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ر�سائل رئي�سية

1. حوافز االأمن المائي

الم�صاقط المائية هي الوحدات المنا�صبة لالإدارة المائية 

الم�صقط المائي هو منطقة من االأر�س تغذي النهر بالمياه من خالل عملية التهطال والتي يتم ت�صريف نتاجها عبر االأرا�صي اإلى 

الروافد ثم اإلى المجرى الرئي�صي للنهر. ويطلق على الم�صاقط المائية اأحيانًا “اأحوا�س ت�صريف” اأو “اأحوا�س اأنهار”.

خدمات الم�صقط المائي تفيد النا�س والطبيعة

والمناطق  الم�صت�صلحة  والمناطق  الع�صبية  واالأرا�صي  الغابات  -مثل  المائي  الم�صقط  لمنطقة  نة  المكوِّ العنا�صر  مختلف  ت�صكل 

ية واالأرا�صي الرطبة- مجموعات من النظم االإيكولوجية. وتوفر هذه النظم خدمات الم�صقط المائي. هذه الخدمات هي  ال�صطِّ

الفوائد التي تتيحها النظم االإيكولوجية الموجودة �صمن م�صاقط مائية تدعم م�صتخدمي المياه في اأ�صفل المجرى المائي بما في 

ذلك النظم االإيكولوجية ذاتها.

الدفُع نظير خدمات الم�صقط المائي اإ�صافٌة هامة في االإدارة المائية

لخدمات الم�صقط المائي الدور الكبير في اإيجاد اأمن مائي لم�صتخدمي المياه في اأ�صفل المجرى المائي. ويعتبر توفير الحوافز 

االأمن  لتعزيز  مبتكرة  المائي طريقة  الم�صقط  ا�صتمرار خدمات  على  نظير حفاظهم  والمياه  االأرا�صي  لمديري  بالدفع  المتمثل 

المائي. ويوجد االآن العديد من االأمثلة حول العالم لتمدنا باإر�صادات حول ما يمكن عمله وما ينبغي تجنبه في نظم الدفع نظير 

خدمات الم�صقط المائي. 

2. تحديد قيمة خدمات الم�صقط المائي واإدارُتها

ربط ا�صتخدامات االأر�س والمياه في اأعلى المجرى المائي با�صتخدامات اأ�صفل المجرى

كي تنجح وتدوم خطط الدفع ينبغي اأن توؤدي االأن�صطة والتغييرات التي يقوم بها مديرو االأرا�صي والمياه في اأعلى المجرى المائي 

اإلى فوائد ملمو�صة للم�صتخدمين في اأ�صفل المجرى. لذلك يتوجب التحقق من وجود عالقة “م�صبب واأثر” وا�صحة بين ممار�صات 

اإمكانية  اأ�صفل المجرى؛ وتختلف  اأعلى المجرى وتوفير خدمات الم�صقط المائي للم�صتخدمين في  ا�صتخدام االأر�س والمياه في 

تحقيق ذلك من حالة الأخرى.

ا�صتخدام موؤ�صرات واأهداف لتعريف نقاط انطالق في خدمات الم�صقط المائي وتتبع تطورها 

ينبغي �صبط خدمات الم�صقط المائي من خالل اللجوء "للمزج االأمثل والكثافة االأن�صب" عند ا�صتخدام اأرا�صي ومياه الم�صقط 

المائي. فمن ال�صروري تعريف الموؤ�صرات وقيا�صها بدقة حتى يمكن تتبع ا�صتفادة م�صتخدمين معينين من عملية تقديم خدمات 

الم�صقط المائي. ويجب اأن ترتبط هذه الموؤ�صرات واالأهداف بمتغيرات في ا�صتخدامات االأر�س والمياه قابلة للقيا�س واأن تكون 
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بيانات جديدة خا�صة بمجموعة محددة من  التخطيط لجمع  االأمر  ي�صتدعي  العالقة. كما قد  المعنيين ذوي  بين  اتفاق  مو�صع 

الموؤ�صرات واالأهداف اأو تح�صين البيانات الموجودة ذات ال�صلة.

توجيه اال�صتثمارات نحو اأن�صطة ومواقع توافقية

من ال�صروري توخي الو�صوح في تحديد اأهداف برنامج الدفع بناًء على ال�صالت ال�صببية التي تربط بين االأعمال التي تتم في 

اأعلى المجرى المائي والفوائد المترتبة عند اأ�صفله. فاالأهداف الوا�صحة ت�صاعد على تحديد المواقع االأن�صب لم�صروعات معينة، 

وت�صاعد في ح�صٍر اأدق للمعنيين الواجب اإ�صراكهم في البرنامج واالآليات التي �صت�صتخدم الحقًا، كما تعمل على اإيجاد �صفافية 

وثقة بين المعنيين الم�صاركين في البرنامج.

طرح اال�صتثمار القائم على تقييم خدمات الم�صقط المائي

اأهمية هذه الخدمات والح�صول على دعم  يمكن اال�صتفادة من التقييم االقت�صادي لخدمات الم�صقط المائي في التوعية حول 

لبرنامج الدفع. لكن ينبغي المالحظة اأن المبالغ التي �صتدفع �صتحدد في النهاية وفقًا للتكاليف والفوائد الخا�صة بالمعنيين.

توفير المعلومات والتوفيق بين المعنيين اأمران �صروريان

ينبغي توفر المعلومات الوافية للمعنيين ليتمكنوا من توجيه ا�صتثماراتهم الوجهة المنا�صبة وتحديد التغييرات واالآثار المبتغاة. كما 

يجب تحديد المعنيين القادرين على التاأثير في خدمات الم�صقط المائي)البائعين( والمعنيين القادرين على اال�صتفادة من هذه 

الخدمات )الم�صترين(. ومن المهم التثبت من وجود عالقة بين التغيرات في االأر�س والمياه وم�صتويات خدمات الم�صقط المائي، 

فهذا مما يتيح التوفيق بين بائعي الخدمات وم�صتريها.

3. ت�صميم برنامج دفع ثمن خدمات الم�صاقط المائية

 

جعل خدمات الم�صقط المائي �صاأنًا عامًا

يوؤدي توفر العنا�صر ال�صرورية والت�صميم الح�صن واالتفاقيات الفعالة في برنامج الدفع اإلى ا�صتفادة كافة االأطراف من اإ�صالح 

خدمات الم�صقط المائي اأو حمايتها. وهذا ما يجعل االهتمام بهذه الخدمات �صاأن الجميع ولي�س مجرد َهم اأولئك الذين يعانون 

من اآثار تدهور م�صتوى هذه الخدمات اأو المهددين بمثل هذه االآثار. وُيْعزى هذا التطور اإلى تحديد قيم )مادية( لهذه الخدمات 

وربطها باالأ�صواق حيث يتم تبادلها. 

اإيجاد اأ�صواق ي�صاعد على تدخيل نفقات تعتبر عوامل خارجية

من �صاأن برامج الدفع تدخيل العوامل الخارجية من خالل اإيجاد اآليات �صوق لتبادل خدمات الم�صقط المائي المقدمة من قبل 

القادرين على التاأثير في هذه الخدمات نظير دفع التكاليف من قبل المعنيين باالنتفاع منها. ويمكن لبرامج الدفع ح�صنة الت�صميم 

اأن تكون و�صيلة فعالة ومنخف�صة الكلفة للتاأثير في الخيارات وال�صلوكيات المت�صلة باإدارة االأر�س والمياه في الم�صقط المائي. فهي 

ت�صاعد على توعية المعنيين بقيمة خدمات الم�صقط المائي وت�صجيعهم على ا�صتخدام اأف�صل للموارد المتاحة بهدف تعزيز االأمن 

المائي.

فهم �صوق خدمات الم�صقط المائي

يتطلب اإن�صاء �صوق لخدمات الم�صقط المائي معرفة ال�صلع والخدمات الهامة المقدمة من مجموعة النظم االإيكولوجية في الم�صقط 



8

واإدراك اإمكانية االتجار بها نظير ثمن مقبول. كما ينبغي معرفة بائعي هذه الخدمات )اأي القادرين على التاأثير فيها( وم�صتريها 

)اأي القادرين على اال�صتفادة منها( الراغبين في االنخراط في برنامج الدفع المحتمل. ويجب اأي�صًا التحقق مما يرتبط باالأر�س 

والموارد المائية من ملكية واإتاحة الو�صول وحق اال�صتخدام.

هنالك خيارات عديدة في برامج الدفع

اأو  االأر�س  و�صراء  مبا�صرة،  الخدمات  لمزودي  الدفع  يتم  الخا�س” حيث  “البرنامج  فهناك  الدفع.  برامج  من  اأنواع  عدة  ثمة 

الت�صارك في دفع النفقات بين االأطراف الخا�صة الم�صاركة. اأما برنامج “ال�صقف والتبادل” فيقوم على تحديد �صقف ال�صتخراج 

“منح ال�صهادات” اأو  اأو الت�صبب في تلويثها ويتيح تبادل ت�صاريح الح�ص�س فيما بين م�صتخدمي المياه. ووفقًا لبرنامج  المياه 

“التو�صيم االإيكولوجي” يتم احت�صاب نفقات الخدمات �صمن الثمن المدفوع للمنتج المباع. اأما اأكثر البرامج �صيوعًا فهي “برامج 
الدفع العامة” والتي ت�صارك فيها موؤ�ص�صات عامة وت�صتمل على ر�صوم ا�صتخدام و�صراء اأر�س ومنح حق ا�صتخدام الموارد الموجودة 

في االأر�س باالإ�صافة اإلى اآليات مالية قائمة على ال�صرائب واالإعانات.

م الخيارات بعناية لتجد االأن�صب قيِّ

يجب اأن يتم الن�س بو�صوح على اأهداف برنامج الدفع نظير خدمات الم�صقط المائي وتقييم التاأثيرات االقت�صادية واالجتماعية 

وال�صحية والبيئية، اإ�صافة اإلى المفا�صلة بين مزايا وعيوب مختلف برامج الدفع. ومن ال�صروري اأي�صًا تحديد مواءمة هذه البرامج 

لل�صياقات االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية التي تتم فيها. وال يجوز اإغفال دور المعنيين في تقييم مختلف الخيارات.

د االحتياجات التمويلية وخيارات توظيف التمويل  حدِّ

ال يقت�صر برنامج الدفع على التحويالت المالية التي تتم بين بائعي الخدمات وم�صتريها، بل ينبغي احت�صاب النفقات والتحويالت 

االإ�صافية كتلك المتعلقة باالأبحاث والتطوير والتدريب واأن�صطة التوعية والتن�صيق واالإدارة والر�صد ودرا�صة االآثار والر�صوم القانونية 

وتبعات الت�صخم واأية نفقات طارئة. ويجب اإيجاد اآليات لتمويل برنامج طويل االأمد يغطي هذه النفقات. 

4. خارطة الطريق الموؤدية التفاق

 

يتطلب اإن�صاء برنامج الدفع تفاو�صًا بين “البائعين”و  “الم�صترين”

قد ي�صتمر التفاو�س بين بائعي خدمات الم�صقط المائي وم�صتريها �صنوات عديدة. اأما النجاح في اإنجاز هذه المفاو�صات فيقت�صي 

قيام المي�صرين والمعنيين بتطوير فهم م�صترك لمختلف االهتمامات والموجودات والقدرات لدى اأطراف هذه العملية. هذا الفهم 

هو مفتاح الو�صول اإلى اتفاق يحدد بنية وقواعد عمل برنامج الدفع بكفاءة وفاعلية و�صال�صة و�صفافية واإن�صاف وا�صتدامة.

اإ�صراك االأطراف المعنية مبكرًا

قم بتحديد جميع من ينبغي اإ�صراكه في التفاو�س حول برنامج الدفع واأِثر اهتمامهم من خالل التوا�صل الفعال في مرحلة مبكرة، 

م�صتري  واأ�صرك  اأو منظمات حكومية.  ما  اأو جماعة  اأهلية محلية  نزيه كجمعية  و�صيط  يلعبه  اأن  يمكن  الذي  الدور  وا�صتفد من 

بائعي  وادُع  البيئة ذاتها.  تن�َس  اأو غير مبا�صر، وال  المائي ب�صكل مبا�صر  الم�صقط  ي�صتعملون خدمات  المحتملين ممن  الخدمات 

الخدمات المحتملين القادرين على اأكبر قدر من التاأثير في �صوء حجم التمويل المتوقع توفره. حدد الدعم التخ�ص�صي المطلوب 

والم�صرفيون  االأرا�صي  ا�صتخدامات  ومخططو  والبيئيون  الهيدرولوجيون  يوفره  كالذي  المفاو�صات  عملية  مراحل  مختلف  في 

والمحامون. 
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ه لدعم المفاو�صات   قم بتحليل موجَّ

التحليل  وا�صتخدم  و�صيا�صيًا.  اجتماعيًا  ومقبول  موؤ�ص�صيًا  ملِزم  اتفاق  نحو  المفاو�صات  عملية  لتوجيه  المعنيين  تحليل  ا�صتخدم 

الموؤ�ص�صي لم�صاعدة المتفاو�صين على تحديد الموؤ�ص�صات الواجب اإ�صراكها في برنامج الدفع واالأدوار المنا�صبة لكل منها والفجوات 

التي تتطلب وجود موؤ�ص�صات جديدة لملئها. قيِّم م�صتخِدمًا تحليل القوة التاأثير الن�صبي لمختلف مجموعات المعنيين وم�صتويات 

�صيطرتهم على اإدارة الم�صقط المائي. واعمل على حماية م�صالح المعنيين الرئي�صيين االأقل قوة خالل المفاو�صات.

ا�صتفد من فر�س عديدة للبدء في عقد اتفاق اأو الم�صي فيه

تاأثيراتها. كما  �صتبرز منا�صبات عديدة تتيح التقدم باتجاه اتفاق كحدوث تغييرات في ال�صيا�صات تحفز المعنيين على تدار�س 

اأن الح�صول على معلومات جديدة حول خدمات الم�صقط المائي �صيكون مو�صع اهتمام لبع�س االأطراف اإن لم يكن كلها. وحتى 

اأو النزاعات اأو االأزمات التي قد تحدث من �صاأنها حث االأطراف على االلتقاء والتباحث في طرق جديدة للم�صي في  التوترات 

مداوالتهم. ومن المحفزات الممكنة االأخرى اإ�صراك زعيم �صيا�صي )قد يكون على الم�صتوى المحلي( اأو �صخ�س معروف يدفع 

االأطراف باتجاه التو�صل اإلى توافق. 

5. قواعد العمل

و�صوح واإمكانية اإنفاذ القواعد واآليات التعامالت اأمران �صروريان

يعتمد نجاح عمل برامج الدفع نظير خدمات الم�صقط المائي على قواعد واآليات دفع وا�صحة وملزمة ومفهومة ومتفق عليها من 

قبل كافة االأطراف، وبخالف ذلك �صتتال�صى الثقة بين المعنيين. 

ت�صميم اإطار عمل موؤ�ص�صي للبرنامج المختار

القيام  على  ومقدرة  ر�صيدة  اإدارة  في ظل  مْحَكم  تعاقدي  وقانون  فعالة  موؤ�ص�صات  وجود  على  مبنيًا  العمل  اإطار  يكون  اأن  ينبغي 

بتعامالت ُمحوكمة واإنفاذ موثوق. وهذا يقت�صي تبيان الحقوق واالتفاق على االلتزامات بين االأطراف واإر�صاء ترتيبات تعاقدية 

ل�صمان االمتثال واالإنفاذ.

الو�صوح حول حيازة االأر�س والمورد يقع في �صميم برنامج الدفع

كي ي�صتفيد برنامج الدفع نظير خدمات الم�صقط المائي من دعم فعال من قبل اأ�صحاب الملكيات ينبغي االهتمام بق�صايا الحيازة. 

حينئذ لن يقت�صر ما يجب على حقوق الملكية تقديمه على تنظيم ملكية االأرا�صي بل �صي�صمل الموارد الطبيعية المتوفرة في هذه 

االأرا�صي. وحتى تتمكن برامج الدفع من لعب دورها كمحفز على اإدارة فاعلة للم�صقط المائي ينبغي تحديد حقوق الملكيات اإما 

من خالل قوانين ر�صمية اأو عبر العرف ال�صائد بحيث ال يبقى مجال للغمو�س حول هذه الحقوق لدى المعنيين، وي�صاعد في ذلك 

الت�صجيل الدقيق واالإدارة ال�صحيحة لحقوق الحيازة.

تحديد وتثبيت اآليات لتقدير االمتثال

تفيد الخ�صائ�س الوا�صحة لبرنامج الدفع في و�صف ماهية االمتثال. ولكن هذا ال يعفي من الن�س على اأ�صلوب التثبت من االمتثال 

ور�صده. ويمكن تقدير مدى االمتثال من خالل تفتي�س ميداني محدد االأ�صاليب واالإجراءات والموؤ�ص�صات الم�صاركة واأية تفا�صيل 

اأخرى مهمة. كما اأن للمراجعات المكتبية دور في تقييم االمتثال عبر تدقيق تقارير الر�صد الذاتي وال�صجالت الُمعدة من قبل 

البائعين والم�صترين، با�صتخدام االإجراءات المتفق عليها. وينبغي وجود تق�صيم وا�صح لم�صوؤوليات التحقق من االمتثال وعقوبات 

محددة في حالة عدم االمتثال.
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6. التعلم من ال�صركاء واال�صتفادة من الخبرات

االإدارة ال�صحيحة للم�صروع اأمر حيوي 

يقت�صي تطوير واإدارة برنامج الدفع تن�صيقًا فعااًل بين كافة عنا�صره واال�صتفادة من معارف عديدة واإيجاد تكامل بينها. وهذا 

التقليل من  اأو  اإهمالها  يجوز  ال  وهي مهمة  والمعنيين،  والخبراء  الم�صروع  بين موظفي  م�صتمرًا  وتوا�صاًل  يتطلب عماًل جماعيًا 

اأهميتها لئال يختل برنامج الدفع. لذلك ينبغي وجود مدير م�صاريع ذي مهارات ات�صال ممتازة يتولى اإدارة هذا البرنامج.

اأطِلق عملية تعلم اجتماعي فعالة و�صفافة

وثمة منا�صبات مبكرة  الدفع.  برنامج  واإدارة  و�صع  للمعنيين في  وواعية  االجتماعي م�صاركة مفيدة  التعلم  تتيح عملية  اأن  يجب 

عديدة يمكن من خاللها البدء باإ�صراك المعنيين في التعلم االجتماعي مثل درا�صة نطاق العمل وتحليل الو�صع وال�صيناريوهات 

ودرا�صات الجدوى. ويتيح ر�صد وتقييم نتائج واآثار برنامج الدفع ا�صتخدام بيانات كمية الإعالم الم�صاركين اإن كان البرنامج قد 

حقق اأهدافه بالفعل، االأمر الذي يمكن المعنيين من التفكر في اإنجازات البرنامج وفعاليته. لكن ينبغي مراعاة اأن الدليل على 

وجود تاأثير قد ال يظهر اإال بعد �صنوات عديدة.

ر فعالية البرنامج ومدى تقبله تقديرًا دقيقًا قدِّ

يجب اأن تخ�صع برامج الدفع مقابل خدمات الم�صقط المائي لتقدير دقيق يقي�س فائدتها وتقبلها من قبل المعنيين. ومع اأن برامج 

الدفع هي في االأ�صا�س طريقة مبتكرة للتحفيز على اإدارة الم�صقط المائي اإال اأنها تتطور بت�صارع لت�صبح اأداة �صائعة اال�صتخدام، 

مما ي�صتوجب توعية النا�س بكيفية تطوير واإدارة هذه البرامج. و�صيبقى التعلم االجتماعي من اأهم عوامل تطوير برامج دفع ناجحة 

في الم�صتقبل.
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تمهيد

 

المياه كمنفعة اأو خدمة اأو حق اأ�صبح ينظر اإليها في ظل العولمة كتحٍد رئي�صي. فنحن ن�صع مواردنا المائية تحت �صغوطات 

متزايدة، وينبغي علينا مراجعة اأ�صلوب تعاملنا مع تاأثير هذه ال�صغوطات على بيئتنا. وما ي�صاعف من تعقيدات هذه ال�صغوطات 

رغبتنا في تحقيق االإن�صاف االجتماعي والفوائد االقت�صادية والم�صاءلة البيئية.

حتى االآن ال يوجد اإدماج كامل للدفع اأو التعوي�س نظير الخدمات البيئية –وكيفية ذلك ومن يقوم به- �صمن االأنماط الحالية 

الالزم لحماية  التمويل  لتاأمين  ومبتكرة  واأدوات وطرق جديدة  الأفكار  اليوم بحاجة ما�صة  اأنف�صنا  ولذلك نجد  المائية.  لالإدارة 

مواردنا المائية، ويجب علينا الح�صول على نتائج اإيجابية وم�صتدامة ت�صمن اإدارة بيئية فعالة للمياه.

ويحاول هذا الدليل ر�صم خارطة طريق لو�صع اآليات واأدوات اقت�صادية تربط التطور بالحفاظ على البيئة واالإنتاج الزراعي 

واالقت�صادي والتمدد المتزايد للتح�صر على ح�صاب الم�صاحات الخ�صراء. 

ومما تعتمد عليه االإدارة المتكاملة لموارد المياه الت�صارك في الم�صوؤوليات واالأهداف المتعلقة با�صتخدام هذه الموارد. كما اأن 

اإ�صراك المعنيين �صرط اأ�صا�صي لتطبيق نظام للدفع يمول االإدارة المائية. واإننا لناأمل اأن يكون هذا الكتاب دلياًل مفيدًا للمهتمين 

ببرامج الدفع. وفي حقيقة االأمر علينا جميعًا اأن ن�صارك في هذه الم�صاعي لي�س فقط من خالل تحديد الم�صكالت بل اأي�صًا بتطبيق 

الحلول.

 بابلو لوريت

موؤ�ص�صة حماية المياه

 االإكوادور 
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المحررون والموؤلفون

تحرير: مارك �صميث، دولف دي خروت، دانييل بيُرت-ميتريه، ِخير بيركامب

د. ِخير بيركامب ود. مارك �صميث، االتحاد الدولي لحماية الطبيعة الف�صل االأول: 

د. دولف دي خروت، جامعة فاِخِننين؛ د. َفلنتينا تا�صون، موؤ�ص�صة التنمية الم�صتدامة؛ د. �صامبورنو ْبرونزيل،  الف�صل الثاني: 

جامعة اأم�صتردام الحرة

اإيفو ُملدر، موؤ�ص�صة التنمية الم�صتدامة؛ د. َفلنتينا تا�صون ود. دانييل بيُرت-ميتريه، االتحاد الدولي لحماية  الف�صل الثالث: 

الطبيعة

د. اإينا ُبّرا�س، المعهد الدولي للبيئة والتنمية؛ د. روبرت هوب، جامعة نيوكا�صل الف�صل الرابع: 

توما�س غرايبر، االتحاد الدولي لحماية الطبيعة؛ د. روبرت هوب؛ د. األيخاندرو اآيزا، االتحاد الدولي لحماية  الف�صل الخام�س: 

الطبيعة

د. روبرت هوب؛ د. اإينا ُبّرا�س؛ د. ِخير بيركامب؛ د. مارك �صميث الف�صل ال�صاد�س: 
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�سكر وتقدير

لقد �صاهم اأ�صخا�س عديدون في جعل هذا الكتاب يرى النور وذلك من خالل جعل اأفكارهم وخبراتهم في مجال برامج الدفع 

لخدمات النظام االإيكولوجي متاحة اأمام فريق التاأليف والتحرير. �صكلت هذه الم�صاركات ال�صخية اإ�صهامًا حيويًا في التخطيط 

لهذا الكتاب ثم اإتمامه على ما هو عليه االآن. وال ي�صعنا اإال اأن ن�صكرهم على اهتمامهم بالم�صروع وتعاونهم الم�صتمر مع “مبادرة 

المياه والطبيعة” التابعة لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

اإن محرري وموؤلفي هذا الكتاب ممتنون تحديدًا لم�صاهمة دانييل بيُرت-ميتريه من االتحاد الدولي لحماية الطبيعة الذي 

التخطيط  في  هامًا  دورًا  تا�صون  ِلَفلنتينا  كان  كما  الموؤلفين.  اإ�صهامات  ق  ون�صَّ العملي  الدليل  لهذا  التخطيط  تي�صير عملية  تولى 

للكتاب والتاأكد من توثيق دور الم�صاهمين الرئي�صيين. ونقدر اأي�صًا ما قدمه جو�صوا بي�صوب ولو�صي اإميرتون من االتحاد الدولي 

لحماية الطبيعة من اأفكار ون�صائح قيمة حول تطوير هذا الدليل.

ونود �صكر ِوندي بروكتر )منظمة الكومنِولث للبحوث العلمية وال�صناعية – االأر�س والمياه، باأ�صتراليا( وبرو�س اآيلُورد )هيئة 

حماية الموارد في نهر َد�صوت�س، اأوريغون، الواليات المتحدة( و�صامبورنو ْبرونزيل )جامعة اأم�صتردام الحرة، هولندا( والبروفي�صور 

مايكل �ْصتوِكنغ )جامعة �صرق اآنغليا، المملكة المتحدة( لمراجعتهم كامل هذا الدليل اأو اأجزاء منه. كما ن�صكر ِميَغن كارِتن على 

تحريرها وتدقيقها للمخطوطة النهائية وكاثرين ْكُر�س على تح�صيرها خال�صات الحاالت وكلوديا �صاُدف على مراجعتها م�صودات 

اأخيرًا من التعبير عن خال�س امتناننا للم�صاهمات المالية الإ�صدار هذا الكتاب والتي  المخطوطة وتجميع الم�صطلحات. ال بد 

قدمها كل من المكتب الِفدرالي ال�صوي�صري للبيئة وم�صروع ال�صبكة الدولية للتعليم المائي التابع لمرفق البيئة العالمي وحكومة 

هولندا من خالل مبادرة المياه والطبيعة.
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الف�صل االأول

حوافز الأمن المائي

ي�صتفيد النا�س في حياتهم اليومية من الخدمات المقدمة من قبل قطاع االأعمال والحكومة والعائلة واالأ�صدقاء والمجتمعات، 

كما ي�صتفيدون من الخدمات المقدمة من النظم االإيكولوجية المحيطة بهم. وال تكون هذه النظم عادة مو�صع اإدراك اإلى اأن تن�صب 

المحّملة  المياه  من  متزايدة  كميات  بت�صريف  والمتاآكلة  القاحلة  التالل  منحدرات  تاأخذ  عندما  المثال  �صبيل  فعلى  عنا�صرها. 

بالروا�صب اإلى اأ�صفل المجرى المائي يكون غالبًا قد فات االأوان على فر�صة تدارك االأمر. عندها ت�صبح االأحوا�س المائية وقنوات 

اأو تغيير خدمات  اإ�صالح  المائي. وغالبًا ما تكون كلفة  التزويد  اأمام  الري المحتوية على ن�صب كبيرة من الطمي عائقًا خطيرًا 

الم�صقط المائي الذي كان يقوم بدور الَم�صّد للجريانات المائية اأمرًا في غاية ال�صعوبة. وتعتبر الم�صاقط المائية والخدمات التي 

توفرها مفاهيم اأ�صا�صية داعمة ل�صياغة حوافز ت�صجع النا�س على اال�صتثمار في خدمات الم�صقط المائي وتطوير م�صاهمتهم في 

االأمن في اآخر م�صار الخدمة المائية. 

