ع. ويؤثر كل إجراء واتخاذ قرار في قطاع ما على القطاعات األخرى. ريد هيسيانبمنطقة 

توافق  أصحاب المصلحة في المنطقة أن يتعاونوا مع القطاعات األخرى، وإال فلن يتمكنوا من المشاركة في بناء
.اآلراء أو في أي قرار قد يترك آثاراً سلبية على قطاعهم

واستناداً إلى . متضررةونظراً لتعقيد الظروف الطبيعية في المنطقة، فإّن كل تغيير سيسبب بلبلةً في القطاعات ال—
نب وجود ولتج. الخبرة السابقة، تدرك الجهات الفاعلة المعنية أن كل تغيير يترتب عليه إمكانية حدوث مشاكل

.العيوب في قطاعاتها، فإنه يفضل أصحاب المصلحة التعاون
عالج التحدي فعلى سبيل المثال، ال يمكن لقطاع المياه أن ي. يمكن التوّصل إلى بعض الحلول فقط من خالل الحوار—

.المتمثل في زيادة تلوث المياه بالنترات إال من خالل التعاون والحوار مع القطاع الزراعي
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ل حماية وفي مجا. في ألمانيا، تخضع أفضل ممارسات التخصيب الزراعي للتنظيم الدقيق من خالل قانون األسمدة
دة، فإّن لوائح ومع ذلك، وفي حاالت عدي. المياه، يتيح قانون المياه إمكانية إصدار أحكام إضافية تتجاوز اللوائح القائمة

لى التعاون المناطق المحمية قد عفا عليها الزمن أو أنّها تفتقر إلى التحديد والدقة، كما وتفتقر أيضاً إلى الحاجة إ
.الطوعي

هدف الذي ي) التعاون الزراعي(التعاون القوي بين موردي المياه والقطاع الزراعي  من األمثلة على التعاون الطوعي
.إلى الحد من تلوث المغذيات

:عوامل التحفيز على التعاون
في . تركبشكل عام، فإّن مختلف األطراف الفاعلة على استعداد تام للتعاون إذا ارتأت أن هناك فائدة في العمل المش

:ريد، يمكن تحديد العوامل التحفيزية التالية هيسياندراسة حالة 
الجهات  لذلك، فإنّ . تهتم الجهات المعنية بإمدادات المياه اهتماماً عميقاً بإمدادات المياه الجوفية اآلمنة :قطاع المياه

.الفاعلة في إمدادات المياه ترى المصالح المشتركة في التعاون مع القطاع الزراعي في مناطق حماية المياه
.يمكن تحديد الخدمات االستشارية المقدمة للمزارعين كعامل تحفيز على التعاون :القطاع الزراعي

يون المزارعين ويساعد الخبراء الفن. بتقديم الدعم المالي لتوفير الخدمات االستشارية للمزارعين هيسيانقامت والية 
لهم والنظر على وضع خطة مستهدفة لألسمدة الغذائية، بحيث تستند هذه الخطة إلى المعلومات التي يتم جمعها من حقو

سن في وهذا من شأنه أن يح. في االحتياجات الغذائية للمحاصيل المزروعة وظروف التربة الخاصة بكل منطقة زراعة
.استخدام األسمدة وبالتالي يقلل من خطر ترشيح النيتروجين

لجديدة، والحد من من خالل توصيات الخبراء الفنيين، يمكن للمزارعين تنفيذ التكنولوجيا الزراعية ا :فوائد للمزارعين
.استخدام األسمدة الكيماوية وتحسين نوعية المحاصيل التي تقدم المنتجات اإليكولوجية

سنوات  3٪، و 60سنوات تصل إلى تمويل بنسبة  3(ويكون التشاور مع المزارعين مضموناً بتمويل أولي في اإلطار 
.بعد ذلك، يتحمل مورد المياه جميع التكاليف لوحده). ٪30-20أخرى تصل إلى تمويل بنسبة 
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.  ات في المياهبفضل التعاون الزراعي، نجحت عمليّة خفض تركيز النتر :النتائج اإليجابية التي جاءت من هذا التعاون
.وقد أصبح هذا واضحاً بعد عدة سنوات بسبب المدة الطويلة لوجود النيتروجين في التربة