1-1 فهم خدمات الم�صقط المائي

الم�صقط المائي هو منطقة من االأر�س تغذي النهر بالمياه من خالل عملية التهطال والتي يتم ت�صريف نتاجها عبر االأرا�صي 

اأنهار”.  “اأحوا�س  ت�صريف” اأو  “اأحوا�س  اأحيانًا  المائية  الم�صاقط  على  ويطلق  للنهر.  الرئي�صي  المجرى  اإلى  ثم  الروافد  اإلى 

اأحيانًا بنطاق معين. فالحو�س  اأن كاًل منها يخت�س  اإلى ذات المفهوم رغم  وت�صتخدم هذه الم�صطلحات عادة بحرية لالإ�صارة 

ت�صكل  كبير في حين  نهر  اإلى  مياهها  فة  الم�صرَّ االأر�س  كبيرة من  م�صاحة  الممتد على  المائي  بالم�صقط  يخت�س  مثاًل  النهري 

“الم�صاقط الفرعية” اأو “الم�صاقط ال�صغيرة” وحدات اأ�صغر بكثير �صمن الحو�س ت�صرف مياهها اإلى مجاري الروافد. وتعتمد 
نوعية وكمية وتوقيت مياه الم�صقط الم�صرفة اإلى االأنهار اأو الجارية معها على عوامل طبوغرافية وجيولوجية ونوع التربة والغطاء 

من  التبخر  عبر  اأ�صا�صي  ب�صكل  المياه  ُتفقد  ذلك  كل  واأثناء  الب�صرية.  االأن�صطة  من  وغيرها  االأر�س  ا�صتخدام  وطبيعة  النباتي 

البحيرات واالأرا�صي الرطبة والحياة النباتية الرطبة ومن خالل النْتح في النباتات واالأ�صجار. من ناحية اأخرى قد تحمل المياه 

المتدفقة من المنحدرات وفي القنوات والمياه الجوفية الروا�صب والمغذيات وغيرها من المواد الكيماوية والملوثات. لذلك تعتمد 

وتوزيعها  الموجودة  النباتية  الحياة  اأنواع  على  المائي  الم�صقط  اأ�صفل  في  المياه  م�صتخدمي  اإلى  ت�صل  التي  المياه  وكمية  نوعية 

والطبيعة الجيولوجية واأنواع التربة وطرق ا�صتخدام االأر�س واإدارتها.

الإيكولوجية في م�سقط مائي.” النظم  النا�س من  التي يجنيها  الفوائد  المائي:  الم�سقط  “خدمات 

اإن تحديد الم�صقط المائي لطبيعة الجريانات المائية يجعل من الم�صقط هدفًا منا�صبًا لعملية تنظيم اإدارة الموارد المائية 

والتخطيط لها. لذلك تعتبر حالة الم�صقط المائي واإدارة الغطاء النباتي والتربة وموارد االأر�س بما فيها من مجاري مائية عنا�صر 

اأ�صا�صية في التخطيط للتوزيع واال�صتخدام المائي. ويجب اأن تكون اإدارة الم�صقط المائي في �صميم اال�صتراتيجيات المو�صوعة 

هوؤالء  وعلى  الم�صقط.  اأ�صفل  في  المياه  م�صتخدمي  يخدم  بما  النهر  في  الكافي  الجريان  نظم  و�صمان  المائي  التزويد  لتاأمين 

العمل  اأولئك الذين يقومون بالري وم�صغلو الطاقة الكهرمائية والبلديات وال�صناعات وُحماة الطبيعة-  الم�صتخدمين - ومنهم 

1

�صوية للو�صول اإلى اأن�صب توزيع للمياه.
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النظم  من  مجموعة  المائي  الم�صقط  �صمن  الطبيعية  الم�صاحات  اأرا�صي  منها  تتاألف  التي  المتعددة  العنا�صر  ت�صكل 

االإيكولوجية؛ ومن هذه العنا�صر الغابات واالأرا�صي الع�صبية والمناطق الم�صت�صلحة والمناطق ال�صطّية واالأرا�صي الرطبة. وتدعم 

للب�صر )اأنظر ال�صكل 1-1(.  ال�صلع والخدمات ال�صرورية  النباتي والحيواني وبذات الوقت توفر  التنوع  هذه النظم االإيكولوجية 

 
2

ويقدم الجدول 1-1 اأمثلة على ال�صلع والخدمات المت�صلة بالمياه والتي توفرها النظم االإيكولوجية الموجودة في م�صقط مائي.

فخدمات الم�صقط المائي هي الفوائد التي يجنيها النا�س من النظم االإيكولوجية القائمة في م�صقط مائي. ويوؤدي التغيير في 

الم�صقط  في  المائية  الجريانات  وتعتمد  المتاحة.  المائي  الم�صقط  خدمات  في  تغيير  اإلى  وتغطيتها  االإيكولوجية  النظم  توليفة 

المائي وبالتالي توقيت وتوفر المياه في نهاية المجرى المائي على الغطاء النباتي في بداية الم�صقط. وبتغير النظم االإيكولوجية 

في الم�صقط اأو �صياعها اأو تدهورها تتغير قدرتها على تقديم خدمات تلبي احتياجات النا�س. 

جدول 1-1: اأهم الخدمات المت�صلة بالمياه والتي توفرها النظم االإيكولوجية في م�صقط مائي مثالي

تنظيم الخدمات 

الخدمات المت�سلة بتنظم الجريانات اأو تقليل المخاطر

نفاذ  الجريان،  )�صد  الهيدرولوجية  الجريانات  تنظيم  	•
المياه في التربة، اإعادة تغذية المياه الجوفية، الحفاظ 

على الجريانات االأ�صا�صية(

الفي�صانات، خف�س  منع  )مثل  الطبيعية  االأخطار  تقليل  	•
الجريان االأق�صى، تقليل االنهيارات االأر�صية(

حماية التربة وال�صيطرة على انجرافها والتر�صبات 	•
�صبط نوعية المياه ال�صطحية والجوفية 	•

خدمات ثقافية وترفيهية

الخدمات المت�سلة بالرفاه والإلهام الإن�ساني

الترفيه المائي 	•
جماليات الطبيعة 	•

الهوية والتراث الثقافي 	•
االإلهام الفني والروحي 	•

خدمات م�صاندة

النظام  الحياة وعمل  َموائل  �صاأنها دعم  التي من  الخدمات 

الإيكولوجي

َموائل الحياة البرية 	•
الَموائل  على  للحفاظ  المطلوب  الجريان  نظام  	•

واال�صتخدامات الواقعة في نهاية المجرى المائي

تزويد الخدمات

والمنتجات  للغذاء  المبا�سر  بالتوفير  الخا�سة  الخدمات 

غير الغذائية من الجريانات المائية

تزويد المياه العذبة 	•
اإنتاج المحا�صيل والفاكهة 	•

االإنتاج الحيواني 	•
اإنتاج االأ�صماك 	•

تزويد االأخ�صاب ومواد البناء 	•
االأدوية 	•

الطاقة الكهرمائية 	•

1-2 لماذا تعتبر خدمات الم�صقط المائي مهمة؟

تعتبر النظم االإيكولوجية التي توفر خدمات الم�صقط المائي جزءًا من البنية التحتية ال�صرورية لالأمن المائي. ومن الناحية 

العملية ي�صتوجب االأمن المائي عدة اأمور هامة. فينبغي �صمان توفير كميات مياه كافية ال�صتخدامات محددة كال�صرب والزراعة 

وال�صناعة والنقل والنظم االإيكولوجية في نهاية المجرى المائي. كما يتوجب تقليل المخاطر المت�صلة بالمياه وَتِبعات الفي�صانات 

والجفاف والتلوث. وثمة اإدراك متزايد لدور مجموعات النظم االإيكولوجية الواقعة في الم�صقط المائي مثل الغابات اأو االأرا�صي 

الرطبة في االأمن المائي.
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�صكل 1-1: اأهم وظائف وخدمات م�صقط مائي مثالي
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هذه  قيمة  بتحديد  االهتمام  ت�صاعف  اإلى  المائي  االأمن  في  المائي  الم�صقط  خدمات  لم�صاهمة  االإدراك  هذا  اأدى  وقد 

المحافظة  في  كا�صتثمارهم  تمامًا  الم�صقط  المحافظة على خدمات  في  اال�صتثمار  يدركون �صرورة  النا�س  بداأ  كما   
3

الخدمات،

على االأنواع االأخرى من البنى التحتية، واإال فقد ت�صبح بع�س خدمات الم�صقط ال�صرورية للم�صتخدمين في اآخر المجرى المائي 

عر�صة للتدهور.

ورغم اإدراك النا�س المتزايد اأن اأمنهم المائي يمكن اأن يتاأثر بنظام االإدارة ال�صائد في م�صقطهم اإال اأنه غالبًا ما تنق�صهم 

اإلى االإدارة المائية  اإ�صافة هامة  اأفعال ملمو�صة. ويعتبر الدفع نظير خدمات الم�صقط  اإلى  الدراية بكيفية ترجمة هذا االإدراك 

ت�صاعد على حل هذه الم�صكلة؛ فالدفع يقوم على نهج تحفيزي للمحافظة على خدمات الم�صقط ال�صرورية لالأمن المائي. وقد تم 

عبر العقود الما�صية تطوير مجموعة متنوعة من البرامج اال�صتر�صادية جاءت تحت م�صميات مختلفة مثل “الدفع نظير خدمات 

النظام االإيكولوجي” و“بنوك المياه” و“برامج تجارة المياه” و“االإعانات المائية”. وتتزايد حاليًا المعلومات المتوفرة حول ما 

يجب القيام به وما يجب االبتعاد عنه عند اإطالق واإدارة هذه البرامج.

المائي.” الم�سقط  ال�ستثمار في خدمات  النا�س  “على 

الم�صقط  لخدمات  دفع  برامج  واإدارة  اإقامة  حول  ترابطًا  واأكثر  عملية  معلومات  على  الطلب  تلبية  اإلى  الكتاب  هذا  ي�صعى 

المائي. وم�صدر هذا الطلب هم الم�صترون والبائعون المحتملون لهذه الخدمات والو�صطاء الذين غالبًا ما يتولون تي�صير اإقامة هذه 

البرامج واإدارتها. لذلك يهدف الكتاب لم�صاعدة هذه االأطراف على ت�صميم برامج فعالة وكفوؤة وم�صتدامة ومن�صفة، وي�صتعر�س 

العنا�صر التي يجب المواءمة بينها للخروج ببرنامج دفع منا�صب. ويورد ال�صكل 1-2 اأهم هذه العنا�صر والتي �صتتناولها مختلف 

ف�صول هذا الكتاب.

�صكل 1-2: العنا�صر التي يجب المواءمة بينها خالل تطوير برنامج للدفع لخدمات الم�صقط المائي. وت�صير االأرقام اإلى االأق�صام 

التي تتناول كل عن�صر في الف�صول 6-2

تن�صيق الم�صروع والتعلم االجتماعي )6-1 و 2-6(

تحديد البائعين 

والم�صترين وال�صركاء

ات�صاالت بهدف  	•
اإ�صراك المعنيين 

)1-4(

تحديد الم�صترين  	•
والبائعين )2-4(

تحديد الو�صطاء  	•
واحتياجات الدعم 

الفني )2-2-4(

تحليل المعنيين  	•
والتحليل الموؤ�ص�صي 

)3-4(

و�صع القواعد

االتفاق على اإطار  	•
العمل القانوني 

والموؤ�ص�صي )1-5 

و2-5(

تحديد االلتزامات  	•
التعاقدية )2-5(

االمتثال واالإنفاذ  	•
)3-5(

التفاو�س )4-4(

تحديد خدمات الم�صقط 

المائي وقيمة كل منها

تحديد الخدمات  	•
)1-2(

تحديد قيمة كل منها  	•
)2-2(

ت�صميم برنامج الدفع

تحديد االأهداف  	•
ونقطة االنطالق 

)2-3-3(

تقييم نوع البرنامج  	•
وت�صميمه )3-3-3(

ا�صتراتيجية مالية  	•
م�صتدامة )4-3(

بداية يعمل هذا الكتاب على تو�صيح ماهية الخدمات المائية وكيفية قيا�صها وتحديد قيمتها، وي�صرح عوامل اأهمية بناء �صلة 

�صببية وا�صحة بين تح�صين اأو منع تدهور خدمات الم�صقط المائي والنتائج المبا�صرة المتعلقة باالأمن المائي. وبدون هذه ال�صلة 
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فاإنه من غير المحتمل اأن يجتذب برنامج الدفع دعمًا كبيرًا من م�صترين محتملين. ثانيًا يبين هذا الكتاب مجموعة من برامج 

الدفع لخدمات الم�صاقط المائية. ومن ال�صروري فهم مختلف االآليات واإيجابيات و�صلبيات كل منها باالإ�صافة اإلى اأ�صا�صيات عملها 

وذلك لدورها الهام في اختيار نهج محدد للو�صول اإلى و�صع معين. ومن �صاأن هذا الفهم اأي�صًا �صرح وجهات نظر م�صتري الخدمات 

وبائعيها ومن ثم اإيجاد نقاط التقاء بين وجهتي نظر الطرفين.

والقانوني.  الموؤ�ص�صي  وال�صياقين  ال�صيا�صة  فهم  ذلك  وي�صتوجب  والبائعين؛  الم�صترين  بين  الجمع  كيفية  تحديد  ذلك  يلي 

وي�صرح الكتاب م�صتخدمًا تحلياًل دقيقًا للمعنيين كيف اأن االختيار ال�صائب يمكن اأن يتم من بداية تطوير برنامج الدفع. 

 “الدفُع نظير خدمات الم�سقط المائي اإ�سافٌة هامة في الإدارة المائية.”

وبالتالي فاإن هذا الكتاب يقوم بتحديد مجموعة الق�صايا ال�صيا�صية والقانونية المرتبطة باإقامة واإدارة برنامج الدفع لخدمات 

العرفية  القواعد  اأو  الموثوق  التعاقدي  والقانون  الفاعلة  الموؤ�ص�صات  البرامج  لهذه  الرئي�صية  العنا�صر  وت�صمل  المائي.  الم�صقط 

الوا�صحة، مع �صرورة توفر اإدارة ر�صيدة وقدرة ممتازة على اإدارة التعامالت وفاعلية في االإنفاذ. ويبين الكتاب كيف اأن تو�صيح 

الحقوق والتوافق على االلتزامات بين االأطراف و�صياغة ترتيبات واآليات تعاقدية ل�صمان االمتثال واالإنفاذ اأمور هامة لبرنامج 

دفع ناجح. 

والتعلم  والتقييم  الر�صد  وت�صمل  لُمدد طويلة  بنجاح  البرنامج  ا�صتدامة هذا  �صاأنها  من  التي  العوامل  الكتاب  ي�صرح  اأخيرًا 

والتحديث الم�صتمر للبرنامج.

�صورة 1-1: تعتمد المياه النقية في اأ�صفل مجرى النهر على تو�صيل خدمات اأعلى المجرى في الم�صقط المائي )كيتو، االإكوادور(
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الف�صل الثاني

تحديد قيمة خدمات الم�سقط المائي واإدارُتها

بين  َل  ت�صِ اأن  الدفع  برامج  فعلى  والمحتملة.  القائمة  ال�صالت  فهم  المائي  الم�صقط  لخدمات  دفع  برامج  تطوير  يقت�صي 

اأعلى  واأهداف معنيي  المائي، وبالتالي تقيم عالقة بين م�صالح  اأ�صفل المجرى  الواقعة عند  والتاأثيرات  المائي  الم�صقط  اإدارة 

اأ�صفله. ويجب ربط ِقيم خدمات الم�صقط بعملية �صناعة القرار فيه. وحتى يمكن ا�صتخدام هذه الروابط في  المجرى ومعنيي 

اإدارة الم�صقط باال�صتخدام الم�صتدام لخدماته وكيفية  اإقامة برنامج للدفع ينبغي فهم بع�س الق�صايا االأ�صا�صية، ومنها عالقة 

اإدارة الم�صقط من  اأمران في غاية االأهمية الأن تحديد عالقات الم�صبب واالأثر بين  ر�صد حالة الخدمات في الم�صقط. وهذان 

ناحية والتغيرات في تزويد خدمات الم�صقط من ناحية اأخرى ركن اأ�صا�صي في برامج الدفع. كما ينبغي تحديد هوية الم�صتفيدين 

من خدمات الم�صقط ومزودي هذه الخدمات. اإن اإيجاد حوافز اقت�صادية ت�صتجيب لمتطلبات اإدارة الم�صقط يوؤدي اإلى فهم تاأثير 

قيم خدمات الم�صقط على اختيارات و�صلوكيات هوؤالء المعنيين. فاإيجاد رابط بين اإدارة الم�صقط من ناحية وتحديد قيم لخدماته 

و�صناعة القرار من ناحية اأخرى ي�صاعد على ت�صويغ برامج الدفع. ول�صمان اإقناع المعنيين بجدوى الدفع لخدمات الم�صقط ينبغي 

اأي�صًا اإثارة اهتمامهم وتوعيتهم وتثقيفهم بهذه الروابط.

2-1 ربط ا�صتخدام االأرا�صي والمياه بالفوائد عند اأ�صفل المجرى المائي

تعتبر العالقة بين حالة النظم االإيكولوجية في م�صقط مائي وقدرتها على توفير خدمات الم�صقط اأمرًا اأ�صا�صيًا في مفهوم 

الدفع نظير هذه الخدمات. وهي اأ�صا�س ربط احتياجات ورفاه م�صتخدمي المياه اأو الموارد المائية الموجودين عند اأ�صفل المجرى 

المائي باأفعال المديرين الم�صوؤولين عن المجاري المائية اأو الغطاء النباتي اأو ا�صتخدام التربة اأو اإدارة االأر�س في المناطق الواقعة 

اأعلى المجرى المائي. وهي التي تربط بين �صيادي االأ�صماك والمزارعين وم�صيِّري ال�صدود و�صركات تزويد المياه الموجودين عند 

الموجودين  االأرا�صي  ا�صتخدامات  الحراج ومخططي  وم�صوؤولي  المزارعين  قبل  المتخذة من  والقرارات  المائي  المجرى  اأ�صفل 

بعيدًا عند اأعلى المجرى المائي. ويعتبر االإقرار بفوائد خدمات الم�صقط عند اأ�صفل المجرى المائي حافزًا هامًا لمحاولة التاأثير 

في �صناعة القرار واالإدارة في اأعلى المجرى. اأما البرامج الداعمة للدفع نظير خدمات الم�صقط فهي بحد ذاتها اإحدى و�صائل 

ا�صتخدام الحوافز االقت�صادية للتاأثير في طريقة اإدارة الم�صاقط. 

الدفع.” برامج  ت�سويغ  الم�سقط وتحديد قيم لخدماته على  اإدارة  بين  الربط  “ي�ساعد 

2-1-1 اإدارة الم�صقط المائي

موؤ�صرات على خدمات الم�صقط المائي

من االأ�صئلة المفيد التعامل معها عند التعرف على منهجيات الإدارة خدمات الم�صقط المائي: كم من الخدمات المطلوبة عند 

اأ�صفل المجرى المائي يمكن للم�صقط تزويدها؟ وما هي قدرة الم�صقط على تلبية الطلب على هذه الخدمات؟ اإجمااًل تعتمد القدرة 

على تزويد الخدمات على الخ�صائ�س الحية وغير الحية لمزيج النظم االإيكولوجية الموجودة في الم�صقط. فالنظم االإيكولوجية 

المختلفة �صمن الم�صقط )كالغابات واالأرا�صي الع�صبية واالأنهار( توفر توليفات مختلفة من الخدمات وبمقادير مختلفة وفي اأوقات 

مختلفة من العام.
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الخدمات.” توليفات مختلفة من  المختلفة  الإيكولوجية  النظم  “توفر 

المائي  الم�صقط  االأر�س في  االأمثل ال�صتخدام  والكثافة  التوليفة  اختيار  المديرين  َمن قرر من  اأمام  الماثل  التحدي  يكمن 

في تحديد و�صبط موؤ�صرات تر�صد بدقة عملية تو�صيل خدمات الم�صقط )اأنظر الجدول 2-1(. على �صبيل المثال يمكن قيا�س 

قدرة الم�صقط على توفير االأ�صماك عبر معرفة الم�صتويات الق�صوى للح�صاد ال�صمكي الم�صتدام؛ ويمكن تتبع قدرة الم�صقط على 

تزويد المياه خالل مو�صم انحبا�س االأمطار با�صتخدام المقايي�س الهيدرولوجية؛ اأما االنجذاب لال�صتخدامات الترفيهية فيمكن 

ر�صده بمتابعة ا�صتعداد الزوار اأو الزوار المحتملين للدفع. ومع ذلك ينبغي التنبه اإلى اأن معظم الوظائف والعمليات في النظم 

قيامها  الم�صقط على  لخدمات  الم�صتدام  اال�صتخدام  موؤ�صرات  المرجوة من  الفائدة  تحقق  يعتمد  لذلك  متداخلة.  االإيكولوجية 

بتوفير معلومات حول و�صع مكونات وعمليات النظام االإيكولوجي )من المكونات الغطاء االأر�صي ومن العمليات الجريان المائي( 

ودرجة التفاعل فيما بينها.

يجب عند التح�صير لتطوير برنامج دفع تحديد م�صادر للموؤ�صرات والبيانات المنا�صبة. ثم يتم الح�صول على هذه البيانات 

وترتيبها في اأ�صكال مفيدة للتخطيط لبرامج الدفع والتفاو�س عليها ور�صدها. وما يحدد نوع البيانات المطلوبة هو المعيار الذي 

تم اختياره لتح�صي�س الدفعات ور�صد التاأثيرات. وقد ال تتوفر اأحيانًا بيانات كافية اأو قد ال تكون البيانات المتوفرة ذات فائدة 

كبيرة، حينئذ ينبغي اأن ي�صتمل برنامج الدفع على خطط جديدة اأو مح�صنة لجمع بيانات حول مجموعة محدودة من الموؤ�صرات 

واالأهداف الرئي�صية.

�صورة 2-1: نقا�صات بحثية تقوم بها القرية حول جريانات المياه )تايالند(
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جدول 2-1: خدمات الم�صقط المائي واأمثلة على الموؤ�صرات حول و�صع الخدمات وم�صتويات اال�صتخدام الم�صتدام

توفير الخدمات

تنظيم الخدمات

الخدمات الم�ساندة

الخدمات الثقافية واأ�سباب الراحة

توفير المياه

توفير الغذاء

ال�صلع غير الغذائية

الطاقة الكهرمائية

تنظيم الجريانات المائية

تقليل تاأثير االأخطار

التحكم بانجراف التربة 

وتر�صبها

تنقية المياه

َموائل الحياة البرية

الجريانات االإيكولوجية

الخدمات الجمالية 

والترفيهية

التراث والهوية

االإلهام الروحي والفني

التربة  اإحتبا�س  الت�صريب،  التهطال،  	•
المائي،  المجرى  تدفق  التر�صح،  للمياه، 

تدفق المياه الجوفية

نوعية  على  الحية  وغير  الحية  التاأثيرات  	•
المياه

والحيوانات والفاكهة  المحا�صيل  انتاج  	•
اأكلها  يمكن  التي  والحيوانات  النباتات  	•

)كاالأ�صماك والطحالب والالفقاريات(

انتاج المواد الخام )كالخ�صب والق�صب( 	•
االأدوية انتاج  	•

الكهرباء لتوليد  الجريان  	•

)خا�صة  االأمطار  مياه  واإطالق  احتجاز  	•
من قبل الغابات واالأرا�صي الرطبة(

تخزين المياه من قبل االأنهار والبحيرات  	•
واالأرا�صي الرطبة

وت�صريفها الجوفية  المياه  تغذية  اإعادة  	•

و�صرر  الق�صوى  الجريانات  خف�س  	•
العوا�صف

ال�صواحل حماية  	•
المنحدرات  ثبات  	•

الحية  والكائنات  بالنباتات  التربة  حماية  	•
في التربة

تقليل االإطماء في جداول المياه والبحيرات 	•
قبل  من  واإطالقها  المغذيات  امتزاز  	•

النظم االإيكولوجية

اأو تجزئة المواد الع�صوية واالأمالح  اإزالة  	•
والملوثات

التفريخ ومناطق  البرية  الحياة  موائل  	•

النهر جريان  نظام  �صيانة  	•

الم�صاحات  اأرا�صي  ومعالم  نوعية  	•
الطبيعية

اأو  الطبيعية  الم�صاحات  اأرا�صي  معالم  	•
كائناتها

اأرا�صي  معالم  في  الملهمة  القيم  	•
الم�صاحات الطبيعية اأو كائناتها

)م3/م2( المياه  تخزين  طاقة  	•
الملوثات تركز  	•

)م3/ للمياه  الزراعي  اال�صتخدام  	•
هكتار(

)كغم/م3( االأ�صماك  مخزون  	•
)كغم/هكتار/عام( الموجودة  الكميات  	•

االأنهار  لقيعان  التخزينية  الطاقة  	•
والبحيرات )م3/كم2(

)م( االرتفاع  )درجة(؛  المنحدر  	•

)ملم/�صاعة( الت�صريب  طاقة  	•
)م3/ المياه  تخزين  على  التربة  طاقة  	•

م3(

لتخزين  الق�صوى  الطبيعية  الطاقة  	•
المياه )م3/م2(

)ملم/�صاعة( الت�صريب  طاقة  	•
)م( المنحدر  طول  	•

)٪( القاحلة  االأرا�صي  	•
)كغم/هكتار( النيتروجين  كمية  	•

)كغم/م3( المذابة  الجوامد  مجموع  	•
)µS/�صم( الكهربائي  التو�صيل  	•

)عدد( والمتوطنة  المقيمة  االأنواع  	•
اأنواع  من  نوع  لكل  ال�صطحية  الم�صاحة  	•

النظم االإيكولوجية )هكتار(

)هكتار( الح�صا�صة  الَموائل  مناطق  	•
)م3/يوم( مو�صم  لكل  •	الت�صريف 

المثبت التقدير  	•
الدخول-  ر�صوم  )مثاًل  الترفيهية  القيمة  	•

دوالر/زيارة(

باالنتماء  واالإح�صا�س  الثقافية  االأهمية  	•

االإلهام  ت�صتوحي  التي  والر�صومات  الكتب  	•
من الم�صقط المائي

)م3/عام( الت�صريف  	•

في  للمياه  م�صتدام  ا�صتخدام  اأق�صى  	•
الري )م3/عام(

)كغم/هكتار/عام( االإنتاجية  �صافي  	•
)كغم/هكتار/ م�صتدام  ح�صاد  اأق�صى  	•

عام(

اإنتاج طاقة م�صتدام )كيلو واط/ اأق�صى  	•
عام(

)م3/عام( القاعدي  الجريان  حجم  	•

االقت�صادية  والقيمة  )كم2(  الم�صاحة  	•
حمايتهما  يتم  اللتان  )دوالر/كم2/عام( 

من الفي�صان

)كغم/هكتار/عام( التربة  خ�صارة  	•
)كغم/هكتار/عام( الروا�صب  تخزين  	•

)كغم/ نيتروجين  اإلى  النيترات  تحويل  	•
هكتار/عام(

من  كل  اأعداد  في  انح�صار  اأو  زيادة  	•
االأنواع )عدد(

االأ�صماك وكميات  اأنواع  	•
اجمالي ح�صيلة �صيد االأ�صماك )مجموع/ عام( 	•

)عدد/ البحيرة  عند  الموجودة  المنازل  	•
كم(

)عدد/عام( الزوار  	•
الزوار)عدد/عام( 	•

)عدد/عام( ال�صواح  	•

موؤ�سر ال�ستخدام الم�ستدامموؤ�سر الو�سعخ�سائ�س الخدمةخدمات الم�سقط المائي
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ربط ا�صتخدام واإدارة االأر�س بخدمات الم�صقط المائي

ال يكفل وجود مقايي�س لم�صتويات اال�صتخدام الم�صتدام لخدمات الم�صقط المائي توفيَر معلومات كافية لو�صع برنامج دفع، 

بل يجب تحديد اأهداف وا�صحة ال�صتدامة الموؤ�صرات الهامة اأو تح�صينها. ومن �صاأن هذه االأهداف بعد تحديدها تقديم و�صف 

مب�صط للو�صع المرجّو للم�صقط المائي. عندئذ يمكن ت�صميم برنامج الدفع من اأجل الحفاظ على الم�صتوى الم�صتهدف لموؤ�صر 

معين اأو ا�صتعادة هذا الم�صتوى. 

المائي.” للم�سقط  المرجّو  للو�سع  “الأهداف هي و�سف مب�سط 

ينبغي لت�صميم برنامج دفع االإجابة عن اأربعة اأ�صئلة رئي�صية:

فيه؟ اال�صتثمار  يجب  الذي  ما  	•
اال�صتثمارات؟ تكون  اأن  يجب  اأين  	•

اال�صتثمار؟ قيمة  ما  	•
اال�صتثمار؟ يمكنه  الذي  من  	•

 

ومكان  فيه  اال�صتثمار  يمكن  ما  تحديد  اأما  التوالي.  على  والرابع  الثالث  الف�صالن  يناق�صهما  االأخيرين  ال�صوؤالين  اإجابتا 

بتاأثر حجم ونوعية وتوقيت خدمات الم�صقط بالتغيرات في نوع الغطاء االأر�صي وا�صتخدام االأرا�صي  اال�صتثمار فيتطلب معرفة 

ونظم االإدارة. 

4

جدول 2-2: عالقة مب�صطة بين نوع الغطاء االأر�صي وخدمات الم�صقط المائي التي يوفرها

الأرا�سي الع�سبية

متو�صط +

مرتفع +

منخف�س +

متو�صط +

متو�صط +

متو�صط +

متو�صط +/-

متو�صط +

متو�صط +

متو�صط +

متو�صط +

متو�صط +

متو�صط +

الغابات

متو�صط +

منخف�س +

مرتفع +

منخف�س +

منخف�س +

منخف�س +

مرتفع +

منخف�س +

منخف�س +

مرتفع +

منخف�س +

منخف�س +

مرتفع +

الأرا�سي المزروعة

�صالب

مرتفع +

منخف�س +

�صالب

متو�صط +

متو�صط +

�صالب

�صالب

متو�صط +

�صالب

متو�صط +

منخف�س +

متو�صط +

الأنهار والجداول

مرتفع +

منخف�س +

منخف�س +

مرتفع +

مرتفع +

منخف�س +

متو�صط +

منخف�س +

مرتفع +

مرتفع +

مرتفع +

مرتفع +

مرتفع +

البحيرات

مرتفع +

مرتفع +

منخف�س +

مرتفع +

مرتفع +

مرتفع +

متو�صط +

منخف�س +

مرتفع +

مرتفع +

مرتفع +

مرتفع +

مرتفع +

ال�سباخ والم�ستنقعات 

وال�سهول الفي�سية

منخف�س +

مرتفع +

متو�صط +

منخف�س +

مرتفع +

مرتفع +

متو�صط +

مرتفع +

مرتفع +

مرتفع +

منخف�س +

منخف�س +

منخف�س +

خدمات الم�سقط

المائي

التزويد المائي

الغذاء

ال�صلع غير الغذائية

الطاقة الكهرمائية

تنظيم الجريان

تقليل تاأثير االأخطار

التحكم بانجراف التربة 

وتر�صبها

تنقية المياه

َموائل الحياة البرية

الجريانات االإيكولوجية

الخدمات الجمالية 

والترفيهية

التراث والهوية

االإلهام الروحي والفني

نوع الغطاء الأر�سي

التزويد

التنظيم

الدعم

الثقافة وال�ستجمام
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وتظهر  المائي.  الم�صقط  لخدمات  االأر�صي  الغطاء  واأنواع  االأر�س  ا�صتخدامات  اأف�صل  تحديد  على   2-2 الجدول  ي�صاعد 

االأر�س.  ا�صتخدامات  اأو  االأر�صي  الغطاء  في  للتغيرات  نتيجة  المتاحة  الخدمات  في مزيج  التبدل  الجدول  اأعمدة  بين  المقارنة 

فعلى �صبيل المثال من �صاأن قطع االأ�صجار للتو�صع في م�صاحة الرقعة المزروعة في الم�صقط اأن يوفر مزيدًا من الغذاء والمنتجات 

اإلى تغيير )وغالبًا تخفي�س( في توفر خدمات اأخرى عديدة كالتقليل من تاأثير االأخطار  االأخرى ولكنه �صيوؤدي في ذات الوقت 

والتحكم بجريان الروا�صب ومواطن الحياة البرية. ولذلك ينبغي على برامج الدفع الهادفة للحفاظ على خدمة معينة اأو اأكثر في 

الم�صقط المائي اإيجاد حوافز لمنع اأي تغيرات في الغطاء االأر�صي من �صاأنها االإ�صرار بتوفير تلك الخدمة. وحيثما تهدف الخطط 

الإ�صالح خدمات محددة للم�صقط المائي يتوجب اأن ت�صتمل على حوافز ت�صجع التغيير في ا�صتخدامات واإدارة االأرا�صي بما يح�صن 

توفير تلك الخدمات.

 

الخدمات” توفير  لتح�سين  تاأتي بحوافز  الدفع  “برامج 

تملح  ل�صبط  كا�صتراتيجية  الطبيعي  االإنبات  عملية  ال�صتعادة  دفع  برنامج  ا�صُتعمل  “موراي-دارلنغ” باأ�صتراليا  في حو�س 

االأرا�صي الجافة )الحالة 1(.

الحالة 1: ا�صتخدام ر�صيد االأمالح لتمويل اإعادة تحريج االأرا�صي الواقعة في اأعلى المجرى المائي �صمن حو�س 

5

“موراي-دارلنغ” باأ�صتراليا

اأدى �صيوع قطع االأ�صجار بهدف التو�صع في الزراعة في حو�س “موراي-دارلنغ” اإلى زيادة ملوحة التربة ومياه الري في 

العديد من المناطق مما اأدى اإلى انخفا�س حاد في االإنتاجية الزراعية. فمن المعروف اأن اإزالة الغطاء النباتي الطبيعي 

يقلل من كمية المياه المنبعثة اإلى الجو مما يوؤدي اإلى ارتفاع من�صوب المياه وتر�صب االأمالح المعدنية في التربة والمياه 

“نيو �صاوث ويلز”  ال�صطحية. وتوؤثر ملوحة االأرا�صي الجافة ب�صدة على 40٪ من مديري االأرا�صي الخا�صة في منطقة 

اأي�صًا ما يترواح بين 70٪ و80٪ اأخرى من هذه  فيما يتاأثر نحو 15٪ من االأرا�صي المروية بالمياه المالحة والتي تهدد 

االأرا�صي.

في عام 1999 ا�صتركت دائرة الحراج في والية “نيو �صاوث ويلز” )وهي موؤ�ص�صة حكومية( في خطة ا�صتر�صادية ل�صبط 

“ماكاري”.  اآند فايبر” وهي جمعية من 600 مزارع في الم�صقط المائي لنهر  “ماكاري ريفر فود  التملح بالتعاون مع 

وتوفر االتفاقية التمويل لزراعة االأ�صجار كا�صتراتيجية فعالة التكلفة لتقليل الملوحة في ال�صبكة النهرية. وتقوم موؤ�ص�صة 

“ماكاري ريفر” ب�صراء ر�صيد اأمالح من دائرة الحراج بناًء على ا�صتخدام المياه في الغابات المعاد تاأهيلها في اأعلى 
الم�صقط، بحيث يدفع المزارعون 45 دوالرًا عن الهكتار الواحد �صنويًا. وت�صتخدم المبالغ التي تم جمعها في ا�صتعادة 

االإنبات الطبيعي في االأرا�صي العامة والخا�صة، وذلك حتى يعاد تاأهيل 40٪ من مناطق الغابات التي قطعت اأ�صجارها 

وهو اأمر ال غنى عنه للتخل�س من م�صكلة التملح.

وفي الواقع العملي ال يمكن بب�صاطة ا�صتبدال الخ�صائ�س غير المرغوبة للغطاء االأر�صي اأو اإدارة االأر�س باأخرى مرغوبة. 

وهذا ما يجعل التقاي�صات اأمرًا ال مفر منه. وللتقاي�صات هنا اأ�صكال، فقد تكون بين خدمات الم�صقط المائي اأو بين اأنواع الفوائد 

المتوخاة. مثاًل توؤدي زراعة االأ�صجار �صريعة النمو في منطقة متدهورة اإلى تح�صين �صبط االنجراف وتقليل التر�صب عند اأ�صفل 

المجرى المائي ولكنها اأي�صًا قد تقلل كميات المياه؛ كما قد تتغير دخول م�صتخدمي االأرا�صي اأو فر�س العمل.

المعنيين  مع  وثيق  ت�صاور  خالل  من  الدفع  برامج  في  الم�صمولة  المائي  الم�صقط  خدمات  اختيار  يتم  اأن  ال�صروري  من 

اأو  الرئي�صيين واأن تكون مبنية على اأف�صل تحليل ممكن للتاأثيرات المحتملة لما هو مقترح من تغييرات في نوع الغطاء االأر�صي 
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اإدارته. ومن الخطوات المفيدة الداعمة لتحديد التقاي�صات و�صف مختلف الخدمات التي يتيحها كل من االأنواع الرئي�صية للغطاء 

االأر�صي اأو النظم االإيكولوجية في الم�صقط )مثل االأر�س الع�صبية والغابة والنهر واالأر�س الرطبة والبحيرة( ومن ثم ر�صم خريطة 

للتوزيع المكاني للنظم االإيكولوجية والمجموعات الرئي�صية للمعنيين ذوي العالقة. يمكن بعد ذلك ا�صتخدام نتائج تحليل المعنيين 

واإدارة  االأر�صي  الغطاء  في  المقترحة  بالتغييرات  تتاأثر  اأن  يمكن  المجموعات  اأن م�صالح مختلف  كيف  لفهم  الرابع(  )الف�صل 

االأر�س.

يعتبر تزويد المعلومات والتفاو�س بين المعنيين اأمرًا اأ�صا�صيًا في تحديد المكان الذي يجب اأن تتم فيه اال�صتثمارات الممولة 

من قبل برنامج الدفع. ويجب اأن ت�صاعد المعلومات الم�صتخدمة من قبل المعنيين خالل هذه العملية على تمكينهم من االتفاق 

حول التغييرات في الغطاء االأر�صي اأو اإدارة االأر�س المطلوب دعمها بالحوافز المالية اأو تجنبها. وي�صكل الدليل الذي يربط التغير 

بم�صتويات الخدمة في الم�صقط المائي اأ�صا�صًا هامًا لخلق �صفافية وثقة في فعالية برنامج الدفع.

والثقة.”  لل�سفافية  المائية مهم  الخدمات  “الدليل على 

ثمة عالقة وا�صحة بين ا�صتخدامات معينة لالأر�س واأنواع محددة من الغطاء االأر�صي من ناحية ونظم جريان المياه البعيدة 

من ناحية اأخرى. وكمثال فاإن تدهور التربة وتر�صبات االأنهار تنخف�س في المناطق المزروعة با�صتخدام نظم زراعية غير قائمة 

الغابات  اأن  العام. كذلك معروف  لمدد طويلة من  التربة  تعّري  التي  الحراثة  بنظم  الزراعية مقارنة  الحراجة  اأو  الحراثة  على 

القديمة ال�صليمة توفر نوعية مياه اأف�صل. 

اأو الممار�صات االإدارية ونوعية المياه  لذلك يمكن القول بوجود قاعدة معرفية را�صخة حول العالقة بين ا�صتخدام االأر�س 

والتر�صب.

فائدة  بوجود  الكثيرون  اعتقد  ما  فغالبًا  المياه.  وكمية  الحرجي  الغطاء  بين  العالقة  حول  برزت  اأخرى  �صورة  هناك  لكن 

هيدرولوجية عالمية للغابات ينتفع منها م�صتخدمو المياه في اأ�صفل المجرى المائي. اإال اأنه بداأ يت�صح عدم تحقق هذه الفائدة في 

كل الحاالت. بل اإن للغطاء الحرجي في المناطق الجافة اأو �صبه الجافة تاأثيرات �صلبية على الجريان المائي البعيد خالل المو�صم 

اأجل ذلك ي�صبح �صروريًا في كثير من  والنتح”. من  “البخر  بـ  اأو ما يعرف  لها  النباتات  با�صتهالك  المياه  الجاف حيث تفقد 

الحاالت التثبت من العالقة بين الغطاء الحرجي وكميات المياه قبل البدء بتطوير برنامج للدفع. فالمعلومات غير الكافية توؤدي 

�س برامج الدفع وتوؤدي اإلى عواقب غير محمودة ونتائج غير متوقعة للتغييرات  اإلى افترا�صات عامة تكون اأحيانًا م�صللة وقد تقوِّ

في ا�صتخدام االأر�س اأو اإدارتها )اإطار 1-2(.

للدفع.” اإقامة نظم  اأ�سا�سي في  اأمر  بموقع معين  الخا�س  “التحليل 

الإنجاح برامج الدفع نظير خدمات الم�صقط المائي يجب تالفي اأي �صوء للفهم حول العالقات بين اإدارة ا�صتخدام االأر�س 

وخدمات الم�صقط. لذلك فاإن من اأهم خطوات تطوير هذه البرامج اإجراء تحليل دقيق ومخت�س بموقع محدد للمعلومات المتعلقة 

بخدمات الم�صقط وممار�صات ا�صتخدام واإدارة االأر�س. وُي�صرع اأواًل بجمع البيانات المتوفرة والمعرفة المحدثة الخا�صة بكيفية 

نات ت�صهل  تغير وظائف الم�صقط بفعل خ�صائ�س الغطاء االأر�صي. ثم ُيجرى تحليٌل اخت�صا�صٌي لهذه المعلومات يخرج بقاعدة بيِّ

اتخاذ القرارات حول ماهية االأن�صطة التي �صيدعمها برنامج الدفع وتاأثيراتها المحتملة على خدمات الم�صقط. وحيثما ال تتوفر 

اأف�صل تقديرات لال�صتجابات المتوقعة نتيجًة لتطبيق م�صاريع في  بيانات كافية يمكن اال�صتفادة من تحليالت فرق خبراء توفر 

ا�صتخدام واإدارة االأر�س بهدف تح�صين خدمات الم�صقط.
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اإطار 2-1: تاأثيرات  الغابات على خدمات الم�صقط المائي 

ثمة فكرة �صائدة وم�صتمرة مفادها اأن االحتفاظ بالغطاء الحرجي هو دائمًا اأمر جيد في حين تمثل اإزالة  االأحراج 

اأحيانًا  اإدارية غير مرغوبة  اإلى قرارات  يوؤدي  المائي. لكن هذا االفترا�س قد  الم�صقط  اإدارة  دائمًا نقمة على 

بحيث تكون التاأثيرات الحقيقية للتحريج اأو اإزالة االأ�صجار على غير ما كان متوقعًا. ومن ذلك ما يلي:

و�صريعة  دخيلة  �صنوبر  اأ�صجار  زراعة  اأن  وجدوا  عندما  كانت ده�صة موظفي الحراج في “فيجي” عظيمة   •
وعر�صة  وع�صبية  االإنتاج  هام�صية  االأ�صل  في  هي  اأرا�س  من  الورق  ولباب  االأخ�صاب  اإنتاج  لزيادة  النمو 

للحرائق اأدت اإلى تخفي�س الجريان المائي في المو�صم الجاف باأكثر من الن�صف وعر�صت بالتالي –دونما 

ق�صد- االأمن المائي لقرى عديدة بعيدة للخطر.

لم تعد زراعة اأ�صجار دخيلة في اأجزاء �صبه رطبة من جنوب اأفريقيا تعتبر اأمرًا اإيجابيًا لتاأثيراتها ال�صارة   •
مخف�صة   لكن  للدخل  مدرة  باأن�صطة  يقومون  من  على  فر�صت  “�صريبة مياه”  اأن  المياه، حتى  توفر  على 

للجريان المائي.

المياه  �صحب  لعملية  اأرجعت  والتي  جدًا  العالية  المائية  االإنتاجية  تعرف “غابات �ُصحب مونتين” بطاقتها   •
من ال�صباب ال�صائد من قبل ُظلة الغابة. لذلك ن�صاأ قلق من اأن يوؤدي انق�صاع �صحب الغابة اإلى تناق�س في 

جريان المياه. لكن تبين حديثًا في كو�صتاريكا اأن مجمل االأثر الهيدرولوجي لتحويل �صحب الغابة كان محايدًا 

الأن عملية �صحب المياه من ال�صباب قابلها ا�صتهالك اأقل للمياه من قبل االأرا�صي الع�صبية. 

الم�صقط  اإدارة  في  الغابات  ا�صتخدام  طريقة  حول  قرارات  باإمالء  افترا�صات  الأي  ال�صماح  يجوز  ال  ذلك  ومع 

دلياًل  المائي  المائي. فيجب مثاًل اأن ال تعتبر العالقة المذكورة اأعاله بين “غابات �صحب مونتين” والجريان 

الغابة  �ُصحب  لتحويل  نتيجة  عادة  يتوقع  بل  عك�صية.  تاأثيرات  ال�ُصحب  غابات  اأ�صجار  لقطع  يكون  لن  اأنه  على 

زيادة فر�س حدوث انجراف وانهيارات اأر�صية وفقدان العديد من االأنواع النادرة والمتوطنة. وهذا االأمر يحتم 

درا�صة كافة خدمات الم�صقط المائي ذات ال�صلة عند تقييم تاأثيرات التغيير في الغطاء االأر�صي ولي�س االكتفاء 

بتاأثيرات الغابات على الجريان المائي.

المائي.” المجرى  اأ�سفل  الموجودة في  الإيكولوجية  النظم  المائي  الم�سقط  المنتفعين من خدمات  “من 

2-1-2 من هم مزودو الخدمات ومن هم المنتفعون منها؟

اإما  المتخذة  توؤثر قراراتهم  والذين  المائي  المجرى  اأعلى  والمياه في  االأرا�صي  المائي هم مديرو  الم�صقط  مزودو خدمات 

فرديًا اأو جماعيًا في نظم الجريان ونوعية وكمية المياه الموجودة في اأ�صفل المجرى المائي. اأما المنتفعون من هذه الخدمات فهم 

المتواجدون عند اأ�صفل المجرى المائي ويعتمدون في م�صالحهم و�صبل عي�صهم )ب�صكل مبا�صر اأو غير مبا�صر( على كمية المياه 

المتاحة لهم وم�صتويات التر�صب والمغذيات والمواد الكيماوية االأخرى في هذه المياه. وت�صتمل الفوائد المبا�صرة لخدمات الم�صقط 

المائي على اأمور عديدة منها توفر مياه جيدة النوعية للري اأو ال�صرب وفي الوقت المطلوب، فيما ت�صمل الفوائد غير المبا�صرة نظام 

جريان مالئم يحافظ على وجود اأر�س رطبة بعيدة توؤمن م�صائد اأ�صماك ُيعتا�س من مواردها اأو يتاَجر فيها اأو تخِدم غاية ترويحية. 

لهذا ال�صبب ي�صتمل المنتفعون من خدمات الم�صقط على النظم االإيكولوجية وم�صتخدميها والمهتمين باإزدهارها.
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ولكن هذا التعريف العام لمزودي الخدمات والمنتفعين منها غير كاف عند ت�صميم برنامج دفع لخدمات الم�صقط المائي. 

اإذ يجب اأي�صًا التعريف الوا�صح لهوية ذوي العالقة من المعنيين في اأعلى المجرى المائي واأ�صفله اإ�صافة اإلى الم�صكالت ذات 

الطبيعة المائية اأو المتعلقة بق�صايا االأمن المائي. ثم يتم بعد ذلك تحديد المعنيين الموجودين عند اأ�صفل المجرى المائي من 

خالل تحليل يبين اأولئك الذين �صيكون لهم م�صلحة مالية كافية في خدمات م�صقط معينة بحيث ُيجدي تحفيزهم على الدفع نظير 

د بذات الدقة معنيو اأعلى المجرى المائي ل�صمان قدرة اأولئك الذين �صي�صاركون في البرنامج -ومن ثم �صيتم  ما يفيدهم. ويحدَّ

الدفع لهم نظير اإدارتهم لخدمات الم�صقط- على القيام بما هو مطلوب من اأعمال تنظيم ا�صتخدام اأو اإدارة االأر�س والمجاري 

تنفيذ  على  بالقدرة  متمتعين  الم�صقط،  من  الم�صتهدفة  المناطق  في  المجرى  اأعلى  خدمات  مزودو  يتمركز  اأن  ويجب  المائية. 

القرارات التي من �صاأنها تح�صين نوعية المياه وكميتها ونظم الجريان في اأ�صفل المجرى المائي.

ومن اأهم الق�صايا التي يجب اأخذها بعين االعتبار عند الربط بين خدمات الم�صقط والمعنيين والذي يعد اأحد العنا�صر 

الرئي�صية في ت�صميم برامج الدفع ق�صية النطاق. وعادة ما يهتم منتفعو اأ�صفل المجرى المائي بخدمات الم�صقط المائي المتعلقة 

بمناطق وا�صعة مثل توفير كميات كبيرة من المياه بغر�س توليد الطاقة الكهرمائية. وهذا ما قد يتعار�س مع عمل المديرين في 

اأعلى المجرى والذين كثيرًا ما تنح�صر مهامهم في مناطق �صغيرة جدًا من االأر�س وبالتالي ال يكون الأي منهم على حدة تاأثير على 

الخدمة المعنية. لهذا ال�صبب ينبغي اأن ت�صتمل بنية برنامج الدفع على تقييم للتكاليف والفوائد والمقاي�صات المتعلقة بالمديرين 

لهوؤالء  الجماعي  العمل  الكافي من خالل  التاأثير  اإمكانية حدوث  للتحقق من  وذلك  واالآليات  الم�صتهدف  النطاق  على  العاملين 

دة من  المديرين وبالتالي ت�صويغ م�صاألة الدفع. فمثاًل �صيوؤدي ا�صتعمال برنامج الدفع لدعم الحفاظ على خدمات الم�صقط المزوَّ

قبل اأعلى الم�صقط اإلى تقييد ا�صتخدام هذه المنطقة من قبل المعنيين المحليين. لذلك من ال�صروري عند التخطيط لبرامج دفع 

محتملة تقييم تاأثيرات هكذا قيود على �صبل العي�س المحلية في المنطقة.

الدفع.” الدفع م�سلحة جماعية وقدرة على  برامج  تعك�س  اأن  “يجب 

عند وجود اختالفات في النطاقات المتعلقة بمزودي الخدمة والمنتفعين منها فاإن هناك �صيناريوهات �صديدة التباين في 

برامج الدفع. فعلى �صبيل المثال غالبًا ما اأدى التو�صع في اإقامة مزارع حرجية الأ�صجار �صريعة النمو بهدف اإنتاج االأخ�صاب واللباب 

في مناطق ال تتمتع بما يكفي من االأمطار لري غابات دائمة االخ�صرار اأدى اإلى انخفا�صات كبيرة في الجريان المائي ال�صنوي 

اأو �صيادي اأ�صماك على نطاق   فاإذا كان الم�صتخدمون مزارعين 
6

اأ�صفل المجرى المائي. اآثارها م�صتخدمو  والمو�صمي عانى من 

�صغير ينبغي عندها اأن يراعي اأي برنامج دفع م�صالحهم الم�صتركة وقدرتهم على الدفع مما قد يقت�صي اأي�صًا اإ�صراك موؤ�ص�صات 

عامة. لذلك يجب اأن تقترن معرفة هوية المعنيين في اأعلى المجرى المائي واأ�صفله بفهم طبيعة العالقة بين م�صالحهم وقدرتهم 

على العمل من ناحية ونطاق التاأثيرات المرغوبة والعمل المطلوب القيام به في الم�صقط المائي من ناحية اأخرى.

2-2 تحديد قيمة خدمات الم�صقط المائي

2-2-1 ت�صويغ اال�صتثمار في خدمات الم�صقط المائي

ت�صويغ  التحليل ي�صعب  اقت�صادي ومالي ر�صين. فبدون هذا  بتحليل  المائي  الم�صقط  اال�صتثمارات في خدمات  يجب دعم 

قرار  اتخاَذ  الم�صقط  لخدمات  االقت�صادية  القيمة  فهُم  ويتيح  دعمها.  عن  المحتملين  الم�صتثمرين  يثني  قد  مما  اال�صتثمارات 

مدرو�س حول اال�صتثمار والتطوير في الم�صاقط. كما ي�صاعد على ت�صويغ القرارات في �صياق متكامل ي�صتمل على القيم والفوائد 

الم�صتهدفة في حالة تاأثر الخدمات المائية بالتغير في الم�صقط. ولفهم اأف�صل للقيمة االقت�صادية لخدمات الم�صقط المائي ثمة 

 اأما المعلومات الناجمة عن تحديد قيمة خدمات الم�صقط فت�صاعد على 
7

مجموعة متنوعة من االأ�صاليب يمكن اال�صتفادة منها.
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معرفة التكاليف والفوائد الحقيقية لمختلف ا�صتخدامات االأر�س والمقاي�صات التي تتم عند االختيار من بين هذه اال�صتخدامات. 

كما من �صاأن تحديد قيم وا�صحة لخدمات الم�صقط المائي تحفيز النا�س على التفكير بهذه الخدمات عند اتخاذ القرارات اأ�صا�صًا، 

في حين غاليًا ما يوؤدي عدم اإدراك هذه القيم اإلى �صعف اال�صتثمار في خدمات الم�صقط المائي وبالتالي تدهور كامل النظام 

8

االإيكولوجي.

اقت�سادي ومالي ر�سين.” بتحليل  ال�ستثمارات مدعومة  تكون  اأن  “يجب 

“القيمة االقت�صادية الكلية” والذي �صاع ا�صتخدامه  ينبغي اأن ي�صتند تحديد قيمة خدمات النظام االإيكولوجي اإلى مفهوم 

كاإطار عمل عند البحث في قيمة النظم االإيكولوجية. ويتم عادة تق�صيم القيمة االقت�صادية الكلية اإلى فئتين: “قيمة اال�صتخدام” 

و“القيمة غير اال�صتخدامية” )ال�صكل 2-1(. وتتاألف قيمة اال�صتخدام من ثالثة عنا�صر:

القيمة  وهي  البنيوية،  اأو  اال�صتهالكية  اأو  اال�صتخال�صية  اال�صتخدام  بقيمة  اأي�صًا  وتعرف  المبا�صر  اال�صتخدام  قيمة  	•
واالأ�صماك  ال�صرب  مياه  واأمثلتها  بها.  المبا�صر  التمتع  اأو  ا�صتهالكها  اأو  ا�صتخال�صها  يمكن  التي  ال�صلع  من  الم�صتفادة 

والطاقة الكهرمائية اإ�صافة اإلى االأن�صطة الترفيهية. 

الجريانات  كتنظيم  البيئة  تتيحها  التي  الخدمات  من  اأ�صا�صًا  الم�صتفادة  القيمة  وهي  المبا�صر  غير  اال�صتخدام  قيمة  	•
النهرية والتحكم بالفي�صان وتنقية المياه.