هية بتنفيذ وتمويل أنشطة توجي هيسيان، قامت والية )2012(ومنذ صدور اإلطار التوجيهي لالتحاد األوروبي بشأن المياه 
امج بيئي ولم يعد ميزان القيود اإلدارية على مستوى المزارعين، بل ينظمه برن. تستند إلى مجاالت عمل محددة ودقيقة

الغة األهمية وينبغي دمج األنشطة التوجيهية في الخدمات الزراعية الرسمية، التي تعتبر ب. الوالية زراعي على مستوى
.بالنسبة لموردي المياه

:المراجع
Wasserverband Hessisches Ried, Pressemitteilung, 04.04.2014, ‘Landwirte im Hessischen 

Ried sind sehr interessiert an Gewässerschutzberatung‘ Available at: 
http://presseservice.pressrelations.de/pressemitteilung/landwirte‐im‐hessischen‐ried‐sind‐

sehr‐interessiert‐an‐gewaesserschutzberatung‐561488.html
Wasserverband Hessisches Ried, Pressemitteilung, 30.03.2012 ‘Beginn der 

Gewässerschutzberatung in den Kooperationsräumen "Südliches Ried" und "Riedsande"‘, 
Available at: http://www.wasserverband‐hessisches‐ried.de/html/berichte.html
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وعادةً ما . ستقلمن منظور الترابط، ينبغي االعتراف بالمياه الجوفية بصفتها ممتلكات محمية، يجب استخدامها بشكل م
اضح أنّه في ولذلك فمن الو. يكون للجهات الفاعلة المعنية بإمدادات المياه اهتماماً عميقاً بإمدادات المياه الجوفية اآلمنة

.مناطق حماية المياه، يتولد نهج مسبق لتعاون الجهات الفاعلة مع القطاع الزراعي في إمدادات المياه

ل وتمثل خطط إدارة المياه الجوفية الُملزمة أداة تنظيمية هامة تضمن الحد األدنى من المتطلبات لجميع الشواغ
.كما أنها تسمح باستمرارية عمليات التحسين. واالهتمامات

:إّن رصد مستويات المياه الجوفية
يمكن من الحفاظ على األدلة والشفافية•
يسمح بالتحكم الفعال في عمليّة استخراج وترشيح المياه الجوفية •
هو األساس لمزيد من تقييمات األثر وتقييمات المخاطر•
تقدم نتائج فعلية تشكل األساس للمفاوضات والتعاون فضالً عن تحسين الشفافية تجاه الجمهور•

غي إتمام وينب. تنجح الجهات الطوعية عندما يرى الممثلين الفاعلين فائدة العمل المشترك خارج نطاق مسؤولياتهم
.التعاون على نحو منصف

.مستدامةوتعتبر القرارات السياسية التي يمكن االعتماد عليها بالغة األهميّة خاصة في تمويل وبناء الهياكل ال
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فهم السياق الخاص للسياسات البيئية في ألمانيا باستخدام منظور تاريخي :الهدف من الشريحة
ماد على المسار هو ومثل هذا االعت. المؤسساتية الحالية الهيكيليةألمانيا لديها تاريخ عريق في حماية البيئة التي تشكل 

:  الث مراحلولتبسيط السياق التاريخي، يمكن للمرء النظر إلى ث. مهم لفهم نظم الحكم الحالية والقضايا ذات األولوية
رة هي فترة أواخر القرن الثامن عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ بعد الحرب العالمية الثانية؛ والمرحلة األخي

.القرن الحادي والعشرين

باالزدياد بين األوساط ) حماية البيئة" (Naturschutz" ، بدأ الوعي األلماني بأهمية مع نهاية القرن التاسع عشر
ضاً أن ينظر إليها وقد تأثرت بالحركات البيئية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، ويمكن أي. األكاديمية وفي األدب