النظام  وخدمات  �صلع  توفرها  فوائد  على  الح�صول  اإمكانية  على  بالمحافظة  المتعلقة  القيمة  وهي  االختيار  قيمة  	•
االإيكولوجي في موعد الحق كخدمات النظام االإيكولوجي التي تبدو في وقت معين ذات قيمة منخف�صة ولكن قد ترتفع 

قيمتها ب�صكل كبير في الم�صتقبل نتيجة لبروز معلومات اأو معرفة جديدة.

اأعلى  في  المائي  الم�صقط  االآتية من خدمات  المياه  نوعية  المائي على  المجرى  اأ�صفل  في  االأ�صماك  يعتمد �صيادو  �صورة 2-2: 

المجرى )بّرا دي �صانتياغو، ال�صلفادور(
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اأما القيمة غير اال�صتخدامية فتنبع من الفوائد التي قد تتيحها البيئة وال تكون م�صتملة على اأي ا�صتخدام �صواء مبا�صرة اأو 

ب�صكل غير مبا�صر، وتت�صمن:

قيمة وجودية وهي القيمة التي ي�صتمدها النا�س من �صيء موجود حتى عند عدم وجود نية لديهم ال�صتخدامه. ومثال ذلك  	•
القيمة التي يراها النا�س في وجود الحيتان الزرقاء اأو حيوانات الباندا حتى ولو لم يكونوا قد راأوها قط وربما لن يروها 

اأبدًا. وتت�صح هذه القيمة عند اإح�صا�س النا�س بالخ�صارة في حالة تعر�س هذه المخلوقات لخطر االنقرا�س.

قيمة تراثية وهي القيمة الم�صتمدة من الرغبة في المحافظة على النظم االإيكولوجية بهدف ا�صتفادة االأجيال القادمة  	•
منها.

9

�صكل 2-1: القيمة االقت�صادية الكلية للنظم االإيكولوجية 

القيمة القت�سادية الكلية

قيمة غير ا�ستخدامية قيمة ال�ستخدام

القيمة الوجودية 

الحق في الوجود

الم�صاندة  الخدمات  	•
)كتلك المتعلقة 

بمخلوقات مثل الباندا 

والحيتان الزرقاء 

والن�صر البري(

القيمة الم�ساندة 

اال�صتخدام الممكن من 

قبل االأجيال القادمة

الخدمات  كافة  	•
)بما فيها الخدمات 

الم�صاندة(

قيمة ال�ستخدام غير 

المبا�سر

الموارد الم�صتخدمة 

ب�صكل غير مبا�صر

التنظيمية  الخدمات  	•
)كالتحكم 

بالفي�صانات وتنقية 

المياه(

قيمة الختيار

اال�صتخدام الممكن 

م�صتقباًل

الخدمات  كافة  	•
)بما فيها الخدمات 

الم�صاندة( 

قيمة ال�ستخدام 

المبا�سر

الموارد الم�صتخدمة 

مبا�صرة

الخدمات  توفير  	•
)كالمياه واالأ�صماك(

الثقافية  الخدمات  	•
والرفاه )كاال�صتجمام(

ال�صليمة على ح�صر تركيزها في قيم اال�صتخدام  المائية  الم�صاقط  التطويرية في  الم�صاريع  َدَرجت قرارات اال�صتثمار في 

المبا�صر متجاهلة العنا�صر االأخرى للقيمة االقت�صادية الكلية. وقد نجم عن ذلك العديد من الحاالت التي اأدى فيها التطوير اإلى 

ن�صوء حاجة الإ�صالح م�صاقط مائية وخدماتها وبكلفة مرتفعة. ففي هولندا مثاًل حيث يتم ت�صريف مياه االأرا�صي الرطبة منذ زمن 

طويل ت�صتخدم الحواجز ال�صخرية كو�صيلة مف�صلة الإدارة المياه ومنع الفي�صانات. وقد اأدت الحماية التي اأتاحتها هذه الفي�صانات 

اإلى تركز البنى التحتية والزراعة واالإ�صكان وال�صناعة في ما كان �صابقًا اأرا�س رطبة مما يجعل التكاليف المترتبة على الحواجز 

في هذه المناطق مرتفعة جدًا. وبما اأن تكاليف اإ�صالح االأرا�صي الرطبة �صابقًا اأقل بكثير من تكاليف البنى التحتية الالزمة لتجنب 

اإحداث( مناطق تحتفظ  اإعادة  )اأو  واإحداث  الفي�صية  ال�صهول  تو�صعة  ي�صتمل على  النهر  تاأهيل  الإعادة  برنامج  انطلق  الفي�صان 

10

بالمياه في منخف�صات طبيعية وفتح )اأو اإعادة فتح( قنوات االأنهار.
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الخدمات.” فوائد  التغييرات في  الدفع  برامج  تراعي  اأن  ال�سروري  “من 

وتقدم مدينة نيويورك مثااًل ثانيًا على ا�صتخدام تحديد قيم الخدمات في التخطيط للقرارات اال�صتثمارية )الحالة 2(. في 

هذا المثال اأدى الفهم الجيد للقيم غير المبا�صرة للم�صاقط المائية التي تزود المدينة بالمياه اإلى بروز خيارات جديدة لال�صتثمار 

في البنية التحتية لتنقية المياه.

11

“كات�صِكل” و“ديالوير” بالواليات المتحدة  للمياه في م�صاقط  2: االإدارة الم�صتدامة  الحالة 

�صربهم.  مياه  من   ٪90 بنحو  ماليين  الت�صعة  نيويورك  مدينة  �صكان  و“ديالوير”  “كات�صِكل”  مياه  م�صاقط  تزود 

وقد  ن�صمة.  األف  و�صبعين  �صبعة  نحو  مربع  متر  كيلو  اآالف  اأربعة  م�صاحتها  البالغة  الم�صاقط  هذه  حدود  في  ويقطن 

المخاوف  تزايد  �صهدت  الما�صي  القرن  ثمانينات  اأن  اإال  عالية،  جودة  ذات  الم�صاقط  هذه  من  االآتية  المياه  كانت 

الم�صتعملة  ال�صطحية  المياه  كل  تنقية  االأميركية  البيئة  حماية  وكالة  طلبت   1989 عام  وفي  المياه.  هذه  تلوث  حول 

توفر  طبيعية  م�صقط  خدمات  اأو  معالجة  عمليات  ثمة  كان  لو  المطلب  هذا  تجنب  الممكن  من  كان  وقد  ال�صرب.  في 

مياه اآمنة. وقد قررت بلدية نيويورك في عام 1992 اال�صتثمار في حماية الم�صاقط المائية عو�صًا عن اإقامة من�صاآت 

اإن�صاوؤها ما بين �صتة وثمانية مليارات دوالر وت�صغيلها ال�صنوي نحو ثالثمائة مليون دوالر،  تنقية جديدة كان �صيكلف 

ذلك  من  اأقل  الطبيعية  التنقية  عملية  تاأهيل  اإعادة  بهدف  ذاتها  المائية  الم�صاقط  في  اال�صتثمار  كلفة  باأن  علمًا 

لت  موِّ دوالر  ون�صف  ومليار  مليار  بين  ما  ا�صتثمار  تم  وقد  الم�صاقط.  في  لال�صتثمار  متنوعة  اآليات  وت�صتخدم  بكثير. 

حال  في  الن�صبة  هذه  مثلي  تبلغ  بزيادة  مقارنة   ،٪9 بواقع  نيويورك  مدينة  في  المياه  فواتير  على  ال�صريبة  بزيادة 

تنقية جديدة. اأقيمت محطة 

في  م�صتدامة  بيئية  م�صروعات  يدعم  دوالر  مليون  �صتين  بقيمة  ائتماني  �صندوق  لتمويل  مخ�ص�صات  ا�صتخدمت  وقد 

اأف�صل  با�صتخدامهم  والحراجيون  االألبان  التي تكبدها منتجو  االإ�صافية  النفقات  وللتعوي�س عن  “كات�صِكل”.  م�صقط 

اإدارة حراجية مح�صنة  اتبعوا  الذين  للحراجيين  �ُصمح  كما  دوالر.  مليون  اأربعين  البلدية  دفعت  االإدارية  الممار�صات 

اأما مالكو االأرا�صي الحرجية التي تزيد عن  كقطع االأخ�صاب ذي االأثر المنخف�س بالقيام بذلك في مناطق جديدة. 

80٪ من �صريبة  تلقوا خ�صمًا بقيمة  الحراج فقد  الإدارة  والذين وافقوا على االلتزام بخطة ع�صرية  ع�صرين هكتارًا 

الرطبة  واالأرا�صي  االأحوا�س  قرب  الهامة  االأرا�صي  في  التطوير  حقوق  ب�صراء  البلدية  تقوم  كما  المحلية.  الملكية 

ع�صر  بين  تتراوح  لمدة  التعاقد  الحرجية  االأرا�صي  ومالك  المزارعين  باإمكان  اأ�صبح  وقد  ال�صوق.  وباأ�صعار  واالأنهار 

االإنتاج. بيئيًا من عملية  الح�صا�صة  االأرا�صي  االأميركية ال�صتثناء  الزراعة  �صنة مع وزارة  �صنوات وخم�س ع�صرة 

اإذن يمكن القول وبثقة اإن اإدماج خدمات النظم االإيكولوجية في القرارات الخا�صة باإدارة الم�صقط المائي يغير نطاق الخيارات 

المتاحة بل قد يغير االختيارات اأي�صًا. وهناك تزايد م�صتمر في الدالئل على اأن الخيارات المراعية لال�صتخدام الم�صتدام لمختلف 

 لهذا ال�صبب يجب 
12

خدمات النظام االإيكولوجي لي�صت مجرد م�صاألة اإيكولوجية بحتة بل يمكن اأن تاأتي بفوائد اقت�صادية اأي�صًا.

اأن تتم مواءمة اال�صتثمارات في تطوير واإدارة الم�صقط بما يتوافق مع عوائدها المقدرة على اأ�صا�س القيمة االقت�صادية الكلية. 

كذلك ينبغي اأن تربط برامج الدفع لخدمات الم�صقط بالتغيرات في قيمة الفوائد من خدمات الم�صقط التي اأحِدثت هذه البرامج 

للحفاظ عليها اأو اإ�صالحها. فاإذا كانت هذه القيم منخف�صة فقد ال يكون من الممكن ت�صويغ الدفع مما يجعل برنامج الدفع حافزًا 

غير فعال اأو منا�صب لالإدارة الم�صتدامة لخدمات الم�صقط. ويقت�صي فهم ودعم برامج الدفع اإيجاد وعي بقيمة الخدمات )جدول 

2-3( وت�صويغ و�صع الحوافز.
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جدول 2-3: تقديرات القيم االقت�صادية لخدمات الم�صقط المائي

�سنف الخدمة

خدمات التزويد

خدمات التنظيم

خدمات الدعم

الخدمات الثقافية والترفيهية

دة الخدمة المزوَّ

المياه لال�صتخدام الب�صري

االأ�صماك/القريد�س/ال�صرطان

الزراعة والرعي

الحياة البرية )للغذاء(

الخ�صروات والفاكهة

االألياف/المواد الع�صوية الخام

النباتات الطبية

المواد الخام غير الع�صوية 

�صبط نوعية المياه

تقليل تاأثير الفي�صانات

تغذية المياه الجوفية

التحكم باالنجراف

امت�صا�س الكربون 

تثبيت مناخ منطقة �صغيرة 

حماية التنوع الحيوي 

الترفيه وال�صياحة

االأن�صطة الثقافية والدينية

القت�سادات المتطورة

)دولر اأميركي/هكتار/عام(

7500-45

200

520-40

520-40

470-40

45

160-15

6700-60

5500-15

270-130

3000-230

1800-30

القت�سادات النامية

)دولر اأميركي/هكتار/عام(

400-45

750-6

370-3

320-0.02

200-1

40-1

6

0.1

1400-20

1700-2

90-10

120-20

2000-2

10

3600-0.6

260-20

80

2-2-2 اأ�صاليب تحديد القيم النقدية

ثمة مجموعة متنوعة من االأ�صاليب الم�صتخدمة للتقدير الدقيق لمقدار القيمة االقت�صادية لخدمات الم�صقط المائي، فال 

يوجد اأ�صلوب واحد اأمثل. ويعتمد اختيار اأحد هذه االأ�صاليب على ال�صياق واأ�صناف خدمات النظام االيكولوجي ال�صرورية والتمويل 

المتاح الإجراء التقديرات. لكن في كل االأحوال ينبغي اأن يرتكز اختيار االأ�صلوب االأكثر توافقًا مع التقدير المطلوب على معرفة 

خ�صائ�س ونقاط القوة والق�صور الخا�صة بكل اأ�صلوب. ويقدم كتاب “القيمــة” )VALUE( �صمن �صل�صلة “مجموعة اأدوات مبادرة 

المياه والطبيعـة” )WANI Toolkit( ال�صادر عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة �صروحات م�صتفي�صة عن االأ�صاليب وحاالت 

14

درا�صية عملية.

عندما توؤدي المحددات الموؤثرة في توفر الموارد الب�صرية والمالية اإلى عدم اإجراء درا�صات جديدة لتحديد القيم يتم اأحيانًا 

ا�صتقاء هذه القيم من درا�صات �صابقة متعلقة بمنطقة اأخرى اأو فترة زمنية مختلفة. لكن الم�صكلة هي اأن لكل عملية اتخاذ قرار 

خ�صو�صيتها مما قد يوؤدي اإلى عدم انطباق البيانات الم�صتمدة من موقع معين على موقع اآخر. لذا يجب توخي الحذر عند محاولة 

اال�صتفادة من النتائج الم�صتخل�صة من مكان اآخر في محاولة تحديد قيمة خدمات الم�صقط المائي في المنطقة المعنية.

الدفع.” برامج  اأداة هامة في عملية تطوير  الإيكولوجي  النظام  “تحديد قيمة خدمات 

كما اأنه من ال�صروري االنتباه للنطاق الذي اأجريت فيه تلك الدرا�صات. فقد توؤدي محاولة اال�صتفادة من درا�صات للتقييم 

اأجريت على نطاق �صيق )كم�صقط مائي فرعي �صغير( اإلى و�صع قيمة اأقل من القيمة الحقيقية لم�صقط مائي ذي نطاق اأو�صع 



33

)كالحو�س المائي باأكمله( وذلك نتيجة لعدم ا�صتمال تلك الدرا�صات على كافة التاأثيرات الواقعة في اأ�صفل المجرى المائي، في 

15

حين اأن ات�صاع النطاق يزيد من العنا�صر الواجب النظر فيها عند تقدير قيمة خدمات الم�صقط.

تعتبر القيمة االقت�صادية الكلية للنظم االإيكولوجية اأداة مفيدة جدًا في التوعية باأهمية هذه النظم للمجتمع االإن�صاني ولزيادة 

معرفة  �صوء  في  للتعوي�س  المنا�صبة  الم�صتويات  تحديد  يتم  للدفع  برامج  ت�صميم  عند  فاإنه  وعليه  الدفع.  لبرامج  النا�س  تقبل 

التغيرات في الفوائد التي �صتجنيها مجموعات المعنيين نتيجة للتغيرات في خدمات الم�صقط المائي.

2-3 االنتقال من تحديد القيمة اإلى اإقامة برنامج الدفع

2-3-1 التمييز بين تحديد القيم واالأثمان

اإظهار  �صتعمل على  فالتقييمات  الدفع،  برامج  اأداة هامة في عملية تطوير  االإيكولوجي  النظام  يعتبر تحديد قيمة خدمات 

واإبراز طبيعة الفائدة االقت�صادية التي يجنيها المعنيون من  م�صاهمة خدمات الم�صقط المائي في االقت�صاد المحلي والوطني 

برامج الدفع. كما ت�صاعد على زيادة الوعي بما هو قائم من فوائد تتيحها النظم االإيكولوجية المت�صلة بالمياه للنا�س، وت�صتقطب 

ن اأي�صًا من المقارنة بين الجوانب االقت�صادية لبرامج  بالتالي دعم المعنيين وال�صيا�صيين المحليين الإقامة برامج دفع. وهي تمكِّ

الدفع وخيارات اأخرى.

هذه  لمزودي  المائي  الم�صقط  خدمات  من  المنتفعون  �صيدفعها  التي  االأثمان  تحديد  التقييمات  هذه  �صاأن  من  لي�س  ولكن 

الخدمات، فذلك يخ�صع للتفاو�س وفقًا لم�صالح واختيارات كل من الطرفين كما في اأية �صفقة بين اأطراف متعاقدة.

للمفاو�سات.” المائي هي مو�سوع  الم�سقط  المدفوعة نظير خدمات  “الأثمان 

التغيرات  عن  �صتنتج  التي  الم�صافة  بالتكلفة  دفعها  على  المائي  المجرى  اأ�صفل  في  المنتفعون  يوافق  التي  االأثمان  وتقاَرن 

ية -ب�صبب  ال�صلبية في خدمات الم�صقط المائي القادمة من اأعلى المجرى. وتاأتي هذه التكلفة من اأ�صفل مجرى مائي ذي قيمة حدِّ

تدهور الم�صقط نتيجة لفقدان الفوائد اأو تكاليف ا�صتبدال الفوائد- ولن يكون مجديًا للمنتفعين دفع اأي ثمن اأعلى نظير خدمات 

الم�صقط. على �صبيل المثال لن ير�صى م�صغلو ال�صدود الدفع للمحافظة على الجريانات في نهر بما يفوق الدخل الذي �صيفقدونه 

في حالة انخفا�س هذه الجريانات. كما لن يكون لدى المرافق المائية الحافز لحماية االأرا�صي الرطبة من التدهور اإن كان من 

االأرخ�س الح�صول على نف�س فوائد تنقية المياه من خالل اإن�صاء محطة تنقية. 

التي  الم�صافة  التكاليف  اإما ح�صب  المائي على دفعها فتتحدد  المجرى  اأعلى  الخدمات في  يوافق مزودو  التي  االأثمان  اأما 

اإن اختاروا ترك  الفر�س-  تكلفة  –اأي  التخلي عنه  ينبغي عليهم  الذي  الدخل  اأو  الخدمات  توفير  لزيادة  يتوجب عليهم تحملها 

الممار�صات االإدارية اأو التغييرات في ا�صتخدام االأرا�صي التي توؤدي اإلى تدني نوعية خدمات الم�صقط المائي. على �صبيل المثال 

قد ي�صاعد اإعادة تخ�صير �صفاف الجداول المائية واإبعاد الما�صية عنها على تقليل االنجراف والتر�صب في اأ�صفل المجاري المائية 

اأ�صيجة.  اإلى و�صع  والحاجة  اإعادة تخ�صير  اأعمال  ب�صبب  المائي  المجرى  اأعلى  الموا�صي في  التكاليف على مربي  ولكنه �صيرفع 

و�صيجعل ذلك اأي برنامج للدفع يقدم ثمنًا يقل عن تلك النفقات غير مالئم الأولئك المربين. وكذلك ينبغي اأن يقدم برنامج الدفع 

الهادف لتحفيز مالكي االأرا�صي على الحفاظ على االأحراج في االأرا�صي المنحدرة ثمنًا يعادل الدخل الذي كانوا �صيح�صلون عليه 

من تحويل االأحراج اإلى مراعي اأو اأرا�صي مزروعة بالمحا�صيل.
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2-3-2 عنا�صر برامج الدفع

يظهر  والذي   2-2 ال�صكل  في  كما  بيانيًا  المائي  الم�صقط  خدمات  نظير  الدفع  لبرامج  االأ�صا�صية  العنا�صر  تلخي�س  يمكن 

كيف اأن ممار�صات ا�صتخدام واإدارة اأرا�صي اأعلى المجرى المائي مرتبطة –من خالل �صل�صلة من الخطوات وبا�صتخدام مجموع 

المعلومات والبيانات- بالدفعات التي يعطيها م�صترو الخدمة في اأ�صفل المجرى المائي لمزودي الخدمة في اأعاله.

تبداأ هذه الخطوات باأن�صطة )اأو اأن�صطة محتملة( من قبل م�صتخدمي االأرا�صي في اأعلى المجرى المائي الذين يقومون بتعديل 

العمليات الهيدرولوجية المحددة لنوعية المياه وطبيعتها واأوقات جريانها. وتوؤثر هذه العمليات المعدلة على خدمات الم�صقط 

المتاحة في اأ�صفل المجرى المائي مما ينعك�س على رفاه االأفراد والمجتمعات وربحية ال�صناعات واالأعمال. وحيثما تكون التاأثيرات 

اأعلى المجرى المائي  على خدمات الم�صقط �صلبية )مثاًل بزيادة التلوث( وال تن�س التعليمات على و�صع �صوابط لالأن�صطة في 

يجد معنيو اأ�صفل المجرى المائي اأنف�صهم م�صطرين للتفكير في خيارات لتقليل ما �صيواجهونه من خ�صارة للخدمات اأو تعوي�صها. 

وباإمكانهم ا�صتخدام درا�صات تحديد القيمة لمقارنة تكاليف وفوائد مختلف و�صائل اإ�صالح خدمات الم�صقط اأو المحافظة عليها 

ومن ثم تحديد اأمثل الحلول الممكنة من حيث التكلفة. فاإن ات�صح اأن الدفع لمعنيي اأعلى المجرى المائي اإما لتطبيق ممار�صات 

ب على مزودي الخدمات المحتملين  اإدارية مرغوبة اأو لمنع التغييرات ال�صارة في ا�صتخدام االأرا�صي هو الخيار االأجدى تكلفة توجَّ

في اأعلى المجرى تقييم الربحية المالية في حالة الموافقة على ذلك. ويمكن اإجراء هذا التقييم بمقارنة االأرباح ال�صافية التي 

�صتنتج عن بدائل ممار�صات ا�صتخدام اأو اإدارة االأرا�صي مع مراعاة برامج الدفع المحتملة.

اأعاله  في  ومزودوها  المائي  المجرى  اأ�صفل  في  الخدمات  م�صترو  يجريها  التي  والمالية  االقت�صادية  الدرا�صات  وت�صتخدم 

الإر�صاد ودعم ت�صميم ومفاو�صات برنامج الدفع. كما ت�صاعد الدرا�صات على تبيُّن العالقة بين م�صالح والتزامات المعنيين في 

برنامج الدفع والتكاليف والربحية الحقيقية. ثم يعمل التفاو�س بين االأطراف المتعاقدة على تحديد الثمن الذي �صيدفعه م�صترو 

الخدمة لمزوديها. وبالتالي فاإن من �صاأن تحديد القيمة االقت�صادية توفير م�صوغات اال�صتثمار في خدمات الم�صقط المائي وت�صهيل 

عملية تحديد اأكثر خيارات تزويد الخدمات المطلوبة ربحية. لكن ينبغي مالحظة اأن المفاهيم المجتمعية واالآراء ال�صيا�صية والقوة 

التفاو�صية تلعب جميعها دورًا كبيرًا في المفاو�صات المعقدة بين المعنيين حول االأثمان النهائية التي �صتدفع للخدمات. وُيوجب 

ذلك التعميَم الوا�صع للمعلومات المتاحة عن ال�صالت القائمة بين ا�صتخدام االأر�س وخدمات النظام االإيكولوجي المتعلقة بالمياه 

ودرا�صات تحديد القيم من ناحية والكفاءة االقت�صادية للقيام ببرنامج الدفع من ناحية اأخرى. والهدف من هذا التعميم هو توعية 

مختلف مجموعات المعنيين وجذب اهتمامهم بالم�صاركة وتي�صير عملية �صناعة القرار.

للخدمات.” النهائية  الأثمان  التفاو�سية تحدد  والقوة  ال�سيا�سية  والآراء  المجتمعية  “المفاهيم 

من ال�صروري خالل المفاو�صات االتفاق على كيفية تغطية كافة نفقات البرنامج ولي�س فقط الدفعات بين م�صتري الخدمات 

ومزوديها، خا�صة واأن الدفعات الفعلية يتبعها العديد من التكاليف المتعلقة بت�صميم برنامج الدفع. فال يجوز اإغفال قيمة تكاليف 

وت�صميم برامج الدفع )اأنظر الف�صل الثالث(. وت�صتمل التكاليف االأولية على درا�صات لتحديد خدمات الم�صقط المائي و�صالتها 

فت�صمل اجتذاب  ال�صفقات  تكاليف  اأما  االقت�صادية وغيرها.  القيمة  ودرا�صات تحديد  المعنيين  وا�صت�صارات  االأر�س  با�صتخدام 

من  كبيرة  اأعداد  انخراط  عند  تحديدًا  خا�صة  اأهمية  النفقات  ولتكاليف  االمتثال.  ومراقبة  والمفاو�صات  والبائعين  الم�صترين 

المعنيين.
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�صكل 2-2: ترُبط الدفعات بين معنيي اأعلى المجرى المائي ومعنيي اأ�صفله في خدمات الم�صقط المائي.

»FÉŸG iôéŸG ≈∏YCG ‘ ¢VQC’G ∂dÉe
(áeóÿG ™FÉH)

¢VQC’G ádÉM hCG ¢VQC’G ΩGóîà°SG á£°ûfCG

á«LƒdhQó«¡dG äGÒKCÉàdG

»FÉŸG §≤°ùŸG äÉeóN
(É¡à«bƒJh É¡à«Yƒfh √É«ŸG á«ªc:∫Éãe)

»FÉŸG iôéŸG πØ°SCG ™ªà›
(áeóÿG …Î°ûe) áª«≤dG ójó– áª«≤dG ójó–¢VhÉØàdG

™aódG

»FÉŸG iôéŸG πØ°SCG ™ªàéŸ áæ°ùëŸG »FÉŸG §≤°ùŸG äÉeóN

2-4 قائمة مرجعية: تبيان دواعي برامج الدفع

اربط بين ا�صتخدامات االأرا�صي والمياه في اأعلى المجرى المائي والفوائد في اأ�صفله

المائي. الم�صقط  باإدارة  ارتباطًا  االأكثر  االإيكولوجي  النظام  خدمات  حدد  	•
بيِّن بو�صـــوح عالقات الم�صـــبب واالأثر بين ا�صـــتخدام االأرا�صي وتوفير خدمات الم�صقط، م�صـــتخدمًا المعرفة العلمية  	•

المحّدثة وعند ال�صرورة تحليل الخبراء وعملية جديدة لجمع البيانات.

اإدارتها. اأو  االأر�س  ا�صتخدام  في  للتغيرات  نتيجة  الم�صقط  في  المتوقعة  المقاي�صات  م  قيِّ 	•
االأولوية. ح�صب  وترتيبها  فيها  العمل  �صيتم  التي  المواقع  اختيار  في  والبيانات  الترابطات  هذه  كافة  ا�صتخدم  	•

ا�صتخدم موؤ�صرات لتعريف نقاط االنطالق وتتبع التقدم

المائي. الم�صقط  خدمات  ور�صد  بقيا�س  خا�صة  موؤ�صرات  حدد  	•
بتنظيمها. وقم  الدفع  برنامج  واإدارة  والتفاو�س  التخطيط  لدعم  المطلوبة  البيانات  على  اح�صل  	•

تفهم احتياجات وقدرات المعنيين

المحتملين. والم�صترين  البائعين  فيهم  بمن  المائي  الم�صقط  في  الرئي�صيين  المعنيين  حدد  	•
االأرا�صي. مالكي  قبل  من  به  القيام  الممكن  العمل  ونطاق  الم�صقط  خدمات  تزويد  نطاق  بين  قارن  	•

مع  الدفع  برامج  توافق  �صمان  على  للم�صاعدة  للمعنيين  االجتماعية-االقت�صادية  واالهتمامات  الخ�صائ�س  حلِّل  	•
احتياجات هوؤالء المعنيين.

بيِّن دواعي اال�صتثمار في اإدارة الم�صقط المائي

المائي. الم�صقط  خدمات  قيمة  ر  قدِّ 	•
لمفهوم  دعم  على  والح�صول  الم�صقط  خدمات  باأهمية  التوعية  بهدف  ُحددت  التي  القيم  حول  المعلومات  ا�صتخدم  	•

برامج الدفع.

َخطط لما ينبغي عمله لتطوير برنامج الدفع

للبائعين والم�صترين،  ف  اجعل خطتك ت�صتمل على: مرحلة ت�صميم، تخطيط لتمويل م�صتدام، تفاو�س حول ثمن من�صِ 	•
و�صع اإطار عمل قانوني وموؤ�ص�صي فعال، عمليات لتوعية عامة النا�س وقيادة التغيير.
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الف�صل الثالث

ت�سميم برنامج دفع ثمن خدمات الم�ساقط المائية

يمثل الدفع لخدمات الم�صقط المائي حافزًا يوؤثر في اختيارات و�صلوكيات مديري االأرا�صي والمياه في اأعلى المجرى المائي 

وم�صتخدمي المياه في اأ�صفله. وباإمكان برنامج الدفع ذي العنا�صر المنا�صبة والت�صميم الجيد واالتفاقيات الفعالة جعل عملية 

اإ�صالح اأو �صيانة خدمات الم�صقط مفيدة لكافة االأطراف. وهذا بدوره يوؤدي اإلى تحويل االهتمام بخدمات الم�صقط المائي اإلى 

اأمر في م�صلحة الجميع ولي�س فقط اأولئك الذين يعانون من اآثار تدهوره اأو يتهددهم وقوع مثل هذه االآثار. ويقوم هذا التحول على 

ربط قيم خدمات الم�صقط باالأ�صواق التي يتم فيها بيع هذه الخدمات، فحينئذ ت�صبح المنافع التي تتيحها هذه الخدمات والتي 

كان ينظر اإليها على اأنها “مجانية” وبالتالي يتم اإغفالها من �صناعة القرارات االقت�صادية ت�صبح مو�صع تفاو�س دقيق واتفاقات 

تعاقدية.

للمياه.” اأف�سل  لإدارة  توفير حوافز  الأ�سواق في  ت�ستخدم  الدفع طريقة مبتكرة  “برامج 
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برنامج الدفع لخدمات الم�صقط المائي هو عبارة عن طريقة مبتكرة ت�صتخدم االأ�صواق في توفير حوافز الإدارة بيئية اأف�صل.

اأما بدائل المنهجيات الم�صتندة اإلى االأ�صواق فت�صمل االآليات القانونية والتنظيمية واالجتماعية التي تفو�س اأو تجبر اأو تمنع القيام 

بممار�صات معينة عند ا�صتخدام الموارد الطبيعية، في حين تعمل اآليات ال�صوق على �صياغة �صنع القرار المتعلق بالتغيرات في 

ا�صتخدام واإدارة االأرا�صي والتي هي في غاية االأهمية ال�صتدامة ا�صتخدام الم�صاقط المائية . ولكن ينبغي النظر اإلى ال�صوق على 

اأنه مجرد اأداة ال غير، فهو و�صيلة موؤدية اإلى غاية ولي�س غاية بحد ذاته. فالهدف هو تغيير ال�صلوكيات الم�صرة بالم�صاقط اأو �صمان 

المحافظة على االختيارات المرغوبة. لذلك يجب توخي الدقة في ت�صميم برامج الدفع بحيث توؤدي الحوافز الناتجة عن هذه 

البرامج اإلى التاأثيرات المطلوبة على الغطاء النباتي وا�صتخدامات االأرا�صي والمياه. وهذا يتطلب من القائمين على تطوير برامج 

الدفع فهمًا عميقًا لكيفية عمل �صوق خدمات الم�صقط وخيارات الت�صميم ذات االحتماالت االأكبر في تحقيق النجاح.

3-1 حوافز ال�صوق في اإدارة الم�صاقط المائية

3-1-1 ا�صتخدام القيم النقدية لتغيير االختيارات االإدارية

خذ مثااًل من الحاالت التي توفر فيها اأن�صطة اإدارة الغابات التي يقوم بها مالكو االأرا�صي في اأعلى المجرى المائي المنافَع 

لمجتمع اأ�صفل المجرى وتكون على �صكل مياه نقية. فهكذا يكون الحال عندما توؤدي ممار�صات مثل االأ�صلوب االأقل �صررًا في قطع 

ل مبادلة هذه الفوائد بقيمة  االأ�صجار اأو اإخالء الغابة من حيوانات الرعي اإلى منافع عند اأ�صفل المجرى. ولكن بغياب �صوق ي�صهِّ

مكافئة لن يح�صل معنيو اأعلى المجرى على تعوي�س عن الخدمة التي يقدمونها. وهذا يجعل من المنافع الواردة اإلى اأ�صفل المجرى 

والناتجة عن اأن�صطة ا�صتخدام االأرا�صي مجرد اآثار جانبية غير م�صمولة في االأثمان المدفوعة اأو الدخول. ففي حالة اإدارة الغابة 

للجميع  متاحة  عامة  منفعة  الم�صقط  خدمات  من  العديد  يجعل  الو�صع  هذا  ومثل  مجانًا.  النقية  المياه  خدمة  ُوفرت  قد  كانت 

)بدرجات مختلفة(. وُيطلق على الخدمات التي تبقى خارج االأ�صواق “عوامل خارجية”. 
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يوؤدي عدم تدخيل الخدمات الخارجية في ال�صوق اإلى عدم وجود حوافز نقدية للمحافظة على خدمات الم�صقط المائي اأو 

اإ�صالحها. وفي حالة برامج الدفع يق�صد بتدخيل العوامل الخارجية اإيجاد اآليات �صوق تمكن البائعين في اأعلى المجرى المائي 

من تقديم خدماتهم نظير الدفع لها. ومن يقوم بالدفع هم المنتفعون من الخدمات في اأ�صفل المجرى المائي. ولذلك فاإنه عند 

االختيار بين االأن�صطة االإدارية المحاِفظة على خدمات الم�صقط وتلك الم�صرة بها قد يت�صاعف اهتمام مالكي االأرا�صي باختيار 

االإدارة الم�صتدامة ب�صبب ما تدره عليهم من دخل. اأما قيام المنتفعين بالدفع للخدمات ف�صيزيد من وعيهم بقيمة هذه الخدمات 

وي�صجعهم على اأف�صل ا�صتخدام للموارد المتاحة.

وقد يلجاأ م�صتخدمو اأ�صفل المجرى المائي اإلى تدابير بديلة عالجية كاال�صتثمار في محطات التنقية اأو اإيجاد م�صادر اأخرى 

للمياه النقية اإن كانت هذه التدابير اأقل كلفة من الدفع لخدمات الم�صقط المائي. لذا ينبغي ت�صميم برامج الدفع بعناية حتى 

تتمتع بفعالية التكلفة وت�صبح بالتالي و�صيلة فعالة في التاأثير على االختيارات وال�صلوكيات في اإدارة الم�صاقط المائية.

وال�سلوكيات.” الختيارات  التاأثير على  التكلفة في  فعالة  و�سيلة  تكون  الدفع قد  “برامج 

3-1-2 فهم �صوق خدمات الم�صقط المائي

ثمة ثالثة عنا�صر رئي�صية ينبغي توفرها للبدء في تطوير �صوق لخدمات الم�صقط المائي:

بمثابة  هي  المائي  الم�صقط  في  االإيكولوجية  النظم  مجموع  يوفرها  التي  والخدمات  ال�صلع  باأن  اإقرار  توفر  اأواًل  يجب  	•
اأ�صول يمكن االتجار بها واالتفاق على ثمن لها.

القطاعين  من  معنيون  المحتملين  الم�صترين  ومن  والخدمات.  ال�صلع  لهذه  وبائعين  م�صترين  وجود  ينبغي  ثانيًا  	•
الكهرمائية والبلديات والموؤ�ص�صات الحكومية وال�صناعات وجمعيات  المائية وم�صغلي الطاقة  الخا�س والعام كالمرافق 

الملكية  حقوق  اأو  الحيازات  اأ�صحاب  والمزارعون  االأرا�صي  مالك  المحتملين  البائعين  اأو  المزودين  ومن  المزارعين. 

اأ�صواق  تطوير  في  ت�صاهم  ثالثة  اأطراف  يوجد  كما  العامة.  اأو  المجتمعية  الملكية  حقوق  �صاحبة  المحلية  والمجتمعات 

لخدمات الم�صقط تلعب دور الو�صيط المي�صر لبناء عالقة بين الم�صترين والبائعين مثل الموؤ�ص�صات الحكومية والمنظمات 

االأهلية وال�صما�صرة.

بحيازة  منها  يت�صل  ما  خا�صة  وقائمة،  مثبتة  واال�صتخدام  الو�صول  وحقوق  الملكيات  تكون  اأن  ال�صروري  من  ثالثًا  	•
االأر�س وحقوق ا�صتخراج المياه وا�صتخدامها.

قبل ال�صروع في االتجار بخدمات الم�صقط المائي من خالل االأ�صواق ينبغي وجود معرفة عميقة حول من يدير ويزود هذه 

دة نتيجة ال�صتخدام االأر�س اأو االختيارات االإدارية قد  الخدمات. وفي حين ي�صُهل تحديد ملكية االأر�س فاإن ملكية الخدمات المزوَّ

تكون �صعبة التحديد. قد يكون من الممكن مثاًل القول باأن المياه النقية حق مملوك لمجتمعات اأ�صفل المجرى المائي، االأمر الذي 

قد يجعل هذه المجتمعات ت�صعر بحقها في المطالبة بتعوي�س عن ال�صرر الذي يلحق بنوعية المياه ب�صبب التغيرات في ا�صتخدام 

الدفع  المجتمعات على  توافق هذه  اأن  المرجح  ال�صعور من غير  لمثل هذا  ونتيجة  العليا.  المائي  الم�صقط  مناطق  في  االأرا�صي 

لخدمات الم�صقط بل �صتلجاأ الأنظمة ا�صتخدام واإدارة االأرا�صي مدعومة بالعقوبات التي تفر�صها الحكومة على مالك االأرا�صي 

في اأعلى المجرى. وبالتالي فاإن برامج الدفع تعتبر في بع�س االأحيان بدياًل مجديًا عند ف�صل االأنظمة الحكومية اأو عدم قابليتها 

للتطبيق. ويتم تي�صير عملية تغيير ال�صلوكيات اأو االختيارات االإدارية من خالل �صل�صلة من الحوافز االإيجابية ولي�س التهديدات اأو 

العقوبات التي تولد البغ�س بين المعنيين.
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الإيجابية.” الحوافز  الإدارية من خالل  التغيرات  تي�سير  “يتم 

ينبغي وجود عنا�صر اإ�صافية هامة جدًا لتفعيل �صوق خدمات الم�صقط المائي ول�صمان �صفافيته وا�صتقراره، وهي:

فيما  والتفاو�س  الحوار  تي�صير  اأجل  من  وذلك  المخاطر  حول  ت�صوراتهم  ومعرفة  والبائعين  الم�صترين  يحفز  ما  فهم  	•
بينهم.

والبائعين. الم�صترين  بين  االتفاقيات  على  التفاو�س  	•
خدمات  عقود  اإنفاذ  ل�صمان  وذلك  التعامالت  باإدارة  الخا�صة  والمعايير  والقدرات  القانونية  والحقوق  الموا�صفات  	•

الم�صقط المائي واإيجاد ثقة بال�صوق لدى كافة االأطراف.

والبائعين. الم�صترين  بين  التعامالت  اإتمام  تتيح  مالية  اآليات  	•

غ للدفعات 3-1-3 المنطق الم�صوِّ

ت�صاعد االأ�صواق على �صمان الفعالية االقت�صادية لالختيارات. وتكون برامج الدفع لخدمات الم�صقط المائي فعالة عندما 

يدفع الم�صترون ثمنًا اأقل من تكاليف البدائل االأخرى وعندما يح�صل البائعون على دخل ال يقل عن الدخل الذي تخلوا عنه من 

اأجل االمتثال للبرنامج. وهذا ما يظهره ال�صكل 3-1 بيانيًا. ففي هذا ال�صكل يت�صح اأن الدفع وفقًا لل�صيناريو “ج” يقل عن التكاليف 

المتوقعة عند اأ�صفل المجرى المائي ب�صبب خ�صارة الخدمات، وفي ذات الوقت ي�صمن لم�صتثمري االأرا�صي في اأعلى المجرى عدم 

فقدان الدخل، وهذا هو الحد االأدنى المقبول للبائعين. لكن يمكن اأي�صًا اأن ت�صتمل الدفعات الفعلية على قيمة اإ�صافية للبائعين 

تبعًا لمح�صلة مفاو�صاتهم مع الم�صترين.

�صكل 3-1: ترتكز الدفعات لخدمات الم�صاقط المائية على تقييمات تكاليف وفوائد اإدارة االأر�س والمياه بالن�صبة للمعنيين في 
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موقف م�صتري الخدمة: ا�صتعداد للدفع

يبين ال�صكل 3-1 اأن على م�صتري الخدمة في برنامج الدفع التقييم الدقيق للثمن الم�صتحق دفعه نظير خدمات الم�صقط 

معظم  فاإن  ولذلك  االأخرى.  البدائل  تكاليف  اأو  الخدمات  فقدان  حالة  في  المترتبة  التكاليف  من  اأكثر  ُيدفع  ال  بحيث  المائي، 

ويعتبر  الم�صحية.  االأ�صاليب  با�صتخدام  للدفع  الخدمات  م�صتري  ا�صتعداد  تقدر  الدفع  برامج  في مجال  القيمة  تحديد  درا�صات 

اأي برنامج محتمل للدفع. وهذا ال يعفي  ا�صتعداد الدفع االأق�صى تقديرًا لقيمة الخدمة ويمكن اعتباره الحد االأعلى للدفع وفق 

م�صتري الخدمة من النظر في حلول بديلة لفقدان الخدمات كا�صتخدام محطة تنقية لتح�صين نوعية المياه اأو اإقامة حاجز �صخري 

لتقليل خطر الفي�صانات. ولن يجد برنامج الدفع القبول من الم�صترين اإال اإذا كانت تكاليفه اأقل من تكاليف الحلول البديلة. ومن 

ال�صروري االإدراك اأنه في حالة المجتمعات الفقيرة �صينخف�س اال�صتعداد للدفع ب�صبب انخفا�س المقدرة على ذلك.

موقف بائعي الخدمة: ال فقدان لالأرباح

اأقل من  ُيقبل  الدفع مجدية بحيث ال  للدفع المطلوب لجعل م�صاركتهم في برنامج  االأدنى  بائعي الخدمة تقدير الحد  على 

قيمة التكلفة البديلة لهذا البرنامج، اأي الربح الذي �صيفقدونه نتيجة للتغيرات في ا�صتخدام واإدارة االأر�س اأو القيود المفرو�صة 

ر ذلك بمقارنة العوائد االقت�صادية من اأن�صطة ا�صتخدام االأر�س قبل   ويقدَّ
18

على ا�صتخدام االأر�س عند االمتثال لهذا البرنامج.

وبعد تطبيق برنامج الدفع. فعلى �صبيل المثال ينبغي على م�صتثمري االأرا�صي درا�صة التغير في االأرباح الناتجة عن اإعادة تحريج 

االأرا�صي الزراعية اإن كان ذلك �صرطًا للدفع. كما يجب النظر في الفوائد المتروكة ال�صتخدامات ممكنة لالأرا�صي حيث هناك 

تكاليف بديلة في حالة فر�س برنامج الدفع لقيود على خيارات ا�صتخدام االأرا�صي. لذا فاإن قبول برنامج الدفع من طرف بائعي 

اإلى  اإمكانية تحويل مزيد من االأرا�صي الحرجية  الخدمة يتطلب جعل الدفعات تعو�س عن االأرباح المتروكة الأ�صباب منها عدم 

مزارع اأو تحويل مزيد من المزارع اإلى م�صاكن. فالقاعدة االأ�صا�صية هنا هي اأن الدفع يجب اأن يكون على االأقل مكافئًا ل�صافي 

االأرباح المتروكة التي كان �صيجنيها بائعو الخدمة في اأعلى المجرى المائي.

�سيجنيها  كان  التي  المتروكة  الأرباح  ل�سافي  الأقل مكافئاً  الدفع على  يكون  اأن  “يجب 
بائعو الخدمة في اأعلى المجرى المائي.”

مجال لالتفاق: قبول من الم�صترين والبائعين

مبدئيًا ال يمكن االتفاق على برنامج الدفع اإال بوجود ا�صتعداد للدفع من طرف الم�صترين في اأ�صفل المجرى المائي تفوق 

قيمته الحد االأدنى المطلوب من قبل البائعين في اأعلى المجرى المائي. وبغياب ذلك لن يتفق الم�صترون والبائعون على الثمن 

ب  المقبول للطرفين. وب�صكل عام فاإن وجود تكاليف بديلة مرتفعة في اأعلى المجرى وقيمة متدنية للمنافع في اأ�صفل المجرى ي�صعِّ

مهمة اإقامة برنامج دفع. اأما عك�س ذلك اأي وجود تكاليف بديلة منخف�صة في اأعلى المجرى وا�صتعداد اأف�صل لدى معنيي اأ�صفل 

المجرى للدفع فيجعل التفاو�س على ثمن مقبول للطرفين ممكنًا. ويظهر الجدول 3-1 اأمثلة على االأثمان المدفوعة في برامج 

للدفع لخدمات الم�صقط المائي. 

المقبول من  الأدنى  الحد  تفوق قيمته  ما  الم�سترين لدفع  ا�ستعداد  “التفاق ممكن عند 
قبل البائعين.”

الحوافز  تنبع من دوافع مختلفة، فلي�صت  النا�س  باأن اختيارات و�صلوكيات  التذكر  الدفع  ال�صروري عند تطوير برامج   من 

المالية هي االأمر الوحيد الذي يحدد قراراتهم. بل هناك العديد من المكافاآت والحوافز غير النقدية التي يمكن اال�صتفادة منها 
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في اإيجاد قبول لبرامج الدفع كالمنزلة االجتماعية وال�صهرة واالنتماء اإلى جماعة وتجنب العقوبات الجماعية والوعي البيئي.

وقد تعني هذه الحوافز اإمكانية تبني برامج الدفع حتى واإن لم تكن الخيار االأكثر ربحًا اأو االأقل تكلفة لمالك االأر�س اأو م�صتري 

الخدمة في اأ�صفل المجرى المائي.
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وينبغي على الم�صتخدمين عند ا�صتخدام بيانات التقييم في تطوير برنامج دفع التنبه الأية تحيزات محتملة. فقد اأظهرت 

درا�صة لثالثة برامج دفع �صممت للمحافظة على نوعية المياه في الهندورا�س )خي�صو�س دي هوتورو( ونيكاراغوا )�صان بيدرو ِدل 

نورته( وكو�صتاريكا )هيريديا( اأن تقديرات الدخل المتروك من قبل م�صتثمري االأرا�صي في اأعلى المجرى المائي كانت مرتفعة 

للغاية. ومرّد هذا التباين اأحد االأ�صباب التالية:

باأثمان  اأرا�صيهم  تاأجير  في  لرغبتهم  اأرباحهم  ذكر  في  ُيغالون  فقد  تعامالتهم.  كافة  عن  االأرا�صي  مالك  اإبالغ  عدم  	•
مرتفعة والح�صول على تعوي�صات اأكبر نظير االنخراط في برامج الدفع.

االأر�س. انحدار  �صدة  اأو  التربة  نوع  رداءة  ب�صبب  للزراعة  منا�صبة  غير  مناطق  في  الواقعة  المزارع  اأرباح  في  المبالغة  	•
اأرا�صيهم قيمًا تتعدى الدخل المتاأتي  ُي�صبغ المالك على  اإدراج الفوائد غير االقت�صادية عند تقدير قيمة االأر�س. فقد  	•

منها كالقيم االجتماعية والثقافية والجمالية التي من غير ال�صرورة اأن تكون مو�صع اهتمام النا�س االآخرين.

المالية.”  الحوافز  تعتمد فقط على  “القرارات ل 
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جدول 3-1: اأمثلة على دفعات لخدمات الم�صقط المائي

الثمن المدفوع

45 دوالر اأميركي/هكتار/

عام

230 دوالر اأميركي/

هكتار/عام

45-116 دوالر اأميركي/

هكتار/عام

48 دوالر اأميركي/هكتار/

عام

125 دوالر اأميركي/

هكتار/عام

170 دوالر اأميركي/

هكتار/عام

الموقع

حو�س “موراي دارلنغ” 

باأ�صتراليا

حو�س “الراين-ميوز” 

بفرن�صا

كو�صتاريكا

م�صقط “�صارابيكيه” 

المائي بكو�صتاريكا

الواليات المتحدة

والية  “برانا” بالبرازيل

الأن�سطة التعوي�سية

اإعادة التحريج

اإدارة المزارع ذات 

المدخالت المنخف�صة

الحماية واالإدارة واإعادة 

الزراعة الم�صتدامة 

للغابات

الحماية واالإدارة واإعادة 

الزراعة الم�صتدامة 

للغابات

حماية التربة

اإ�صالح الم�صقط المائي

الخدمات المزودة

بالملوحة التحكم  	•
العذبة المياه  توفير  	•

المياه بنوعية  التحكم  	•
العذبة المياه  توفير  	•

العذبة المياه  توفير  	•
البرية الحياة  َموائل  	•

والتراث  الهوية  	•
الثقافي

الكهرمائية الطاقة  	•
الجريانات تنظيم  	•

بالتر�صبات التحكم  	•

التربة حماية  	•
بالتر�صبات  التحكم  	•

المياه بنوعية  التحكم  	•
الجريانات تنظيم  	•

العذبة المياه  توفير  	•
البرية الحياة  َموائل  	•

م�سترو الخدمة

جمعيات المزارعين في 

اأ�صفل المجرى المائي

فيتل” )�صركة  “بيرييه 
تعبئة المياه المعدنية(

المكتب الوطني للغابات 

وال�صندوق الوطني 

لتمويل الغابات

جلوبال”  “اإنرجيا 
وال�صندوق الوطني 

لتمويل الغابات

وزارة الزراعة االأميركية 

)حكومة(

والية “برانا” )حكومة(

بائعو الخدمة

الحكومة ومالك 

االأرا�صي في اأعلى 

المجرى المائي

المزارعون في اأعلى 

المجرى المائي

مالك االأرا�صي من 

القطاع الخا�س في اأعلى 

المجرى المائي

مالك االأرا�صي من 

القطاع الخا�س في اأعلى 

المجرى المائي

المزارعون

البلديات ومالك 

االأرا�صي من القطاع 

الخا�س



42

3-2 اأنواع برامج الدفع لخدمات الم�صقط المائي

ثمة عدة اأنواع من اأدوات ال�صوق ت�صاعد على اإيجاد حوافز الإدارة بيئية اأف�صل. ويمكن تحديد اأربع اآليات للدفع نظير خدمات 

الم�صقط المائي وفقًا لدرجة م�صاركة الحكومة في اإدارة البرامج و�صمات الم�صترين والبائعين. وهذه االآليات هي:

برامج الدفع الخا�صة  .1

برامج ال�صقف والبيع �صمن نظام للتبادل  .2

برامج للم�صادقة على ال�صلع البيئية  .3

برامج الدفع العامة وت�صمل اآليات مالية  .4

ولكن من الناحية العملية تعتمد مبادرات عديدة على المزج بين هذه االأنواع. لذلك فاإن ال�صمات العامة لكل من هذه االأنواع 

لي�صت و�صفات جاهزة تتبع بحذافيرها بل اأطر عامة يمكن االنطالق منها لت�صميم برامج دفع.

3-2-1 برامج الدفع الخا�صة 

وي�صمل  الملكية  خ�صائ�س  “الخا�صة” اإلى  م�صطلح  وي�صير  الحكومية،  الم�صاركة  من  م�صتوى  باأقل  البرامج  هذه  تت�صف 

الطاقة  توليد  و�صركات  كالمزارع  الخا�صة  الملكية  ذات  الربحية  ال�صركات  هي  االأولى  المجموعة  متجان�صتين.  غير  مجموعتين 

الكهرمائية، والمجموعة الثانية هي االأفراد اأو المجموعات التي ال ت�صتهدف الربح كغاية اأ�صا�صية )كالم�صتهلكين(. وفي هذا النوع 

من البرامج تتفق هذه الكيانات الخا�صة فيما بينها على دفع نظير للمحافظة على خدمات الم�صقط اأو اإ�صالحها. وتتخذ االآليات 

العملية للتعامالت في هذا النوع من البرامج عدة اأ�صكال من اأهمها:

تحويل الدفعات. وهذا هو ال�صكل المبا�صر للدفع، حيث ي�صتلم البائع دفعة من م�صتري الخدمة نظير حماية اأو اإ�صالح  	•
اإحدى خدمات الم�صقط المائي. ومن اأمثلة ذلك اأن تقرر �صركة للطاقة الكهرمائية تواجه تزايدًا في عدم انتظام الجريان 

افترا�س  تقوم على  الحالة  فهذه  االإدارية.  لتغيير ممار�صاتهم  المائي  المجرى  اأعلى  في  االأرا�صي  لمالك  الدفَع  المائي 

اإدارية مختلفة �صتح�صن تزودها بالمياه. وتقدم الحالة 3 مثااًل على تحويل الدفعات، حيث تقوم  اأن ممار�صات  ال�صركة 

بين  بالجمع  الم�صقط  اإدارة  لدعم  والعمالء  الم�صتهلكين  من  االأموال  “هيريديا” بجمع  في  العامة  الخدمات  موؤ�ص�صة 

االآلية المالية وتحويل الدفعات.

�صراء االأرا�صي. فقد تقرر جهة خا�صة �صراء اأر�س من جهة خا�صة اأخرى بهدف حماية خدمات الم�صقط المائي الواردة  	•
من تلك االأر�س. وب�صكل اأ�صا�صي فاإن اآلية الدفع هذه ت�صتعمل فقط في حالة �صراء االأر�س ثم تاأجيرها لمالكها ال�صابق وفق 

عقد يحدد طريقة ا�صتخدامها واإدارتها. وتقدم الحالة 4 مثااًل على هذا االأ�صلوب قامت به �صركة “ن�صتلة” للمياه لحماية 

م�صادر المياه المعدنية التي تقوم بتعبئتها.

النفقات  الت�صارك في  بينهم على  فيما  المائي  الم�صقط  المنتفعون من خدمات  يتفق  اأن  يمكن  التكاليف.  الت�صارك في  	•
المطلوبة من طرف البائعين في اأعلى المجرى المائي مقابل المحافظة على الخدمات اأو اإ�صالحها. فاإذا كانت عمليات 

تغيير الغطاء النباتي في اأعلى المجرى توؤدي اإلى تدني نوعية المياه يمكن لمالك االأرا�صي في اأ�صفل المجرى اأن يتفقوا 

على تقا�صم تكاليف تعوي�س اأو مكافاأة مالك االأرا�صي في اأعلى المجرى للمحافظة على )اأو تبني( اال�صتخدامات المف�صلة 

لالأرا�صي في مناطق معينة.