وتأسيس جمعيات  1875وقد تُرجم هذا إلى أول قانون لحماية الغابات في عام . على أنها رد فعل على آثار التصنيع
."أصدقاء البيئة"المتنزهين و 

ثقافية وبصورة عامة، تلعب الغابات واألنهار والسالسل الجبلية األلمانية دوراً هاماً في األدب األلماني والهوية ال
 ً هري الراين وهذا مشابه في بلدان االتحاد األوروبي، حيث تم إنشاء بلدان نهارية في ن. والتصنيع االقتصادي أيضا

لجنة الراين  فعلى سبيل المثال، تعود. والدانوب إلشراك نفسها في منظمات حوض النهر، وذلك أساساً ألغراض المالحة
.1948بينما أنشئت لجنة الدانوب في وقت الحق من عام  1815إلى عام 

ي مع وجود اللغة وعالوةً على ذلك، أّدت النقاشات المبكرة حول حماية البيئة في ألمانيا إلى تاريخ أكاديمي وتنظيمي غن
" Landschaftspflege" ، )حماية البيئة" (Naturschutzأو  Umweltschutz" مفاهيم مثل . التنظيمية المشتركة

والتي لها معنى خاص وتقاليد خاّصة في اللوائح ) دراسة الطبيعة" (Naturkunde"؛ )حماية المناظر الطبيعية(
.األلمانية

رتبط فيه إدارة ونتيجة لهذا التاريخ القديم، أصبحت المؤسسات األلمانية لحماية البيئة عريقة ومرسخة في الوقت الذي ت
 ً اظ على الطبيعة والبناء وعلى سبيل المثال، تُعتبر الوزارة االتحادية الحالية للبيئة والحف. المياه والبيئة ارتباطاً وثيقا
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، وحماية البيئة، والسالمة النووية قوية جداً، حيث تقوم بدمج قضايا مثل الحفاظ على المياه، وإدارة النفايات، وإدارة التربة
ة قوية نوعاً ما في وبالمثل، فإّن وكاالت حماية البيئة المجتمعيّ . وحماية المناخ ،وما يتصل بذلك من مسائل تتعلق بالطاقة

.ألمانيا

الواليات،  المستوى االتحادي، ومستوى(نفذت ألمانيا نظاما اتحادياً من ثالثة مستويات  وبعد الحرب العالمية الثانية،
ة، أي والمبدأ األساسي الكامن هو مبدأ التبعي. مما أدى إلى آليات مساءلة أفقية ورأسية متعددة) والمستوى المجتمعي

مشكلة على إذا كان من الممكن تلبية احتياجات ال. تفويض سلطات صنع القرار إلى أدنى مستوى يمكن أن يحل المشكلة
هو مدرج في وهذا المبدأ هو أيضا المبدأ التوجيهي لالتحاد األوروبي و. المستوى المجتمعي، فإّن البلدية مسؤولة عن ذلك

تنسيق ومنذ ذلك الحين يحاول االتحاد األوروبي تنسيق السياسات التي تحتاج إلى ال. 1992عقد االتحاد األوروبي لعام 
.2000عام على سبيل المثال، عن طريق إصدار توجيهات االتحاد األوروبي بشأن المياه ل. على مستوى االتحاد األوروبي

ألخضر حيث أصبح حزب ألمانيا ا. ويمثل ظهور أحزاب خضراء دفعة هامة للسياسات البيئية في فترة ما بعد الحرب
.عيناتجزءاً ال يتجزأ من النظام السياسي منذ الثمانينات، بعد أن تحولت من حركة االحتجاج في الستينات والسب

.  حاد األوروبيونتيجة لذلك، تطورت إدارة بيئية متعددة المستويات في ألمانيا، وال يزال يجري توسيعها من خالل دمج االت
فة، حيث أّن الحزب وقد تم دمج وتوحيد المصالح البيئية في البرامج السياسية لكل حزب سياسي كبير إلى مستويات مختل