�صراء حقوق التطوير. ويقوم هذا النوع من البرامج على الف�صل بين حقوق الملكية وحقوق التطوير. فقد يحتفظ مالك  	•
اأن يبقى مالكًا لها( ويبيع حقوق تطويرها، فيتفق مع الم�صتري في العقد  اأر�س حرجية بحق ملكية االأر�س لنف�صه )اأي 

المبرم على محددات في ممار�صات ا�صتخدام واإدارة االأر�س من �صاأنها حماية خدمات الم�صقط. 
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الحالة 3: تح�صين نوعية المياه ال�صطحية – ر�صوم ا�صتخدام وبرنامج دفع خا�س في “هيريديا” بكو�صتاريكا

عامة  �صركة  فهي  بكو�صتاريكا.  “هيريديا”  اإقليم  في  مائية  م�صلحة  هي  “هيريديا”  في  العامة  الخدمات  موؤ�ص�صة 

ومنطقة  المائي  التزويد  لحماية  الملحة  الحاجة  الموؤ�ص�صة  هذه  اأدركت  وقد  المنطقة.  من  مواطنون  م�صاهميها  من 

االأرا�صي هناك  الدفع لمالك  اأن  الم�صقط وارتاأت  اأعلى  االأرا�صي في  ا�صتخدام  الناجمة عن  المخاطر  الَم�صاقط من 

الإدارة الم�صقط با�صتدامة �صتفوق كلفته تلك المترتبة على اإقامة محطة تنقية. فاتفقت جميع االأطراف على تح�صيل 

الناتجة عن هذه  المياه الجيدة  المترتبة على نوعية  للفوائد  االإدارية لحماية خم�صة م�صاقط فرعية كنظير  التكاليف 

الحماية.

الم�صقط  من  اال�صتراتيجية  المناطق  في  عليه  المحاَفظ  الحرجي  الغطاء  المتحققة:  االإيكولوجي  النظام  خدمات 

اأ�صفل المجرى، وتقليل م�صكالت ال�صحة العامة وتكاليف الَكلورة. للم�صاعدة على �صمان نوعية المياه في 

الم�صاركون: المعنيون 

ي�صمى  ما  “هيريديا”  مدينة  �صكان  من  وي�صتوفى  الخا�س.  والقطاع  المنزليون  الم�صتخدمون  وهم  الم�صترون:  	•
اآي�س  “فلوريدا  �صركة  تمول  كما  ال�صهرية.  المياه  فواتير  خالل  من  العامة  الخدمات  لموؤ�ص�صة  المائية  بالتعرفة 

“ريو  م�صقط  في  يبرم  عقد  كل  قيمة  من   ٪55 والجعة  المعباأة  والمياه  للمرطبات  كبيرة  �صركة  فارم” وهي  اآند 

ال�صركة  في  االإنتاج  مرافق  تزود  والتي  الم�صقط  من  العليا  المناطق  حماية  بهدف  وذلك  المائي  �صيغوندو” 

بالمياه.

“ميكونغ”. تعتمد م�صائد االأ�صماك المحلية واالإنتاج الزراعي على  اإنتاجية في حو�س  �صورة 3-1: �صورة ف�صيف�صائية لوحدات 

خدمات الم�صقط المائي وبذات الوقت تحدد نوعيتها )كمبوديا(.
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الخا�صون.  االأرا�صي  وم�صتثمرو  الوطني(  كارّيو”  “بروليو  )متنزه  العامون  االأرا�صي  م�صتثمرو  البائعون:  	•
االأحراج  لحماية  الواحد  للهكتار  �صنويًا  اأميركية  دوالرات   110 نحو  على  الم�صاركون  االأرا�صي  مالك  ويح�صل 

حول الم�صادر المائية لموؤ�ص�صة الخدمات العامة. ويعو�س هذا المبلغ عن الفر�صة البديلة المتاأتية من ا�صتخدام 

ما معدله  البيئة على  وزارة  الوطني فقد ح�صلت  للمتنزة  بالن�صبة  اأما  الم�صقط.  العليا من  المناطق  االأرا�صي في 

30 دوالر اأميركي �صنويًا للهكتار الواحد كي تمار�س اأن�صطة الحماية واإعادة التحريج.

الغابات. لتمويل  الوطني  وال�صندوق  العامة  الخدمات  موؤ�ص�صة  هنا  الو�صيط  بدور  قام  الو�صطاء:  	•

من  الر�صوم  بتح�صيل  العامة  الخدمات  موؤ�ص�صة  تقوم  اال�صتخدام.  ور�صوم  الدفعات  تحويل  الدفع:  برنامج  نوع   

المكعب  للمتر  اأميركي  المح�صلة 0.1 دوالر  المبالغ  تعادل  ال�صهرية للخدمات، حيث  الفواتير  الم�صتهلكين من خالل 

يخ�ص�س ن�صفها لال�صتثمار في المحافظة على االأحراج واإعادة التحريج في ثالثة م�صاقط مائية في الوادي االأو�صط 

التحتية  البنية  في  في�صتثمر  الثاني  الن�صف  اأما  �صيريوال�س”(.  تيبا�س” و“ريو  �صيغوندو” و“ريو  )“ريو  بكو�صتاريكا 

من  عليه  الم�صتحق  فيدفع  فارم”(  اآند  اآي�س  “فلوريدا  )�صركة  الخا�س  الرئي�صي  الم�صتري  اأما  المائية.  واالأبحاث 

مبا�صرة. التعاقدات 
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الحالة 4: تاأمين تكاوين المياه الجوفية – برنامج القطاع الخا�س للدفع من قبل �صركة “ن�صتلة للمياه” بفرن�صا

تعتبر “فيتل” )التابعة لـ “ن�صتلة للمياه”( اأ�صخم �صركة لتعبئة المياه الغازية الطبيعية في العالم. وتقع اأهم م�صادرها 

المائية في م�صاقط مائية كثيفة الزراعة بفرن�صا. لذلك عّر�س ان�صياب المغذيات وا�صتخدام مبيدات االآفات الزراعية 

التكاوين الجوفية التي تعتمد عليها ال�صركة في اأعمالها لخطر التلوث. ولدرء هذا الخطر وجدت ال�صركة اأن �صراء االأرا�صي 

المزروعة واإعادة تحريج المناطق الح�صا�صة الن�صياب المياه وتمويل المزارعين الإقامة مرافق حديثة والتحول للزراعة 

الع�صوية كانت كلها تدابير ذات تكلفة تفوق فعاليتها فعالية التكاليف المترتبة على اإقامة محطات تنقية. وقد كانت ميزة 

التكاليف هامة جدًا في �صمان تعاون المزارعين المعنيين نظرًا للفوائد الكبيرة التي �صيح�صلون عليها.

االأر�س  ال�صتخدام  الم�صتدامة  واالإدارة  الكيماوية  المواد  ا�صتخدام  تخفي�س  المتحققة:  االإيكولوجي  النظام  خدمات 

للمحافظة على الموا�صفات العالية جدًا لنوعية مياه الينابيع.

المعنيون الم�صاركون: 

 24.5 معدله  ما  االأولى  اأعوام  ال�صبعة  في  اأنفقت  وقد  الطبيعية.  الغازية  المياه  “فيتل” لتعبئة  �صركة  الم�صترون:  	•
مليون دوالر اأميركي في العام.

اأرباحهم  انخفا�س  –وبالتالي  لالأ�صمدة  ا�صتخدامهم  تقليل  عن  فتعوي�صًا  االأرا�صي.  ومالك  المزارعون  البائعون:  	•
والم�صكالت الناتجة عن ذلك- اأعطَي المزارعون عقودًا من �صركة “فيّتل” تمتد لثالثين عامًا.

ل�صمان  قانوني متين  واإطار  لم�صاعدة مالية �صغيرة  تقديمها  ال�صفقة من خالل  بتي�صير  الحكومة  الو�صطاء: قامت  	•
اإنفاذ العقود.

ت�صعة  مقابل  المزروعة  االأرا�صي  من  هكتار  “فيتل” 1500  اإ�صترت  للدفع.  الخا�س  القطاع  برنامج  الدفع:  برنامج  نوع 

ماليين دوالر اأميركي مقدمة بذلك �صعرًا يفوق �صعر ال�صوق. ثم اأعيد حق االنتفاع اإلى المزارعين بحيث اأ�صبح من حقهم 

قانونيًا ا�صتخدام االأر�س المملوكة من “فيتل” وجني ما تدره من اأرباح. كما يح�صل المزارعون على 230 دوالر اأميركي 

�صنويًا للهكتار الواحد الإدارة االأر�س با�صتخدام الممار�صات الم�صتدامة التي من �صاأنها �صمان الموا�صفات العالية لجودة 

المياه.
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3-2-2 برامج ال�صقف والتبادل

وفقًا لبرنامج ال�صقف والتبادل يتم تنظيم عملية “التبادل” مثاًل في انبعاثات الملوثات اأو ا�صتخراج المياه الجوفية. ففي حالة 

التلوث يكون ال�صقف اأق�صى مقدار كلي من التلوث يمكن للجهات الم�صاركة اإطالقه. ثم يتم تحديد ت�صاريح اأو ح�ص�س التلوث 

ثين. وت�صتطيع ال�صناعات وال�صركات بيع ت�صاريحها عندما ال تكون  القابلة للتبادل بتق�صيم المجموع الكلي الم�صموح به بين الملوِّ

بحاجة ال�صتخدامها لم�صاركين اآخرين يحتاجون الأكثر من ح�ص�صهم االأ�صلية. وفي هذه العملية مكافاأة لل�صركات التي تخف�س 

الت�صاريح  بيع  ن  ويح�صِّ التلوث.  ب�صبط  االهتمام  على  وتحفيز  التلوث  لمزيد من  المنتجة  لتلك  وتغريم  الملوثات  انبعاثاتها من 

من الكفاءة االقت�صادية للمياه واالإدارة البيئية من خالل تمكين ال�صركات اأو م�صتثمري االأرا�صي من �صراء الت�صاريح من اأولئك 

القادرين على االمتثال بطريقة اأوفر. 

البيئية.” والإدارة  للمياه  القت�سادية  الكفاءة  التبادل  “يعزز 
 

ينبغي القيام بثالث خطوات رئي�صية عند ت�صميم برنامج “ال�صقف والتبادل”، اأوالها تحديد م�صتوى ال�صقف. ويتم تحديد هذا 

ال�صقف اإما من قبل موؤ�ص�صة حكومية اأو اختياريًا كما في حالة قيام �صركات كبرى بو�صع نظام داخلي للتبادل. اأما الخطوة الثانية 

ثين. وفي ثالث الخطوات يتم تبادل الت�صاريح والح�ص�س بين  فهي تحديد الت�صاريح والح�ص�س بين م�صتخدمي الموارد اأو الملوِّ

الم�صترين والبائعين. وي�صيع تطبيق هذا النوع من البرامج في اإدارة المياه الجوفية والمياه ال�صطحية واالأرا�صي الرطبة ونوعية 

 وتقدم الحالة 5 مثااًل على برنامج ال�صقف والتبادل الذي طبق في اأميركا ل�صبط تلوث المجاري المائية بالمغذيات.
22

المياه.

23

الحالة 5: �صبط انبعاثات النيتروجين – برنامج ال�صقف والتبادل في الواليات المتحدة

للقانون طورت   االمتثال  المائية. وبهدف  المجاري  للمغذيات في  الم�صموح  الم�صتوى  االأميركي  المياه  نقاء  قانون  يحدد 

عدة واليات ا�صتراتيجيات الإبقاء ت�صريف المغذيات تحت الحد االإجمالي االأعلى للحمل اليومي وفقًا للقانون. ومن برامج 

ال�صقف والتبادل االأميركية برنامج “كونيكتيكت” لتبادل النيتروجين والذي من خالله ت�صتطيع الجهات الباعثة لكميات 

انبعاثات  بيع )اأو مبادلة( حقوقها من  القانون  لها �صقف محدد( ح�صب  الم�صموح بها )اأو  النيتروجين  اأحمال  اأقل من 

النيتروجين لجهات اأخرى تتجاوز ح�ص�صها. ويوؤدي ذلك اإلى اإيجاد حافز مالي لخف�س انبعاثات النيتروجين اإلى ما دون 

الحد الم�صموح به عبر اال�صتفادة من عائد بيع حقوق االنبعاثات. وبنف�س الوقت ي�صمن البرنامج م�صتوى م�صموحًا به من 

�صقف مجموع االنبعاثات. 

خدمات النظام االإيكولوجي المتحققة: تحديد و/اأو تخفي�س ت�صريف المغذيات في المجاري المائية للحفاظ على نوعية 

المياه اأو تح�صينها.

المعنيون الم�صاركون

النيتروجين  حمل  تفوق  انبعاثات  عن  الم�صوؤولين  اأولئك  على  يتوجب  حيث  التبادل،  وبرنامج  الملوثون  الم�صترون:  	•
اأما عند عدم وجود م�صترين محددين يقوم برنامج التبادل ب�صراء  “ح�ص�س نيتروجين”.  الم�صموح لهم به �صراء 

ح�ص�س من اأي حامل ت�صريح ال يقوم با�صتغالل كامل الحمل الم�صموح له من انبعاثات النيتروجين.
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االنبعاثات. من  به  لهم  الم�صموح  الحمل  كامل  با�صتغالل  يقومون  ال  الذين  الملوثون  البائعون:  	•
مع  بالتعاون  اأقيم  والذي  النيتروجين  لتبادل  برنامجها  “كونيكتيكت” من خالل  في  البيئة  دائرة حماية  الو�صطاء:  	•

والية نيويورك ووكالة الحماية البيئية الفدرالية.

 

الفدرالية موا�صفات المغذيات وفقًا لقانون نقاء  ال�صقف والتبادل. حددت الحكومة  الم�صتخدم: برنامج  برنامج الدفع 

المياه المقيد الإجمالي االنبعاثات من م�صادرها الثابتة. ثم طبق نظام التبادل على م�صتوى الوالية بهدف اإيجاد حوافز 

لتقليل انبعاثات النيتروجين واال�صتفادة من الكفاءة والمرونة التي تت�صم بها برامج التبادل مقارنة بمتطلبات االمتثال 

الفردي الموحد.

3-2-3 برامج م�صاَدقة لل�صلع البيئية

تعتبر برامج م�صادقة اأو و�صع )و�ْصم( العالمات البيئية اآلية اأخرى للدفع ل�صلع وخدمات الم�صقط المائي. وتتم التعامالت 

نًا في الثمن الذي �صيدفع لل�صلعة الم�صتراة كما في حالة االأخ�صاب المو�صومة بيئيًا  هنا بين جهات خا�صة ولكن الدفع يكون مت�صمَّ

بالمعايير  ملتزمين  منتجين  من  الواردة  المنتجات  يف�صلون  م�صتهلكون  هم  البرامج  هذه  في  والم�صترون  الع�صوية.  والمنتجات 

البيئية المعتمدة. ويقوم الو�صطاء بدور رئي�صي في هذا النوع من البرامج اإما كموؤ�ص�صة مانحة لل�صهادات اأو متعاملين بالمنتجات 

الم�صادق عليها. ومن اأمثلة التو�صيم البيئي:

با�صتدامة.  مدارة  غابات  م�صدرها  كمنتجات  الغابات  رعاية  مجل�س  من  عليها  الم�صادق  االأخ�صاب  	•
المائية  المجاري  بحماية  يقومون  المتحدة  الواليات  غرب  �صمال  في  مزارعين  من  �صيف” الواردة  “�صالُمن  منتجات  	•

الهامة لبيئة �صمك ال�صلمون.

بيئيًا-  مو�صومة  اأو  بيئية  �صهاة  الحا�صلة على  ال�صلع  –اأي مزودي  البيئية  المنتجات  بائعي  تعوي�س  يتم  البرامج  ووفق هذه 

بزيادة على الثمن الذي �صيدفعه الم�صتهلكون. ويتم الدفع للموردين بعدة طرق ومنها المبلغ الثابت لكل هكتار اأو مبا�صرة بفر�س 

زيادة على ثمن المنتجات المعرو�صة للبيع. ومن االأمثلة الجيدة على برامج اإ�صدار ال�صهادات البيئية الخا�صة بخدمات الم�صقط 

المائي نظام “�صالُمن �صيف” لتو�صيم المنتجات الزراعية في ال�صمال الغربي البا�صفيكي من الواليات المتحدة )الحالة 6(. 

الموا�سفات  لتوافقها مع  “الم�سترون هم م�ستهلكون يف�سلون منتجات م�سادق عليها 
البيئية ومعايير النوعية.”

الحالة 6: المحافظة على اأ�صماك ال�صلمون – برنامج م�صادقة في ال�صمال الغربي البا�صفيكي من الواليات المتحدة 

تم قبل ِعقد اإقامة برنامج ناجح للم�صادقة بهدف حماية بيئات �صمك ال�صلمون في المحيط الهادي في منطقة �صمال 

غرب الواليات المتحدة. وقد اأقيم هذا النظام من قبل منظمة “�صالُمن �صيف” )اأي حماية ال�صلمون( غير الربحية. وكان 

انجراف التربة وان�صياب المياه من الكروم والمزارع الواقعة على �صفوح التالل يجلبان الطمي اإلى جداول المياه مما قلل 

من قدرة ال�صلمون على التكاثر والبقاء. وتقوم االآن منظمة “�صالُمن �صيف” بالم�صادقة على المزارع واالأرا�صي الح�صرية 

في م�صاقط مائية في واليات كاليفورنيا واأوريغون واآيداهو ووا�صنطن عند اتباعها اإدارة رفيقة باالأ�صماك، حيث �صادقت 

حتى االآن على اإدارة ع�صرين األف هكتار من االأر�س.
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خدمات النظام االإيكولوجي المتحققة: حماية َموائل حياة اأ�صماك �صلمون المحيط الهادي للحفاظ على �صالمة النظم 

االإيكولوجية المائية والم�صائد الطبيعية لل�صلمون. 

المعنيون الم�صاركون:

�صيف” ويدفعون  “�صالُمن  منتجات  يف�صلون  الذين  البا�صفيكي  الغربي  ال�صمال  منطقة  في  الم�صتهلكون  الم�صترون:  	•
االأنهار  يبقي  الذي  االأرا�صي  اإدارة  اأ�صلوب  لدعم  يبتاعونها  التي  التجزئة  ل�صلع  المعتادة  االأثمان  على  اإ�صافيًا  مبلغًا 

نظيفة و�صالحة لالأ�صماك.

النبيذ. ومنتجو  المزارعون  البائعون:  	•
حمالت  خالل  من  االإ�صافي  المبلغ  دفع  وتدعم  الم�صادقة  برنامج  على  ت�صرف  �صيف” والتي  “�صالُمن  الو�صطاء:  	•

التوعية والت�صويق.

نوع برنامج الدفع: برنامج الم�صادقة. يطبق المزارعون الم�صاركون ممار�صات زراعية م�صتدامة بيئيًا ت�صون نوعية المياه 

في االأنهار وَموائل اأ�صماك ال�صلمون. ومن هذه الممار�صات زراعة االأ�صجار على �صفاف المجاري المائية وزراعة محا�صيل 

تغطية لتقليل االن�صياب وتطبيق اأ�صاليب التحكم البيولوجي باالأع�صاب واالآفات. وُتدفع التكاليف االإ�صافية المترتبة على 

هذه الممار�صات من خالل مبلغ اإ�صافي ياأخذه الم�صاركون �صمن اأثمان منتجاتهم، والتي يتم ت�صويقها بم�صاعدة حمالت 

العامة. والتوعية  �صيف” للتثقيف  “�صالُمن 

3-2-4 برامج الدفع العامة

تتمتع برامج الدفع العامة باأعلى م�صتوى من م�صاركة الموؤ�ص�صات العامة وقد غدت اليوم اأكثر برامج الدفع للخدمات البيئية 

�صيوعًا. م�صترو الخدمات في البرامج العامة هم ال�صلطات العامة كالبلديات اأو الحكومات المركزية ال�صاعية عادة لتوفير مياه 

�صرب اآمنة اأو تنظيم جريان النهر. وت�صمل اآليات الدفع في هذه البرامج ر�صوم اال�صتخدام و�صراء االأرا�صي واالنتفاع من االأرا�صي 

مم لتقليل تر�صيح النيترات في م�صادر  اأي حق ا�صتخدام محدد الأر�س مملوكة للغير. وتقدم الحالة 7 مثااًل على برنامج دفع عام �صُ

مياه ال�صرب. 

�سيوعاً” الدفع  برامج  اأكثر  العامة هي  الدفع  “برامج 

الحالة 7: خف�س م�صتويات النيترات في م�صادر المياه – برنامج دفع عام في المملكة المتحدة

�صعى برنامج المناطق الح�صا�صة للنيترات اإلى تقليل اأو تثبيت معدالت النيترات في م�صادر رئي�صية للتزويد المائي في 

اأعوام  على مدى خم�صة  مبا�صرة  دفعات  الطوعي هذا  التعوي�س  برنامج  الحكومة �صمن  قدمت  وقد  المتحدة.  المملكة 

التلويث. وطبق  �صهلة  مياه جوفية  اإلى  الزراعية  االأرا�صي  النيترات من  تر�صيح  قللت  اإدارية  تبنوا ممار�صات  لمزارعين 

االأرا�صي  على  االإ�صافي  المبلغ  برنامج   )1 االأن�صطة:  من  فئات  ثالث  با�صتخدام  هكتار  األف   25 حوالي  على  البرنامج 

االأع�صاب  االإ�صافي على  المبلغ  اإلى مراعي؛ 2( برنامج  للزراعة  االأرا�صي ال�صالحة  الداعم لتحويل  للزراعة  ال�صالحة 

الداعم لتقليل مدخالت االأرا�صي الع�صبية ذات االإدارة المركزة؛ 3( البرنامج االأ�صا�صي ال�صتمرار زراعة المحا�صيل في 

االأرا�صي ال�صالحة للزراعة با�صتخدام مخف�س من النيتروجين.

خدمات النظام االإيكولوجي المتحققة: خف�س تر�صيح النيترات في م�صادر مياه ال�صرب مما ي�صاهم بدرجة كبيرة في 

الو�صول اإلى التركيزات المتدنية للنيترات في م�صادر مياه ال�صرب العامة في المملكة المتحدة.
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المعنيون الم�صاركون

الملتزمين  للمزارعين  المبا�صر  بالتعوي�س  والغذاء  االأ�صماك  وم�صائد  الزراعة  وزارة  قامت  الحكومة.  الم�صترون:  	•
بممار�صات البرنامج في ا�صتخدام االأرا�صي.

البرنامج. في  للم�صاركة  المتقدمون  االأفراد  المزارعون  البائعون:  	•
مبا�صر. دفع  برنامج  كان  البرنامج  فهذا  يوجد،  ال  الو�صطاء:  	•

نوع برنامج الدفع: برنامج للدفع العام. زودت الحكومة المزارعين بالم�صاعدة المالية المبا�صرة، محت�صبة معدالت الدفع 

التحفيز  من  ولمزيد  الزراعية.  الممار�صات  في  التغييرات  على  المترتبة  التكاليف  اأو  للدخل  المزارعين  لخ�صارة  وفقًا 

ُجعلت الدفعات اأعلى من الدخل المتروك وتكاليف التغييرات بن�صبة قدرت بـ 31٪. وقد اأفاد معظم الم�صاركين اأنهم بدون 

البرنامج نظرًا الرتفاع  التي يدعمها  االإدارية  الممار�صات  با�صتخدام  الزراعة  لي�صتمروا في  المالية ما كانوا  الم�صاعدة 

كلفتها وانخفا�س اأرباحها.

وباإمكان برامج الدفع العامة اأي�صًا ا�صتخدام االإعانات وال�صرائب للت�صجيع على االإدارة البيئية الح�صنة. فاالإعانات تعتبر اأداة 

مالية “اإيجابية” بيد الحكومة لمكافاأة الذين يقومون باأن�صطة معينة. فاالتحاد االأوروبي مثاًل ي�صتخدم �صمن �صيا�صته الزراعية 

العامة االإعانات لدعم التدابير الزراعية الرفيقة بالبيئة. وبالتالي فاإن البنية التحتية لري اأكثر كفاءة كالري بالتنقيط تتلقى اإعانة 

بهدف تقليل ا�صتخراج المياه الجوفية والمحافظة على مخزونات التكاوين الجوفية.

�صناعة  عملية  في  الخارجية  النفقات  كافة  اأو  بع�س  ثمن(  احت�صاب  )اأو  تدخيل  ل�صمان  فت�صتعمل  البيئية  ال�صرائب  اأما 

القرار. وتمثل هذه ال�صرائب اإ�صارات �ِصعرية مبا�صرة للمنتجين و/اأو الم�صتهلكين. ويمكن لل�صرائب اأن تكون حافزًا “اإيجابيًا” 

المتحدة مثاًل  الواليات  ال�صرائب. ففي  النا�س من دفع  اإعفاء  “االإيجابي” للحوافز في  “�صلبيًا”. ويتمثل اال�صتخدام  اأو حافزًا 

باإمكان المزارعين خ�صم تكاليف حماية التربة والمياه من الدخل الخا�صع لل�صريبة وبما ال يتجاوز 25٪ من الدخل االإجمالي من 

الزراعة. اأما اال�صتخدام “ال�صلبي” لل�صرائب البيئية فيهدف ِلثني المعنيين عن اال�صتهالك اأو االأن�صطة الم�صرة بالبيئة. ولكن في 

معظم الحاالت ت�صفر ال�صرائب البيئية عن فوائد قليلة للبيئة مقارنة بحجم الم�صكالت المراد معالجتها. وتقدم الحالة 8 مثااًل 

على تاأثيرات تطبيق ال�صريبة على ا�صتخراج المياه الجوفية.

الحالة 8: اإدارة ا�صتخراج المياه الجوفية – برنامج لل�صريبة البيئية في هولندا

تم في عام 1995 فر�س �صريبة بيئية على المياه الجوفية في هولندا بهدف زيادة االإيرادات ال�صريبية بالدرجة االأولى. 

وقد  ثانويين.  هدفين  كانا  فقد  المياه  ا�صتهالك  تقليل  وت�صجيع  الجوفية  المياه  ال�صتخراج  البيئية  التاأثيرات  تقليل  اأما 

كان اال�صتخراج الجائر للمياه الجوفية ي�صر بالنظم االإيكولوجية االأر�صية رغم انخفا�س تكلفة ا�صتخدام المياه الجوفية 

مقارنة بالمياه ال�صطحية. لذلك فر�صت ال�صريبة على المياه الجوفية للثني عن ا�صتخدام هذه المياه من خالل تقليل 

تكن  لم  ال�صريبة  الأن  محدودة  كانت  لل�صريبة  الفعلية  البيئية  الفوائد  لكن  ال�صطحية.  المياه  وكلفة  كلفتها  بين  الفارق 

مرتفعة بما يكفي لجعل ا�صتخدام المياه الجوفية اأقل توفيرًا من المياه ال�صطحية كما اأن االإعفاءات قللت من فعاليتها. 

وبالتالي فقد تراوح انخفا�س ا�صتهالك المياه بعد عامين من فر�س ال�صريبة بين 2٪ و٪12.

خدمات النظام االإيكولوجي المتحققة: اال�صتخدام الم�صتدام للمياه الجوفية وحماية النظام االإيكولوجي االأر�صي. وفي 

هذه الحالة وّفر م�صتخدمو المياه الجوفية هذه الخدمة البيئية ا�صتجابة لحافز �صلبي هو ال�صريبة.
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المعنيون الم�صاركون: 

على  �صريبة  بفر�س  الخدمات  “ت�صتري” تلك  فالحكومة  والبيئة.  المكاني  والتخطيط  االإ�صكان  وزارة  الم�صترون:  	•
اأولئك الذين ال يوفرونها.

والم�صتهلكون  وال�صناعات  الري  في  ي�صتعملونها  الذي  المزارعون  وهم  الجوفية،  المياه  م�صتخدمو  البائعون:  	•
ا�صتخدامهم/ بتقليل  البيئية  الخدمات  تلك  توفير  باإمكانهم  والذين  المزودة  الجوفية  المياه  من  الم�صتفيدون 

ا�صتهالكهم للمياه الجوفية.

البلدية لذلك يمكن اعتبارها دفعًا مبا�صرًا من م�صتخدمي هذه  ال�صريبة من خالل فواتير مياه  لت  الو�صطاء: ُح�صِّ 	•
المياه اإلى الحكومة. 

نوع برنامج الدفع: برنامج دفع عام با�صتخدام اآلية مالية بفر�س �صريبة على م�صتخدمي المياه الجوفية وتح�صيلها من 

خالل فواتير المنافع العامة.

3-3 تحديد خيارات لت�صميم برنامج الدفع

ثمة اأمثلة من �صتى اأرجاء العالم تبين كيف توؤدي اآليات ال�صوق اإلى اإيجاد خيارات و�صلوكيات تفيد البيئة. وت�صترك هذه االأمثلة 

في وجود تمكين وتحفيز للم�صتفيدين من خدمات الم�صقط المائي ومكافاأة مزوديهم. وقد غدت المحافظة على هذه الخدمات 

واإ�صالحها عن�صرًا داخليًا في التخطيط و�صنع القرار المتعلقين باالأرا�صي وموارد المياه. ومن �صاأن برامج الدفع ح�صنة الت�صميم 

والمدمجة في خطط ا�صتخدام االأرا�صي خدمة م�صالح كل من المنتفعين من خدمات النظام االإيكولوجي ومديري ومزودي هذه 

الخدمات. لذلك فاإن برامج الدفع لخدمات الم�صقط اأداة هامة في اإدارة موارد المياه واأحوا�س االأنهار. وكي تكون هذه البرامج 

�صتعمل في  التي  واالقت�صادية  وال�صيا�صية  االجتماعية  االأو�صاع  االأهداف وخ�صو�صية  وتتنا�صب مع  بدقة  اأن ت�صمم  ينبغي  فعالة 

�صياقها. والأن الت�صميم الفعال عامل حا�صم ينبغي اتباع ثالث خطوات عملية لتحديد الخيارات المنا�صبة لت�صميم برامج الدفع. 

ومن ال�صهل تحديد هذه الخطوات، وهي:

الدفع. لبرامج  الم�صبقة  العامة  المتطلبات  توفر  من  التاأكد  	•
البرنامج. الأهداف  الوا�صح  التحديد  	•

الم�صاركين. والمعنيين  المو�صوعة  لالأهداف  االأن�صب  الدفع  برنامج  نوع  تحديد  	•

المائي ومكافاأة مزوديهم.” الم�سقط  الم�ستفيدين من خدمات  بتمكين وتحفيز  “قم 

3-3-1 متطلبات برامج الدفع

اأي من هذه البرامج، واإال فلن تكون هذه  ينبغي تلبية عدة متطلبات م�صبقة في كافة برامج الدفع قبل ال�صروع في تطوير 

البرامج خيارًا منا�صبًا اأو اأنه �صيتوجب اأواًل ا�صتثمار الوقت والموارد في ا�صتيفاء هذه النقاط المرجعية. وت�صمل هذه المتطلبات:

الو�صع  الم�صتقبل. فهذا  الخدمات في  لتزويد هذه  تهديد  اأو وجود  المائية  الم�صاقط  انح�صار خدمات  الملحة:  الحاجة  	•
يبرز الحاجة الملحة للقيام بتدابير. لذلك فاإن من اأهم مقومات فعالية وموثوقية اأي برنامج للدفع وجود عالقة مبا�صرة 

ومبررة مو�صوعيًا بين خدمات الم�صقط والتغيرات في الغطاء االأر�صي وا�صتخدام االأرا�صي واإدارتها.
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الدعم والحوكمة: اأي وجود دعم موؤ�ص�صي و�صيا�صي قوي ال�صتخدام برنامج دفع عو�صًا عن محددات مبا�صرة اأو اآليات  	•
تنظيمية لحل الم�صكلة. وهذا يقت�صي اأن تكون العالقات بين المجتمعات المحلية والحكومة بناءة باالإ�صافة اإلى وجود 

تطبيق فعال للقوانين. كما ينبغي توفر هيئات اإدارية قوية وفاعلة تتولى اإدارة البرنامج.

والذين  المائي  الم�صقط  لخدمات  المزودة  المناطق  من  ح�صا�صة  مواقع  في  الموجودون  المعنيون  وهم  المزودون:  	•
اأن  اأنهم يجب  اأي  االأر�س و/اأو حيازة حقوق قانونية فيها.  وي�صترط في هوؤالء ملكية  البرنامج.  �صي�صتهدفون في هذا 

يكونوا قادرين على ممار�صة التحكم با�صتخدام واإدارة االأر�س ال�صروريين لتعديل خدمات الم�صقط. كما ينبغي توفر 

اال�صتعداد لدى مزودي الخدمات للم�صاركة في برنامج الدفع.

اأو الخا�صون الموجودون في الم�صقط المائي وينتفعون بخدماته. وينبغي اأن يكون  المنتفعون: وهم المعنيون العامون  	•
هوؤالء مدركين للفوائد ومعبرين عن حاجتهم لها واأن يكونوا قادرين على ت�صويغ م�صاركتهم في برنامج الدفع ا�صتنادًا 

اإلى قيمة الفوائد االقت�صادية التي يح�صلون عليها من هذه الخدمات. 

3-3-2 تعريف اأهداف البرنامج

هذه  تعريف  ويجب  اإ�صالحها.  اأو  الخدمات  هذه  على  المحافظة  هو  المائي  الم�صقط  لخدمات  الدفع  برنامج  من  الهدف 

الخدمات وطريقة قيا�صها ور�صدها بو�صوح )اأنظر الف�صل الثاني والجدول 2-1( وفقًا الحتياجات المعنيين. وحتى ينجح البرنامج 

ن هذه الخدمات، اأي اأن يقدم اإ�صافة ذات قيمة وينفذ اأن�صطة مثمرة ما كانت لتحدث بدون وجوده. لذلك  ينبغي اأن ياأتي بما يح�صِّ

من ال�صروري اأن يتم تحديد اأهداف البرنامج في �صوء نقطة انطالق. يتم اختيار هذه النقطة بعناية كي يمكن مالحظة توالي 

التغيرات المتوقع حدوثها بدون وجود برنامج دفع. على �صبيل المثال ترتبط برامج الدفع الإعادة التحريج في الم�صاقط المرتفعة 

في كو�صتاريكا بنقطة انطالق ثابتة في المناطق الحرجية. فاإن تبين اأن الغطاء الحرجي قد ازداد بدون برنامج الدفع يكون هذا 

24

البرنامج قد دفع نظير تغيرات كانت �صتحدث في جميع االأحوال مما يعني فقدان الم�صداقية.

المائي.” الم�سقط  بما يح�سن خدمات  ياأتي  اأن  ينبغي  البرنامج  ينجح  “حتى 

�صورة 3-2: كميات من المياه المنقولة للمدينة ب�صهريج تعتمد على خدمات الم�صقط المائي )عمان، االأردن(
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يجب اأن ت�صتمل اأهداف برنامج الدفع على تحديد وا�صح للنطاق الجغرافي للتغيرات التي ت�صعى لتي�صير حدوثها. يختلف مثاًل 

ت�صميم البرامج الهادفة لدعم اأن�صطة محددة جدًا خا�صة بم�صقط فرعي �صغير اختالفًا كبيرًا عن ت�صميم البرامج التي تتم على 

م�صتوى الدولة بهدف دعم تزويد وا�صع النطاق لخدمات الم�صقط المائي لل�صالح العام. فالبرامج الوطنية ذات �صمة عمومية في 

حين يمكن لتلك المتعلقة بموقع محدد الجمع بين الم�صاركة العامة والخا�صة اأو اأن تكون م�صممة كبرامج دفع خا�صة.

كما اأن اأحد عوامل فعالية برامج الدفع هو التوافق مع االأهداف المجتمعية للمجتمعات حيث �صتطبق هذه البرامج. فغالبًا ما 

يكون الفقراء والقرويون هم االأكثر اعتمادًا على خدمات الم�صقط مما يجعل االإن�صاف االإجتماعي عن�صرًا حيويًا �صمن اأهداف 

برامج الدفع. فاإذا زادت البرامج من حالة عدم االإن�صاف ت�صاءلت احتماالت نجاحها. وتبين الخبرات الم�صتقاة من كو�صتاريكا 

اأنه عند عدم اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة ق�صايا الفقر فقد ت�صاِعف برامج الدفع من الم�صاق التي يكابدها القرويون. ومن ذلك 

وجود تمثيل مبالغ فيه لكبار المزارعين ومالكي الحراج مقارنة بغيرهم من المعنيين ب�صبب قدرة االأولين على ممار�صة الحراك 

 وبالتالي من غير الم�صتبعد اأن يوؤدي الدخل االإ�صافي الناجم عن الم�صاركة في برامج الدفع 
25

الالزم للم�صاركة في برامج مبتكرة.

اإلى تهمي�س �صغار المزارعين وتعميق الفقر في اأو�صاطهم ل�صالح كبار الم�صتثمرين. وبالعودة اإلى التجربة الكو�صتاريكية فقد اأدى 

ا�صتبعاد الفقراء من برامج الدفع اإلى ظهور برامج غير ر�صمية موازية و�صغط متنام على البرامج الر�صمية ل�صمول المزيد من 

الفقراء وت�صمين االإن�صاف االجتماعي في اأهدافها. لذلك ينبغي عند ت�صميم برنامج للدفع وجود اأهداف جلية متعلقة باالإن�صاف 

االجتماعي توؤدي اإلى درا�صة التاأثيرات االجتماعية للبرنامج وتداعياته على خف�س الفقر.

فعل  يوؤدي  عندما  يحدث  “االإجحاف” والذي  دون  الحيلولة  ل�صرورة  التنبه  ينبغي  الدفع  برامج  في  الفعالية  من  ولمزيد 

اإ�صالحي في منطقة ما اإلى انتقال الحالة المتدهورة اإلى منطقة اأخرى. من ال�صروري مثاًل التاأكد من اأن الدفعات المخ�ص�صة 

للحد من قطع اأ�صجار الغابات في م�صقط لن ت�صبب عن غير ق�صد زيادة قطع االأ�صجار في منطقة اأخرى. 

البرامج.” �ستطبق هذه  للمجتمعات حيث  المجتمعية  الأهداف  الدفع مع  برامج  تتوافق  اأن  “يجب 

اأخيرًا يجب اأن ت�صعى برامج الدفع اإلى تحقيق الديمومة. وتبرز هذه ال�صرورة عند انتهاء عقود خدمات الم�صقط وانقطاع ما 

كان يحفز م�صتثمري االأرا�صي في اأعلى المجرى المائي على تولي اإدارة الم�صقط. فالمطلوب اإذن وجود عقود طويلة االأمد واإدارة 

تكيفية لبرامج الدفع ل�صمان ا�صتجابة اآليات التمويل للمتغيرات في احتياجات وظروف المعنيين. 

الديمومة.” اإلى تحقيق  الدفع  برامج  ت�سعى  اأن  “يجب 

3-3-3 تحديد نماذج منا�صبة لبرامج الدفع

ومراعيًا  العالقة  ذوي  للمعنيين  منا�صبًا  المختار  البرنامج  يكون  عندما  تنجح  الدفع  برامج  باأن  القول  عام  ب�صكل  يمكن 

لتطلعاتهم وقدراتهم. ومن ال�صروري التحقق من اإمكانية ا�صتيفاء ال�صروط المحددة التالية عند اختيار نوع البرنامج:

خدمات  نظير  لدفع  المنتفعين  لدى  خا�س  حافز  وجود  البرامج  من  النوع  هذا  في  يجب  الخا�صة:  الدفع  برامج  	•
الم�صقط. كما يجب اأن تكون الموؤ�ص�صات الحكومية قادرة وعلى ا�صتعداد للقيام بدور �صغير في هذه البرامج من خالل 

تطوير االأنظمة اأو التغييرات في قانون التعاقد الالزم لتي�صير واإنفاذ االتفاقيات. 

وذلك  المعنية  الخدمات  في  لل�صقوف  نظام  الإر�صاء  ا�صتعداد  على  الحكومة  تكون  اأن  يجب  والتبادل:  ال�صقف  برامج  	•
المبا�صر  االإلتزام  اإما  المعنية  لالأطراف  االأنظمة  تتيح  اأن  وينبغي  االأكفاأ.  الخدمات  بائعي  ومكافاأة  الطلب  لتحفيز 

باالأن�صطة اأو تدابير ال�صبط اأو الدفع لمزودي الخدمات ليتولوا القيام بذلك.

وا�صتعدادهم  اأف�صل  بيئية  لمعايير  ملبية  لمنتجات  التعبير عن طلبهم  الم�صتهلكين  ُيتوقع من  وفيها  الم�صادقة:  برامج  	•
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لدفع مبلغ اإ�صافي نظير هذه المنتجات. كما يجب وجود و�صطاء قادرين على اإدارة خدمة م�صاَدقة ذات موثوقية. اأما 

الحكومات فعليها تي�صير عمل برامج الم�صادقة من خالل االأنظمة والقوانين ال�صرورية.

تحدد  عامة  هيئة  ووجود  المائي  الم�صقط  خدمات  نظير  للدفع  عامة  حوافز  وجود  وتقت�صي  العامة:  الدفع  برامج  	•
الخدمات التي يجب اأن تعطى اأولوية الحماية. كما ينبغي توفر موارد مالية كافية لدعم برامج الدفع.

3-4 توظيف الموارد المالية

عند ت�صميم برنامج دفع لخدمات الم�صقط المائي يجب التركيز على ماهية الخدمات التي �صيتم �صراوؤها وهوية الم�صترين 

والبائعين وكيفية اإجراء التعامالت. كما ينبغي تحديد كيفية الدفع من قبل الم�صترين وم�صادر التمويل المتاحة لتطوير البرنامج 

ثم ا�صتدامته.

وعندما يكون الم�صترون موؤ�ص�صات تجارية تجني اإيرادات ذات �صلة مبا�صرة بفوائد خدمات الم�صقط –ك�صركة طاقة كهرمائية- 

يمكن ت�صويغ التمويل الخا�س للبرنامج على اأ�ص�س تجارية. اأما البرامج ذات التمويل العام اأو تلك التي ال يوجد لدى المنتفعين منها 

الموارد المالية المطلوبة فيتم جمع االأموال لتنفيذها. وباالإ�صافة اإلى الدفعات الفعلية التي تنتقل من الم�صترين اإلى البائعين ثمة 

موارد مالية اأخرى �صرورية لتغطية التكاليف العديدة االأخرى للبرنامج يجب اإدراجها �صمن تمويل البرامج، وت�صمل:

واالأعمال  االأر�س  ا�صتخدام  بين  لل�صالت  الدقيق  التحديد  منها  اأمور  لعدة  )ال�صروريين  والتطوير  البحث  تكاليف  	•
االإدارية وكمية المياه الموجودة في اأ�صفل المجرى المائي(.

م�صادر  حول  الم�صتهلكين  لتثقيف  الهادفة  العامة  التوعية  )كحمالت  المجتمعية  والتوعية  والتثقيف  القدرات  بناء  	•
المياه التي ي�صتهلكونها �صعيًا الإيجاد ا�صتعداد لديهم للدفع(.

واإدارة  ت�صميم  في  الم�صاعدة  نظير  االأهلية  المنظمات  اأو  الم�صت�صارين  )كاأجور  واالإدارة  للتن�صيق  الت�صغيلية  التكاليف  	•
البرنامج(.

البرنامج(. بها  ياأتي  التي  واالإ�صافات  التاأثيرات  لتقييم  ي�صتخدمان  )اللذين  والتقييم  الر�صد  	•
القانونيين  الم�صت�صارين  )كاأتعاب  والتنظيمية  والقانونية  االجتماعية  االلتزامات  على  المترتبة  التعامالت  تكاليف  	•

والمحامين ل�صياغة العقود(.

متوقعة. غير  اأمور  حدوث  اأو  مثاًل  الت�صخم  حالة  في  طارئة  تكاليف  	•

ومن ال�صروري اأي�صًا و�صع اآليات لتمويل طويل االأمد للبرنامج، فمن �صاأن ا�صتدامة التمويل اإيجاد برنامج دفع را�صخ يتمتع فيه 

البائعون والم�صترون بالثقة التي تعزز التزامهم بعقود طويلة االأمد. 

البرامج.” تمويل  الإ�سافية �سمن  التكاليف  اإدراج  “يجب 

3-4-1 م�صادر التمويل

ثمة مجموعة متنوعة من اآليات التمويل يمكن ا�صتخدام اإحداها في برنامج الدفع. وقد اعتمدت معظم االآليات الموجودة 

حاليًا على ما هو تقليدي من م�صادر التمويل. ومن اأبرز هذه الم�صادر اأموال ال�صرائب المجبية من قبل الحكومة. مثاًل تم في 

المك�صيك تحويل االأموال العامة التي كانت تنفق على الري اإلى قطاع الحراج لدعم اإدارة الم�صقط المائي. ويمكن اأن ي�صتحدث 

من خالل ال�صرائب تمويل عام جديد كما في كولومبيا حيث تدفع �صركات الطاقة الكهرمائية التي تفوق قدرتها 10 ميغا واط ما 

يعادل 6٪ من اإجمالي مبيعاتها الإدارة الم�صاقط المائية. كما يتم اإطالق العديد من البرامج خا�صة في الدول النامية من خالل 
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نواة مالية تقدمها وكاالت داعمة ثنائية اأو متعددة الع�صوية مثل “مرفق البيئة العالمي”. وغالبًا ما يتخذ هذا النوع من التمويل 

�صكل قرو�س من بنوك متعددة االأطراف اأو اإقليمية بما فيها البنك الدولي. وي�صتفاد من المنح تحديدًا في تقويم الق�صور الذاتي 

والتغلب على المقاومة مما يخف�س النفقات التي �صيتحملها الم�صاركون. كما تتيح المنح اإقامة نظام للر�صد والتقييم داعم للتعلم 

واالإدارة التكيفية.

والمنح.” العام  التمويل  على  الموجودة حالياً  البرامج  “اعتمدت معظم 
 

�صيوعًا  اأكثرها  الجدول 3-2. ومن  يلخ�صها  الدفع،  برامج  للتطبيق في  القابلة  الجديدة  التمويل  اآليات  العديد من  وهناك 

�صناديق االئتمان المائية والتي يمكن هيكلتها لتوفير تمويل ثابت على مدى عقود ك�صندوق ائتمان “كيتو” في االإكوادور الممول 

من قبل م�صتخدمي المياه والمنوي اال�صتمرار فيه لثمانين عامًا. وي�صتفاد من كافة اإيرادات اال�صتثمار في ال�صندوق في حماية 

الم�صاقط بما في ذلك الدفعات التي يح�صل عليها م�صتثمرو االأرا�صي كي يقوموا بحماية خدمات النظام االإيكولوجي في اأعلى 

الم�صقط )الحالة 9(.

جدول 3-2: اآليات التمويل المبتكرة لبرامج الدفع والتي يمكن ا�صتخدامها كبديل اأو معزز للم�صادر التقليدية المتمثلة في ما هو 

عام اأو دولي من منح التمويل 

الآلية

ر�صوم اال�صتخدام

الدفع من قبل القطاع الخا�س

ال�صندات الحكومية 

بنك المياه

مبادلة الدين لحماية البيئة

�صناديق االئتمان

و�سفها 

دفُع الم�صتهلكين لر�صوم اإدارة الم�صاقط.

دفُع الموؤ�ص�صات التجارية لخدمات الم�صاقط �صروري 

جة لمكانتها. ال�صتدامة اإيراداتها اأو كهبات مروِّ

االقترا�س العام لتمويل برامج الدفع وتقوم به 

الموؤ�ص�صات المخولة قانونيًا بذلك والمتاأكدة من قدرتها 

على جمع االأموال الالزمة ل�صد القرو�س. 

تاأ�صي�س بنك بطريقة تعاونية من قبل مجال�س المياه 

لتمويل اال�صتثمارات في البنية التحتية للمياه.

�صراء الدين مع خ�صم من قبل موؤ�ص�صة خارجية - 

منظمة اأهلية مثاًل مقابل التزام لتمويل اأن�صطة الحماية.

خ�ص�صت �صناديق هبات لتمويل اال�صتثمار في البنية 

التحتية للمياه واإدارة الم�صاقط.

اأمثلة عليها

ُرفعت اأ�صعار مياه البلدية في مدن عديدة مثل نيويورك 

)الواليات المتحدة(؛ بيرن )�صوي�صرا(؛ هيريديا 

)كو�صتاريكا( بيمامبريو ) االإكوادور( لتمويل الدفع 

لخدمات الم�صاقط المائية.

دفعت �صركات الطاقة الكهرمائية في كو�صتاريكا و�صركة 

ن�صتلة للمياه في فرن�صا لخدمات الم�صاقط.

اأ�صدرت بلدية نيويورك �صندات لتمويل برنامج اإدارة 

ر كبديل زهيد الإقامة محطة تنقية. م�صقط مائي طوِّ

البنك الهولندي للمياه.

تطبيقات م�صتقبلية محتملة في تمويل برامج الدفع.

�صندوق حماية المياه في “كيتو” باالإكوادور والذي 

ي�صتعمل اإيرادات اال�صتثمار في تمويل اإدارة الم�صاقط 

المائية التي تزود المدينة بالمياه.
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الحالة 9: حماية الم�صاقط المائية – �صندوق حماية المياه في “كيتو” باالإكوادور

�س �صندوق حماية المياه في عام 2000 ا�صتجابة لحاجة ملحة الإدارة اأف�صل في الم�صقط المائي الذي يمد “كيتو”  اأ�صِّ

بمياهها. وقد اأ�ص�س ال�صندوق منظمة اأهلية محلية هي موؤ�ص�صة “اأنِت�صانا” ومنظمة حفظ الطبيعة وذلك بعد اأن اأ�صندت 

عامًا  ثمانين  مدة  لي�صتمر  ال�صندوق  �صمم  وقد  الم�صقط.  اأعلى  في  لمحميتين  اإدارة  خطة  تطوير  اإليهما  البيئة  وزارة 

ل�صمان ا�صتمرارية الم�صروعية الموؤ�ص�صية وال�صيا�صية على المدى الطويل. وقد بلغت اأموال ال�صندوق في عام 2006 نحو 

3.5 مليون دوالر اأميركي ويتوقع اأن ت�صل اإلى 7.4 مليون في عام 2010. ومن اأهم عوامل نجاح ال�صندوق الدعم الذي 

تلقاه من عمدة “كيتو” واأطراف اأخرى نافذة رعت الخطة وم�صتخدَمي مياه رئي�صَيين في الم�صقط المائي هما م�صلحة 

المياه وم�صلحة الكهرباء.

خدمات النظام االإيكولوجي المتحققة: حماية الم�صقط بهدف تح�صين نوعية مياه ال�صرب في مدينة “كيتو”.

المعنيون الم�صاركون:

الم�صترون: �صندوق حماية المياه والم�صاهمون فيه، وم�صلحة المياه في “كيتو” والتي �صاهمت بما يزيد عن ثالثة  	•
ل�صنع  وموؤ�ص�صة  الكهرباء،  وم�صلحة  الطبيعة،  حفظ  منظمة  هم  اأقل  بدرجات  وم�صاهمون  اأميركي،  دوالر  ماليين 

الجعة، ووكالة االإنماء ال�صوي�صرية.

واالإدارة  المحمية  المناطق  ومراقبة  التحريج  باإعادة  يقومون  الذين  واأولئك  الم�صقط.  وداعمو  مديرو  البائعون:  	•
الزراعية الم�صتدامة وال�صياحة االإيكولوجية والتدريب واالت�صال والتثقيف البيئي.

الو�صطاء  من  العديد  ا�صترك  وقد  الطبيعة.  حفظ  ومنظمة  “اأنِت�صانا”،  وموؤ�ص�صة  المياه،  حماية  �صندوق  الو�صطاء:  	•
في تاأ�صي�س �صندوق حماية المياه والذي يقوم االآن بدور الو�صيط والم�صتري. 

ويقوم ال�صندوق على منحة دائمة بحيث ال يمكن االإنفاق على اإدارة الم�صقط اإال من عوائد ا�صتثمار هذه المنحة. ومن 

ال�صروري م�صتقباًل ا�صتقطاب م�صتثمرين جدد للتو�صع في ال�صندوق وقاعدة �صنع القرار و�صمان عدم اإغفال م�صالح 

المعنيين خا�صة الفقراء منهم.

3-4-2 عنا�صر التمويل الم�صتدام

ينبغي تطوير ا�صتراتيجية تمويل م�صتدام لتعزيز ا�صتقرار برامج الدفع وزيادة ثقة المعنيين فيها. ويقت�صي تطوير اال�صتراتيجية 

مراعاة عدة اأمور. من ال�صروري اأواًل اإيجاد محفظة تمويل م�صتقرة واآمنة لتقليل المخاطر. ثانيًا يجب اإدراج كافة التكاليف في 

الميزانية ولي�س فقط الدفعات، فحتى التكاليف االإ�صافية قد تكون كبيرة خا�صة في البرامج الجديدة على المنطقة. ثالثًا ينبغي 

تخ�صي�س التمويل الكافي لبناء قدرات الم�صاركين في مجال االإدارة المالية للبرنامج وت�صييره، فذلك من اأهم اأ�صباب ا�صتدامة 

االآلية على المدى الطويل. اأخيرًا يجب تطوير اإطار عمل قانوني وموؤ�ص�صي م�صتقر ومرن داعم للبرنامج. وقد يقت�صي ذلك اإدخال 

تغييرات على القانون لتمكين الموؤ�ص�صات الم�صاركة من جمع االأموال وتوزيعها.

الدفع.” برنامج  الم�ستدام في خطة عمل  التمويل  اإدراج  “ينبغي 
 

ميزانية  و�صع  مجرد  عن  العمل  خطة  وتختلف  الدفع.  برنامج  عمل  خطة  تطوير  عملية  في  الم�صتدام  التمويل  اإدراج  ينبغي 

للبرنامج، فهي تحدد المبالغ ال�صرورية لتنفيذ االأن�صطة المخطط لها وم�صادر الدخل المخ�ص�س للمتطلبات المالية على المدى 

الق�صير والمتو�صط والطويل. وهذا يجعل من التخطيط للعمل اأ�صا�صًا لترتيب االأولويات �صواء المتعلقة بجمع االإيرادات اأو اإنفاقها.
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3-5 قائمة مرجعية: تطوير برامج الدفع

اإيجاد �صوق ي�صاعد على تدخيل النفقات التي تعتبر عوامل خارجية

عن  ابحث  الإيجادها.  حاجة  ثمة  اأن  اأو  اأ�صاًل  موجودة  المائي  الم�صقط  لخدمات  ال�صوٍق  عنا�صر  كانت  ما  اإذا  د  حدِّ 	•
وبائعون  م�صترون  يوجد  وهل  المائية  الم�صاقط  تزودها  التي  والخدمات  لل�صلع  اإدراك  يوجد  هل  االأ�صئلة:  لهذه  اإجابات 

محتملون؟ هل هناك �صرورة لو�صطاء وهل هم موجودون؟ هل هناك اآليات للتفاو�س وتنفيذ التبادالت؟ هل هناك اإطار 

عمل قانوني وموؤ�ص�صي مرن ين�س على تحديد وا�صح لحقوق ملكية خدمات الم�صقط.

المعرفة بوجود ا�صتعداد للدفع وفهم التكاليف البديلة

البديلة  والتكاليف  للدفع  الخدمة  م�صتري  ا�صتعداد  بين  للمقارنة  االقت�صادي  والتحليل  القيمة  تحديد  بيانات  ا�صتعمل  	•
لبائعيها.