ز القدرة من أجل ونتيجة لهذه التطورات، فقد تزايد الوعي البيئي وتم تعزي. األخضر هو من يقود الطريق بتمثيله القوي
.معالجة القضايا البيئية الشاملة لعدة قطاعات

. كامل السياسيتواجه ألمانيا تحديات كبيرة تتطلب مستوى أعلى من الت في المرحلة األخيرة في القرن الحادي والعشرين،
تلبية المتطلبات وتشمل هذه التحديات الرغبة في تحقيق النمو دون استعمال الكربون، والحاجة إلى تجديد البنية التحتية ل

لمؤتمرات والقواعد ونتيجة لذلك، تستخدم ألمانيا على نحو متزايد أدوات التنسيق مثل ا. واألمن الرقمنةالمستقبلية من حيث 
كوسيلة رئيسية للمضي قدماً في  2011واألنظمة المشتركة، في حين أنها عززت فكرة العالقة من خالل مؤتمر بون لعام 

.السياسات البيئية
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اقة الكهربائية تعتبر محطات تخزين الضخ شكالً خاصاً من أشكال محطات تخزين الطاقة، والتي تعمل على تخزين الط
وبالتالي يتم . اهوالمولدات تيارات كهربائية بعد إطالق هذه المي التوربيناتوتولد . عن طريق ضخ المياه بشكل تصاعدي

.  هربائية في الشبكةتوليد الطاقة الكهربائية من خالل تحويل الطاقة الكامنة للمياه، وبعد التحويل، يتم تغذية هذه الطاقة الك
انخفاض الطلب،  وتعمل محطات تخزين الضخ في المقام األول لتوفير فائض من الطاقة الكهربائية في الشبكة في أوقات

.مثالً خالل ساعات الليل أو في عطالت نهاية األسبوع

حيث يتدخل . الحالي في عشرينيات و ثالثينيات القرن سايلعلى نهر  تورينجياوقد بنيت أول محّطة لتخزين الضخ في 
نع الغطاء النباتي وتؤدي المناطق اإلسمنتية واإلسفلتية إلى م. بناءها في الطبيعة والريف، األمر الذي جعلها مثيرة للجدل

طات لتخزين الضخ، خمسة مح تورينجياويوجد في . العمليات التقنية إلى تغيير نظام التدفق الطبيعي من التطور، وتؤدي
.ميغاواط 1.525يبلغ مجموع قدرة الطاقة فيها إلى 

:الصور
https://www.wirtschaftsspiegel‐thueringen.com/nachrichten/news‐details/article/weitere‐

pumpspeicherkraftwerke‐geplant.html
http://www.hydroreform.org/sites/default/files/Miller_Opportunities_in_Pumped_Storage

.pdf
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وبلغت قيمة التسوية خارج المحكمة  .لتخزين الضخ في التسعينيات غولديستالتم تنفيذ إجراء الموافقة على خطة محطة 
طبيعة والحفاظ ، وهي مؤسسة بيئية تعمل في قطاع حماية الإنستيتوتيونمليون يورو، كما تم إنشاء مؤسسة ديفيد  3.6
.عليها

الموجودة تحت  لتخزين الضخ بين الخزانات العلوية والسفلية، وترتبط كذلك بغرفة اآلالت غولديستالتربط محطة 
.األرض، وذلك للحد من أي آثار سلبية على المناظر الطبيعية وعلى البيئة منذ البداية

أثير على مختلف ظروف وبالنسبة إلى هذه المحطات المحتملة، فإّن عامالً سلبياً لنهج الترابط ينعكس بشكل سلبي في الت
السوق (سبياً ففي حين تتعرض الزراعة وإمدادات المياه لظروف حدودية متقلبة ن: السوق، حيث يؤثر كل منها في اآلخر

سية وأهمية الجوانب وبالتالي، تتغير المصالح الرئي. ، فإن قطاع الطاقة يتعرض لتقلبات السوق السريعة جداً )والمجتمع
.المختلفة في إطار العالقة بشكل سريع
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ويتم . كومة االتحاديةعلى النحو المنصوص عليه في قانون التخطيط المكاني للحإجراءات التخطيط اإلقليمي ينبغي تنفيذ 
.عماالتأنها أدوات متعددة االستإجراءات التخطيط اإلقليمي على وقد أثبتت . ذلك على نطاق يتجاوز موقع التطوير

ياجات وتشمل متطلبات التخطيط اإلقليمي أهداف التخطيط اإلقليمي، ومبادئ التخطيط اإلقليمي، وغيرها من احت
.التخطيط اإلقليمي

:النموذجية إلى مجموعات المشاريع التاليةإجراءات التخطيط اإلقليمي يمكن تصنيف حاالت تنفيذ 
حركة المرور•
إمدادات الطاقة•
ادارة المياه•
التخلص من النفايات•
المستوطنات البشرية•
الصناعة•
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تقييم األثر البيئي
تخدام األراضي وكجزء من قانون التخطيط المكاني للحكومة االتحادية، يجب إجراء تقييم األثر البيئي لدراسة أثر اس•

.واألنشطة والتطورات ذات األهمية اإلقليمية، على نطاق يتجاوز موقع التنمية
:2001في ألمانيا، وفقا لقانون تقييم األثر البيئي من عام •

المعروضة  تستمع السلطة المختصة إلى آراء الجمهور بشأن اآلثار البيئية للمشروع على أساس الوثائق"•
"...

ا السلطات قبول في جميع الحاالت التي تقرر فيه... نتائج تقييم األثر البيئي في االعتبار  تؤخذ"•
".المشاريع

"قرار الموافقة على المشروع أو رفضه... تعلن السلطة المختصة "•
جنب أو تقليل أو تعد السلطة المختصة وصفاً موجزاً لآلثار البيئية للمشروع والتدابير التي ستتخذ لت"•

كبيرة على الطبيعة و التعويض عن أي آثار بيئية سلبية كبيرة، واتّخاذ التدابير البديلة في حالة التعديات ال
«... المناظر الطبيعية التي ال يوجد لها تعويض ممكن 

من الذي يمتلك صالحيات صنع القرار عند إجراء تقييمات األثر البيئي؟
 :2001في ألمانيا، وفقا لقانون تقييم األثر البيئي من عام •

هذا التقييم في  ويأخذ... تقوم السلطة المختصة بتقييم اآلثار البيئية للمشروع على أساس الوصف الموجز "•
فقاً للقوانين المعمول و... االعتبار عند البت في مقبولية المشروع فيما يتعلق بالحماية البيئة الوقائية الفعالة 

"بها
فق عليها ال يجوز منح القرارات المؤقتة أو التراخيص الجزئية األولى أو الموافقات الجزئية األولى الموا"•

".إال بعد إجراء تقييم لألثر البيئي
«إذا تم االتفاق على المشروع من قبل سلطات األراضي، تقوم المقاطعة بتعيين سلطة مسؤولة"•

تم عقد اجتماع المائدة المستديرة : Schmalwasserإجراءات التخطيط اإلقليمي الخاصة  بمحطة تخزين الضخ بالنسبة 
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المحدودة، وذلك فيما  Trianel تريانيلبالتوازي مع إجراءات التخطيط اإلقليمي من قبل راعي المشروع وهو شركة 
 .يتعلق بالسلطات اإلقليمية ومجموعات العمل في الموقع

)http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ger36861E.pdf: المصدر( 
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 ً .يبدو أن المستثمرين من القطاع الخاص هم القوى الدافعة وراء هذه المشاريع المذكورة آنفا

وائل في أ) وإجراءات الموافقة(التخطيط اإلقليمي  كان هناك انخفاض جذري في معايير إجراءات: الدرس المستفاد
وكان . ا الشرقيةالتسعينات، وذلك تماشياً مع قانون تسريع خطة العمل، الذي كان موجهاً نحو مزيد من التطوير في ألماني

ون هو وكان القصد من القان. لهذا القانون الضرر الرئيسي حيث سمح بإجراء خطط عمل لم تكن ناجحة على اإلطالق
الرغم من أن ذلك لم  تقليص الفترة الزمنية من بداية التخطيط إلى التشغيل األولي وصوالً إلى ثلث الوقت المعتاد، على

ت متأخرة في وقد أدت العديد من التوضيحات المنفصلة والضرورية والتناقضات في التفاصيل إلى تعديال. يتحقق
إن التي ال يمكن اإلبالغ عنها إال إلى محكمة واحدة، و(الخطة، ولقد أدت الخطوات القانونية المتأخرة لالعتراضات 

طول، إلى إعادة جدولة العديد من العمليات المكلفة بوقت أ) كانت ناجحة في كثير من األحيان في إجراءات المحاكم
لى التحسينات باعتبار كل هذه األمور، فإّن التخطيط األمني والتعرف المبكر ع. وبتكاليف أكثر، وباستثمارات سيئة

.والتوافقات غالباً ما تكون أكثر فاعلية
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التغييرات  في وضع خطط العمل هو أن تُتاح الفرصة للجمهور لتقديم العرائض واقتراح الجمهور مشاركة المقصود من
ويستند . لحكومةغير أن الخطط تتبع رؤية عامة تمثل برنامجاً للسياسة العامة يتم طرحه من قبل ا. في الخطط اإلقليمية

ية سياسية تداولية وتمثل هذه االئتالفات مصالح األغلبية بعد عمل. اتجاه الخطط إلى الرؤى السياسية لالئتالفات الفائزة
).انتخابات(

أّن أصحاب المصلحة أنفسهم يقومون بإعداد ) مثل لجان حوض النهر( اتخاذ القرارات الجماعيةوالمقصود من 
 .اإلجراءات المشتركة وتنفيذها والموافقة عليها
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اء إدارة التخطيط العملي لقضايا ترابط المياه والطاقة والغذ"، 2017، بارتنر أوندبروفيسور بوهم : البنية التحتية والبيئة
بوتسدام، دارمشتات، "في ألمانيا
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هج قطاعي إلى يعرض هذا الشكل إطاراً عاماً لدمج السياسات واالستراتيجيات في القطاعات الثالثة ودعم االنتقال من ن
:والعناصر الرئيسية لإلطار العام هي. نهج كلي

).بين مستويات الحكومة(والتنسيق الرأسي ) بين القطاعات(تعزيز التنسيق األفقي    -
اعاة الترابط بين ينبغي تنسيق السياسات فيما بين القطاعات الثالثة مع مر: مواءمة السياسات العاّمة بين القطاعات‐

سات الموارد من أجل التقليل من النزاعات بين القطاعات وتحقيق أقصى قدر من التآزر وتحقيق أهداف السيا
.باستخدام نهج األنظمة

.تعزيز التنظيم، وتيسير االستثمار والتقنيات الذكية ذات الصلة  -
.تعزيز الطاقة المؤسساتية على فهم الديناميكيات والروابط المشتركة   -

:وتشمل الحوافز التي يمكن استخدامها لتعزيز الترابط ما يلي
والتطوير  مثل الدعم المالي وتشجيع روح المبادرة وتمويل البحث(الترويج المالي لتقنية توفير المياه والطاقة ‐

).والشركات الناشئة
).ت العامةمثل إعادة تقييم آثار الموارد في المؤسسا(االستثمارات العامة في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه ‐
.إلغاء الدعم المقدم للري بالمياه الجوفية أو أسعار الطاقة والمياه‐
ثل ترويج م(إزالة عقبات استخدام المياه التي تم تجميعها، أو التقنيات الموفّرة للمياه، أو مصادر الطاقة المتجددة ‐

).األسواق، ونقل التكنولوجيا، وتنفيذ اللوائح

Rasul (2016). Managing the food, water, and energy nexus for achieving the Sustainable 
Development Goals in South Asia. Environmental Development 18: 14‐25
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متوقعة، تحديد األدوات التي تساعد على المضي قدماً نحو اإلصالح على الرغم من الصراعات ال: الهدف من الشريحة
وخاصة في البلدان النامية؛ وفهم النهج األلماني لتحقيق التعاون

صالحات في بلٍد نام، فإّن هذه اإل) مثل اإلدارة المتكاملة للموارد المائية أو الترابط(في حالة حدوث إصالحات جديدة 
عف المؤسسات وهذا يعني وجود صراعات مختلفة يمكن أن تض. غالباً ما تفشل نتيجةً لالفتقار إلى األمن المؤسساتي

، والمصالح إّن العوامل المسببة لهذه المشاكل ال حصر لها، مثل الجوانب التاريخية. وتؤدي إلى إخفاقات في اإلصالح
بشكل  وعلى الرغم من كونها مشكلة شائعة، فإنها ال تُعالج. المختلفة، وعدم وجود أدوار وحقوق واضحة، وما إلى ذلك

.مباشر على الرغم من توافر األدوات التي يمكن أن تساعد في ذلك
اسات وإنشاء الجيدة في وضع السي الحوكمةوكشرط أساسي لتحقيق نتائج قوية، ينبغي على المرء أن يعّزز مبادئ 

.المؤسسات
فعلى . اتفي السنوات األخيرة، كان هناك كتابات تتضمن مجموعة من األدوات التي تحقق تعاون أفضل بين المؤسس
ة لبناء توافق سبيل المثال، يمكن إدراج جداول أعمال محّددة لمعالجة الخالفات في تصميم المشروع باتخاذ تدابير ملموس

.في اآلراء
 :الكتابات

Al‐Saidi, Mohammad (2017). Conflicts and Security in Integrated Water Resources 
Management. Environmental Science and Policy 73, 38‐44.

:وفي ألمانيا، يتم تسهيل التنسيق والتعاون من خالل وسائل مختلفة
يتم . لزمةقرارات مجلس الوزراء م. يجب على الوزارات التنسيق وفقاً للقاعدة اإلجرائية المشتركة :النهج القانوني

.  ة للجهات العاّمةتخصيص الميزانيات بعد المفاوضات بين الوزارات، والوكاالت االتحادية وتقديم تقارير مالية إثباتي
وتخضع  .وكثيراً ما يأتي تمويل المشاريع بمبادئ توجيهية واضحة بشأن إشراك أصحاب المصلحة ومشاركة العامة

التحادية جميع القرارات للمراجعة القضائية من قبل المحاكم اإلدارية، في حين يمكن أن تقرر المحكمة المؤسساتية ا
.الخالفات المؤسساتية
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رامجها ومن المفترض أن تنفذ األحزاب السياسية ب. المساءلة السياسية مهمة للغاية لحل الخالفات :النهج السياسي
قد ائتالف ذات ويستند مجلس الوزراء في ألمانيا دائماً إلى ائتالفات األحزاب التي توقع ع. السياسية المنصوص عليها

.وتقوم الحكومة بإصدار استراتيجيات للسياسات ويتم الحكم عليها بناًء على ذلك. أهداف سياسية واضحة

أهداف االستدامة طويلة األجل وعلى أرض  2016االستراتيجيّة األلمانيّة لالستدامة لعام فعلى سبيل المثال، تصوغ 
داف إدارية وتتضمن استراتيجية االستدامة قواعد وأه. الواقع في مجال السياسات، ومن ثم فهي موثوقة لجميع القطاعات

كما وتشمل أيضاً األهداف والمؤشرات . مؤشراً تعمل جميعها كأدوات للمراقبة 63عامة وقطاعية محددة، فضالً عن 
لقد . الزراعة فعلى سبيل المثال، يتم تحديد فائض النيتروجين من. الخاّصة بقطاعات ترابط المياه والطاقة والزراعة

التفكير المستدام  أسهمت االستراتيجية الوطنية لالستدامة، من خالل نفوذها، إسهاماً كبيرا في ترسيخ ثقافة أقوى لممارسات
.في عند السياسيين وعند الجمهور

سساتي على ولتحقيق التنفيذ الشامل الستراتيجية االستدامة في العديد من القطاعات، تم تعزيز إضفاء الطابع المؤ
الستشاري وتعمل كل من لجنة األمين العام للتنمية المستدامة والمجلس ا. استراتيجية االستدامة باستمرار منذ إنشائها

.البرلماني للتنمية المستدامة على تحقيق هذا الهدف
ر بناًء على نق :النهج الطوعي اشات وحوارات عاّمة تشير الهيئات التداولية في ألمانيا إلى أّن العديد من المناقشات تُقرَّ

تمد إعالنا مثل اجتماعات المائدة المستديرة، واستخدام وسائل اإلعالم، والمنابر الدورية التي تنظمها الحكومة والتي تع(
 ً لى إجماع وفي هذا النهج، هناك مزيج من المساءلة المهنية واألخالقية والسياسية يقود إ). مشتركاً أو برنامجا مشتركا

.وتوافق في اآلراء
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تشير إلى ) 2017(البروفيسور بوهم وشركاه : البنية التحتية والبيئة) 2017( وكاريوس وكرامير بلومستيننالحظ أن 
:واأللقاب األلمانية األصلية للوثيقتين هي. الوثائق المترجمة

األدوات واآلليات في ألمانيا: تنسيق المصالح القطاعية في العالقة بين المياه والطاقة والزراعة
Koordination sektoraler Interessen im Nexus zwischen Wasser, Energie und Landwirtschaft: 
Mechanismen und Instrumente in Deutschland

التخطيط العملي لمعالجة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في ألمانيا
Planungspraktischer Umgang mit WEF‐Nexus‐Sachverhalten in Deutschland
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، التقديمي وإذا أريد إدراجها في العرض. وتعتبر هذه الشريحة اختيارية، وبالتالي فإن ترتيبها في نهاية هذا العرض
.1نقترح أن توضع في بداية الجزء 

نفيذها بصورة تتبنى الكثير من الحكومات نهج تنظيم مجاالت السياسة العامة وفقاً للقطاعات الوزارية التي يجري ت
.متزايدة في الوكاالت الالمركزية

ن التنسيق ويحدث هذا الشكل م. يهدف التنسيق اإليجابي إلى توليد أقصى قدر من المنافع المحتملة لألطراف المعنية
.عموماً مع وحدات عديدة، غالباً ما يتم تنسيقها على مستوى سياسي رفيع

اإلدارة على  وفي هذه الحالة، ستعمل. في حين يركز التنسيق السلبي بشكل أساسي على مصالح اإلدارات المختلفة
.جابيوعادة ما تكون جهود التنسيق أعلى من أجل تحقيق التنسيق اإلي. دراسة ما إذا كانت لديها مصالح معينة أم ال

ذلك تكون وتضع استراتيجية االستدامة األلمانية مسودة أهداف االستدامة طويلة األجل الشاملة في مجال السياسات، وب
 عن وتتضمن استراتيجية االستدامة قواعد وأهداف إدارية عامة وقطاعية محددة، فضالً . مسؤولة عن جميع القطاعات

المياه  كما وتشمل أيضاً األهداف والمؤشرات الخاّصة بقطاعات ترابط. مؤشراً تعمل جميعها كأدوات للمراقبة 63
جية الوطنية وقد أسهمت االستراتي. فعلى سبيل المثال، يتم تحديد فائض النيتروجين من الزراعة. والطاقة والزراعة

.ياسيين والجمهورلالستدامة، من خالل نفوذها، إسهاماً كبيرا في ترسيخ ثقافة أقوى لممارسات التفكير المستدام عند الس

مؤسسي على ولتحقيق التنفيذ الشامل الستراتيجية االستدامة في العديد من القطاعات، تم تعزيز إضفاء الطابع ال
االستشاري  للتنمية المستدامة والمجلسوتعمل كل من لجنة أمناء الدولة . استراتيجية االستدامة باستمرار منذ إنشائها

.البرلماني للتنمية المستدامة على تحقيق هذا الهدف
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