التحتية. البنية  في  كاال�صتثمار  الدفع  برامج  بدائل  تكاليف  في  اأنظر  	•
مجااًل  يتيح  بما  اأ�صفله  معنيي  واحتياجات  المائي  المجرى  اأعلى  معنيي  متطلبات  بين  تداخل  وجود  من  تحقق  	•

للتفاو�س.

د بو�صوح اأهداف البرنامج حدِّ

د كيف �صيقوم البرنامج باإيجاد قيمة م�صافة مقارنة بالو�صع االأ�صا�صي واهتم بالنطاق الجغرافي لالأعمال المطلوبة. حدِّ 	•
الفقراء. يواجهها  التي  الم�صاق  من  يزيد  ال  واأن  االجتماعي  االإن�صاف  عن�صر  البرنامج  ي�صمل  اأن  على  احر�س  	•

على  واحر�س  الموارد.  تردي  موقع  نقل  مجرد  البرنامج  يفعله  ما  يكون  حين  يح�صل  الذي  “االإجحاف”  من  احذر  	•
اإر�صاء الديمومة.

م بدقة نوع برنامج الدفع االأن�صب قيِّ

والحوكمة  معينة  باأعمال  القيام  ب�صرورة  يت�صل  فيما  دفع  برنامج  الأي  الم�صبقة  المتطلبات  توفير  اإمكانية  من  تاأكد  	•
والطلب على خدمات وتزويدها.

م نوع برنامج الدفع االأن�صب في �صوء االأو�صاع االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية للق�صية المعنية، �صواء كان ذلك  قيِّ 	•
برنامج دفع خا�س اأو برنامج �صقف وتبادل اأو برنامج دفع عام، مقارنًا بين االإيجابيات وال�صلبيات.

البرامج. اأنواع  من  نوع  بكل  الخا�صة  المحددة  ال�صروط  ا�صتيفاء  اإمكانية  من  تحقق  	•

د االحتياجات التمويلية وخيارات الح�صول على التمويل حدِّ

للبرنامج. م�صتدام  لتمويل  وا�صتراتيجية  عمل  خطة  �صع  	•
والتقييم. والر�صد  القانونية  والم�صورة  واالإدارة  الت�صميم  تكاليف  فيها  بما  التكاليف  اأنواع  كافة  اأدِرج  	•
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الف�صل الرابع

خارطة الطريق الموؤدية لالتفاق

ترتكز عملية تغيير االختيارات وال�صلوكيات با�صتخدام برامج الدفع لخدمات الم�صقط المائي على و�صع حوافز جديدة قائمة 

على منطقية “التكاليف والفوائد” و�صيكولوجية ال�صوق. ويتطلب االنتقال من ت�صميم برامج الدفع اإلى تنفيذها واال�صتفادة من 

المعنيين  من  مت�صابكة  مجموعة  خالل  من  يعبر  م�صار  ر�صم  االنخراط  هذا  يقت�صي  والموؤ�ص�صات.  النا�س  من  انخراطًا  اآثارها 

والموؤ�ص�صات. وينبغي على طول هذا الم�صار تثقيف النا�س والموؤ�ص�صات حول قيم خدمات الم�صقط وكيفية اال�صتفادة من الحوافز 

اأو اإ�صالحها. فاالنخراط لي�س بال هدف بل يوؤدي اإلى خلق اهتمام با�صتك�صاف خيارات ت�صميم  للمحافظة على هذه الخدمات 

وتطبيق برنامج الدفع. غالبًا ما يتطلب تطوير البرنامج مفاو�صات بين المعنيين قد ت�صتغرق اأعوامًا. ويعتمد نجاح هذه المفاو�صات 

مما  فهذا  العالقة.  ذوي  وقوى  وقدرات  وممتلكات  في م�صالح  لالختالفات  والمعنيين  المي�صرين  لدى  م�صترك  فهم  وجود  على 

ي�صاعد على �صياغة اتفاق لت�صميم وتطبيق برنامج دفع مالئم وفعال وملِزم و�صفاف ومن�صف وم�صتدام. 

 

والموؤ�س�سات.” المعنيين  يعبر من خالل مجموعة مت�سابكة من  ر�سم م�سار  “يجب 

4-1 اإطالق انخراٍط وحوار

يبداأ الم�صار الموؤدي اإلى اتفاق حول برنامج الدفع بالتوا�صل الهادف لتثقيف كافة المعنيين حول ماهية الم�صاقط المائية 

والفوائد المتاأتية من خدماتها واأهميتها لالقت�صاد واالأ�صر. من ال�صروري كي تن�صاأ نقا�صات تتناول هذه الخدمات والدفع الموؤدي 

اإلى ا�صتدامتها اأن يحدث تغيير في طريقة تفكير النا�س. ومما ي�صاعد على هذا التغيير توفير معلومات موثوقة وخال�صة خبرات 

عملية؛ لذلك يجب تزويد المعنيين بنتائج تقييمات االأمور ذات ال�صلة كتقييمات خدمات الم�صقط وفوائدها وب�صكل ي�صهل عليهم 

فهمها. ويجب على اأ�صكال التوا�صل المختلفة تلبية مختلف االحتياجات من المعلومات والقدرات الفنية لكافة �صرائح المعنيين 

والمخططين  وال�صا�صة  للقرويين  المخاطبة  االإعالمية  المنتجات  من  �صاملة  مجموعة  تطوير  �صرورة  هذا  يعني  المنخرطين. 

االقت�صاديين ورجال ال�صناعة والخدمات واال�صتثمارات الزراعية والمانحين الدوليين على حد �صواء. 

 “التحرك نحو اتفاق يبداأ بالتوا�سل.”

مع تنامي الوعي بخدمات الم�صقط وفوائده تتزايد الحاجة الأن ي�صِرك مقترحو برنامج الدفع االآخرين في روؤيتهم حول نوع 

كيف  بو�صوح  يبينوا  اأن  وعليهم  للموارد.  الم�صتدام  واال�صتخدام  االقت�صادي  والتطور  العي�س  ل�صبل  الداعمة  الحوافز  من  جديد 

غ  �صتوؤدي هذه الحوافز اإلى تغيير االختيارات المتعلقة با�صتخدام واإدارة الم�صاقط، واأن ي�صرحوا كيف اأن ِقيم خدمات الم�صقط ت�صوِّ

التبادالت المالية بين المنتفعين من هذه الخدمات ومزوديها واأن برنامج الدفع هو من م�صلحة كافة االأطراف. وبتنامي االنخراط 

واالهتمام �صيكون على النا�س الجلو�س اإلى طاولة المفاو�صات للو�صول اإلى اتفاقيات تحول روؤية برنامج الدفع اإلى ممار�صة.
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ع الحوار حول خدمات الم�صقط اأو برامج الدفع، وت�صمل: ثمة عدة اأمور تطلق اأو ت�صرِّ

تغيير ال�صيا�صات: قد تتغير �صيا�صات الحكومة اأو القطاع الخا�س مثاًل عندما يت�صح التاأثير المحدود للمنهجيات القانونية  	•
يناأى ب�صناعة  ما  البدائل  تقترح من  الجديدة قد  فال�صيا�صات  االأرا�صي.  تدهور  تقليل  والتحكم في  القيادة  ومنهجيات 

لمناق�صة  منا�صبة  المعنيين كفر�صة  التئام  ياأتي  ثم  االأرا�صي.  للمزارعين ومالك  “المركز” ويقربها  بعيدًا عن  القرار 

كيفية َجني الفوائد وتوزيعها بين كافة المعنيين وت�صاركهم في تحمل تكاليفها.

المعلومات الجديدة: قد توؤدي معلومات جديدة وفهم اأعمق لل�صالت بين االأن�صطة االقت�صادية في الم�صاقط اإلى اإدراك  	•
االأفراد والمجموعات لم�صالحهم الم�صتركة. مثاًل قد يبداأ من يقومون بالري في اأ�صفل المجرى ويواجهون م�صكلة التر�صب 

التربة وان�صياب  لتقليل انجراف  اأعلى المجرى حول �صرورة قيامهم بما ينبغي  المائية حوارًا مع مزارعي  القنوات  في 

الروا�صب في القنوات. كما قد يطلق مزارعو اأعلى المجرى الراغبون في تح�صين اإدارة اأرا�صيهم لكنهم يفتقرون للتمويل 

الالزم حوارًا مع الم�صتخدمين في اأ�صفل المجرى حول فوائد الت�صارك.

التوتر اأو النزاع: يمكن اأن ي�صبح بروز توتر اأو نزاع بين المعنيين محفزًا فعااًل الإطالق حوار والجلو�س حول طاولة التفاو�س.  	•
من ال�صهل مثاًل بروز توتر في الم�صقط في حالة تاأثر م�صتخدمي المياه في اأ�صفل المجرى بانح�صار كمية المياه اأو تدني 

نوعيتها ب�صبب اال�صتخراج اأو التلويث الذي يقوم به الم�صتخدمون في اأعاله. وهنا ت�صتطيع اآليات الحوار وف�س النزاعات 

ال�صغوط  ت�صتد  المعنيين من تحقيق حلول مبتكرة. وحيثما  اإلى تحديد م�صالح م�صتركة وتمكين  للو�صول  اإيجاد فر�س 

التنموية يدرك اأ�صحاب التفكير االإبداعي من المعنيين الحاجة للحوار. ويوفر التخطيط الت�صاركي منتدى لبحث حوافز 

اإدارة الم�صقط والتوافق عليها.

االأزمة: قد تتيح االأزمات فر�صًا للتغيير. فالتاأثيرات على ال�صالح العام والخ�صائر االقت�صادية التي ت�صببها الفي�صانات  	•
اأو الجفاف اأو الكارثّي من االأعا�صير قد ال تكون مدمرة فقط بل محفزًا قويًا للعمل. وفي اأوقات االأزمات قد يكون الحافز 

اأن مدة فر�س  اأخرى. وفي حين  اأوقات  بكثير منه في  اأكبر  ال�صعف  لتدارك مواطن  للعمل معًا  المعنيين  الموجود لدى 

االلتقاء قد تكون وجيزة اإال اأن حالة الت�صامن التي تلي الكوارث تتيح منا�صبة لجعل النا�س يلتقون ويتناق�صون في حوافز 

جديدة الإدارة ا�صتخدامات الم�صاقط بما يحمي م�صالحهم الم�صتركة.

بوتقة  من  بنجاح  تنتقل  البرامج  هذه  لجعل  ال�صيا�صي  الدعم  اأهمية  القائمة  الدفع  برامج  من  الم�صتقاة  الخبرات  تظهر 

المفاهيم اإلى التفاو�س الفعلي. ومن اأمثلة ذلك قيام منظمة “بروميتا” االأهلية في محمية “�صاما” الطبيعية الواقعة في دائرة 

“تاريخا” ببوليفيا باإجراء عدة درا�صات اأظهرت ا�صتعداد الم�صتخدمين المحليين للدفع نظير الخدمات البيئية، اإال اأن ذلك لم 
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يكن كافيًا الإطالق برنامج دفع الأن االأو�صاع ال�صيا�صية القائمة اأظهرته ك�صريبة جديدة على المياه.

ومن اأهم ما يمكن اأن ي�صبح نقطة مف�صلية في ال�صعي الإبرام اتفاق ظهور “رائد” في برنامج الدفع. وقد يكون هذا “الرائد” 

�صخ�صًا نافذًا اأو مجموعة فعالة اأو تحالفًا موؤثرًا، وا�صح االإلتزام بمفهوم البرنامج وتحقيق اأهدافه. ويكون الرائد عادة مجردًا 

من اأية م�صالح ذاتية خا�صة في طريقة اإدارة الم�صقط مما يوؤهله للقيام بدور المي�صر والمحفز على التغيير. وقد ا�صتملت برامج 

“الرواد” كالموؤ�ص�صات والمنظمات االأهلية واالأفراد القادرين على التعبير البليغ عن الفعالية  الدفع القائمة على مختلف فئات 

المحتملة لبرنامج الدفع. كما اأن هوؤالء الرواد غالبًا ما يرتبطون بال�صبكات القادرة على تي�صير الو�صول اإلى المعلومات وتقديم 

العون التقني والتمويل.
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4-2 َمن يجب اأن ي�صارك؟

من اأجل التو�صل اإلى اتفاق حول برنامج الدفع يجب م�صاركة االأطراف المعنية في هذا الم�صعى. ولذلك فاإن تحديد هوؤالء 

اأربع فئات رئي�صية من المعنيين الواجب تمثيلهم خالل  اأ�صا�صية نحو تطوير اتفاق. عامة ثمة  االأفراد والموؤ�ص�صات يعتبر خطوة 

المفاو�صات:

المنتفعون: طالبو الحفاظ على خدمات الم�صقط اأو اإ�صالحها والذين لذلك هم م�صترون محتملون. 	•
المزودون: مزودو خدمات الم�صقط اأو القادرون على تح�صين هذه الخدمات وباإمكانهم القيام بدور بائعي الخدمات. 	•

الو�صطاء: اأولئك الذين باإمكانهم اإقامة �صالت بين الم�صترين والبائعين. 	•
االأخ�صائيون: اأولئك القادرون على تزويد المعلومات والتقييمات.  	•

اأمر حيوي.” المعنيين  لكافة  الفعالة  “الم�ساركة 

قنوات االت�صال المي�صرة والت�صاور بين االأطراف وم�صاركة كافة المعنيين الفعالة جميعها اأمور في غاية االأهمية. وي�صتغرق 

تحقيقها وقتًا. اإال اأن الوقت والموارد الموظفة لتحقيقها هي بمثابة ا�صتثمار الأنها تتيح تقليل المعار�صة وت�صاعد على توفير الوقت 

في الم�صتقبل. ومع اأن القرارات االأحادية تكون عادة اأ�صرع تنفيذًا اإال اأنها نادرًا ما تتمتع بالديمومة. لكن يمكن عمومًا اال�صتفادة 

المنا�صبة لبرنامج الدفع  المبادرة  العمل بمجموعة محدودة ن�صبيًا من االأطراف عند البحث عن  التي يتيحها بدء  ال�صرعة  من 

واختبارها فذلك مما ي�صهل الو�صول اإلى اتفاق.

�صورة 4-1: اإحتجاجات خالل يوم المياه العالمي لنا�صطين ومواطنين مت�صررين للمطالبة بمياه �صرب نظيفة )نيودلهي، الهند(
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4-2-1 تحديد الم�صترين والبائعين

المنتفعون من الخدمة

االقت�صادية  االهتمامات  لديه  من  هو:  المحتملين  المائي  الم�صقط  خدمات  م�صتري  تحديد  عند  يبرز  الذي  االأ�صا�صي  ال�صوؤال 

بالخدمات المطروحة؟ اأما االإجابة ف�صتت�صح عند تحديد درا�صات التقييم للفوائد التي �صتتاأتى من خدمات الم�صقط )الق�صم 2-2(. 

وبالتالي تعتمد معرفة من ينبغي اجتذابه للم�صاركة في مفاو�صات برنامج الدفع على كون الطلب على الخدمات يتم من الم�صتخدمين 

المبا�صرين اأو غير المبا�صرين لهذه الخدمات. وتوجد فئتان رئي�صيتان من الم�صتخدمين لكل منها اأنواع مختلفة من المعنيين.

المطروحة.” بالخدمات  بالمهتمين  الم�سترين معرفة  “يتطلب تحديد 
 

الم�صتخدمون المبا�صرون لخدمات الم�صقط هم اأفراد اأو جماعات منظمة يتاأثرون مبا�صرة باإدارة االأر�س في اأعلى المجرى 

المائي. ومن الم�صترين المبا�صرين العاملون في توليد الطاقة الكهرمائية وم�صتهلكو المياه المنزلية )الذين يح�صلون على حاجتهم 

اإنتاجهم على  اأرباب ال�صناعات المت�صلة بالمياه كم�صنعي االأ�صربة والمعتمدين في  اأي�صًا  من خالل المرافق المائية(. ومنهم 

الري و�صركات الورق. وغالبًا ما يندرج تحت فئة م�صتخدمي الخدمات المبا�صرين م�صترون من القطاع الخا�س مهتمون ببرامج 

الدفع الخا�صة تحديدًا )الق�صم 1-2-3(.

الدولية  والمنظمات  والمحلية  الُقطرية  الحكومات  هوؤالء  �صمن  ومن  المحتملين.  المبا�صرين  غير  الم�صترين  في  تنوع  ثمة 

الداعمة المهتمة بتمويل التنمية اأو حماية الطبيعة. وتخلق تجمعات الم�صترين م�صتخِدمًا غير مبا�صر لخدمات الم�صقط، وفي هذه 

الحالة ُت�صترى الخدمات من قبل �صندوق واحد ي�صاهم فيه الم�صتخدمون مختلفو االهتمامات كما هو االأمر في �صندوق حماية المياه 

في “كيتو” باالإكوادور )الحالة 9، الف�صل الثالث(. كما تعتبر تجمعات الم�صترين خيارًا مف�صاًل للحكومات عندما ال يكون بمقدور 

الم�صتخدمين في اأ�صفل المجرى تمويل خدمات الم�صقط ب�صكل مبا�صر. وباإمكان برامج الدفع العامة )الق�صم 3-2-4( الممولة كليًا 

اأو جزئيًا من الحكومات الُقطرية تح�صين توفير المنافع العامة. ومن اأمثلة هذه الممار�صة برنامج الدفع لخدمات النظم االإيكولوجية 

في كو�صتاريكا والبرنامج الجنوب اإفريقي لـ “العمل من اأجل المياه” وبرنامج “تحويل االأرا�صي المنحدرة في ال�صين”. 

ويزداد انخراط الم�صتخدمين غير المبا�صرين لخدمات الم�صقط المائي عندما:

تكون قدرة المعنيين في اأ�صفل المجرى المائي على الدفع منخف�صة في حين يكون ال�صالح العام مهددًا ب�صبب تدهور  	•
خدمات الم�صقط المائي.

يكون الطلب في اأ�صفل المجرى المائي منخف�صًا في حين تكون مناطق اأعلى المجرى ذات قيمة اأو اأهمية وطنية خا�صة. 	•
اإعادة  في  الحال  كما  كافية  بدقة  قيا�صها  يمكن  ال  اأو  محدد  بمكان  مرتبطة  غير  والطلب  التزويد  بين  ال�صلة  تكون  	•

تغذية المياه الجوفية.

تخ�صي�س  الحكومة  تقبل  اأن  ويمكن  اأ�صا�صًا  مرتفعة  المجرى  اأ�صفل  في  الم�صتخدمين  على  المفرو�صة  ال�صرائب  تكون  	•
بع�س من عوائدها للدفع لخدمات الم�صقط. 

الحكومة. م�صوؤولية  �صمن  يقع  عامًا  نفعًا  الم�صقط  خدمات  ُتعتبر  	•

تعتبر النظم االإيكولوجية في اأ�صفل المجرى المائي م�صتخِدمًة للمياه مما يجعلها م�صدرًا هامًا للطلب على خدمات الم�صقط. 

ومن االأمور بالغة االأهمية لالقت�صادات والمجتمعات تطوير اآليات لتوفير المياه الالزمة للمحافظة على النظم االإيكولوجية في اأ�صفل 

المجرى. ولذلك ينبغي وجود اآليات الإدماج طلب هذه النظم على المياه في برامج الدفع. وتوجد خبرات في هذا المجال؛ مثاًل يمكن 

ا�صتخدام بع�س العائدات ذات المن�صاأ االإيكولوجي من خالل ال�صياحة في الدفع لخدمات الم�صقط )اإطار 4-1(. وفي حاالت كهذه 

ينبغي عند اإجراء عملية التفاو�س اأن يتم التعبير عن االحتياجات من المياه الالزمة للنظم االإيكولوجية في اأ�صفل المجرى.
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للمياه مما يجعلها م�سدراً  المائي هي م�ستخِدمة  المجرى  اأ�سفل  الإيكولوجية في  “النظم 
هاماً للطلب على خدمات الم�سقط.” 

اإطار 4-1 هل بمقدور النظم االإيكولوجية في اأ�صفل المجرى المائي الدفع؟

التفاو�س على تح�صي�س  المعنيين �صمن عملية  اأهم  المائي من  المجرى  اأ�صفل  في  االإيكولوجية  النظم  تعتبر 

القانونية  والجوانب  المائية  ال�صيا�صة  اأدوات  مراجعة  العالم  اأرجاء  كافة  في  ال�صائع  ومن  الم�صقط.  خدمات 

“الجريان”  كتاب  يبين ذلك  االأنهار وحمايتها كما  اأحوا�س  االإيكولوجية في  الجريانات  التعرف على  اأجل  من 

)FLOW( �صمن �صل�صلة “مجموعة اأدوات مبادرة المياه والطبيعـة” )WANI Toolkit( ال�صادر عن االتحاد 

 ولكن المحافظة عل هذه الجريانات خا�صة في الدول النامية يقيدها نق�س المعلومات 
27

الدولي لحماية الطبيعة.

والتمويل والتاأهيل التقني. 

ويطرح مبداأ الدفع لخدمات الم�صقط نهجًا لج�صر الهوة بين المفهوم والتطبيق الفعال محليًا، �صريطة التحقق 

من وجود طلب على خدمات النظام االإيكولوجي المعتمدة على توفر المياه. على �صبيل المثال يقدر باأن متنزه 

المارة  االأنهر  مياه  ن�صوب  حال  في  ال�صياحة  عوائد  من   ٪30 �صيخ�صر  اأفريقيا  جنوب  في  “كروغر” الوطني 
“القيمــة”  غ ا�صتخدام ما تدره هذه العوائد حاليًا للحيلولة دون حدوث ذلك. ويقدم كتاب   وهذا ي�صوِّ

28

عبره.

لحماية  الدولي  االتحاد  عن  ال�صادر  والطبيعـة”  المياه  مبادرة  اأدوات  “مجموعة  �صل�صلة  �صمن   )VALUE(

 مزيدًا من االأمثلة التي تقترح اأن الفوائد الناجمة عن النظم االإيكولوجية في اأ�صفل المجرى المائي 
29

الطبيعة

يمكن اأن ت�صكل اأ�صا�صًا للدفع الم�صاِعد على المحافظة على الخدمات.

وقد جمعت معظم برامج الدفع القائمة بين المنتفعين المبا�صرين وغير المبا�صرين �صمن عملية التفاو�س. وفي العديد من 

الدفع، حيث  االأولية من تطوير برامج  المراحل  الدولية م�صاهمات حيوية في  والمنظمات  الحكومية  الموؤ�ص�صات  الحاالت �صاهمت 

ا�صتخدمت هذه الم�صاهمات لتوفير تمويل لبرامج ا�صتر�صادية والإ�صاعة الثقة بهذه البرامج بين المعنيين. وا�صتخدمت كذلك لت�صجيع 

الم�صتخدمين في اأ�صفل المجرى المائي على الدفع ولو�صع اآليات لر�صد التزام م�صتثمري االأرا�صي في اأعلى المجرى المائي. ويحمل 

هذا الدعم الخارجي في طياته توقعًا بنجاح المفاو�صات في الو�صول اإلى التزامات بالخدمات من قبل المعنيين المبا�صرين.

مزودو الخدمات

واأن يراعي هذا التحديد معيار  لل�صيء الذي �صيدفع مقابٌل له  اأي برنامج دفع على تحديد وا�صح  اأهداف  اأن ت�صتمل  يجب 

االإ�صافية كما ورد في الق�صم 3-3-2. ويتم تحديد المحافظة على )اأو تح�صين( تزويد خدمات الم�صقط اأو اإدارتها وفقًا لنقطة 

الم�صقط.  لموؤ�صرات خدمات  الم�صتهدفة  القيم  اإلى  الو�صول  تم  اأو  ال�صرورية  االأعمال  ُنفذت  اإن  الدفع  بعد ذلك  ليتم  انطالق، 

ومن ال�صروري اأن يكون بمقدور المعنيين المدعوين للم�صاركة في المفاو�صات كمزودي خدمات ممار�صة التحكم المطلوب في 

ا�صتخدام االأرا�صي واإدارتها. ومما يقت�صيه ذلك وجودهم في المواقع ال�صرورية من المنطقة )اأنظر الق�صم 2-1( ومعرفة دقيقة 

لمالكي حقوق ملكية االأر�س وتقديم الخدمات )اأنظر الق�صم 1-2-5(.

له.” �سيدفع مقابٌل  الذي  لل�سيء  وا�سح  دفع على تحديد  برنامج  اأي  اأهداف  ت�ستمل  اأن  “يجب 
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وقد تبرز �صرورة اإعطاء بع�س مزودي الخدمات اأولوية على �صواهم. وفي حين تتنا�صب المنهجيات ال�صاملة ال�صاعية لم�صاركة 

وا�صعة النطاق مع الم�صتوى الوطني وتخت�صر من تكاليف ال�صفقات اإال اأن لها جوانب ق�صور الأن الدفع يتم خارج نطاق المناطق ذات 

االأولوية كمناطق اإعادة تغذية المياه ومناطق التنوع الحيوي الح�صا�صة والمجتمعات الم�صتملة على جماعات مهم�صة. ومن الم�صائل 

الهامة هنا تحديد مجموعات مزودي الخدمات الذين �صينتج عنهم اأكبر تاأثير مرغوب �صمن الموارد المتاحة. وفي المثال الوارد في 

فت المجموعات ذات االأولوية من خالل تحديد المجموعات المتوقع اأن تتاأثر اأكثر من غيرها بعملية الدفع. االإطار 4-2 ُعرِّ

اإطار 4-2 تحديد مجموعات مزودي الخدمات ذات االأولوية

مما ي�صاعد على تحديد مجموعات بائعي الخدمات المحتملين التي يجب اأن تعطى االأولوية في التفاو�س �صمن 

برامج الدفع التعرف على تكاليف الفر�س البديلة في ا�صتخدام االأرا�صي ا�صتخدامات اأخرى. ويبين هذا الر�صم 

 التنوع في تاأثير الحوافز على �صناعة القرار ح�صب 
30

الم�صتمد من مالحظات ماأخوذة من البرازيل وكو�صتاريكا

الم�صتوى  اإلى  الو�صول  بهدف  االأرا�صي  الإدارة  المرغوب  النهج  الحمائي  التحريج  يعتبر  االأرا�صي.  ا�صتخدامات 

االأمثل من الخدمات البيئية في اأ�صفل المجرى. وب�صكل عام فاإن عوائد ا�صتخدام االأرا�صي نتيجة للتحريج الحمائي 

اأن ما هو قائم من حراج حمائي غير  الموا�صي. كما  تربية  اأو  الزراعة  االأر�س في  با�صتخدام  منخف�صة مقارنة 

معر�س لالإزالة بداعي فر�س عقوبات قانونية اأو عدم قدرة المعنيين على الو�صول اإلى العمالة المطلوبة اأو نق�س 

في التمويل اأو التقنية. لذلك يعتبر الدفع للخدمات الناتجة عن مناطق التحريج القائمة غير منطقي اقت�صاديًا اإال 

31

عند وجود اأ�صباب اأخرى مبررة كمحاولة تحقيق اإن�صاف مجتمعي بتاأثير من مجموعات ذات م�صالح خا�صة.

من الوا�صح اأن العوائد المتاأتية من تربية الموا�صي تفوق بكثير اأق�صى ا�صتعداد للدفع لدى م�صتري الخدمة في 

اأ�صفل المجرى المائي. لذا فال يوجد م�صوغ اقت�صادي كبير للدفع لمربي الموا�صي ليغيروا ا�صتخدامهم لالأر�س 

دون الح�صول على دعم كبير �صيكون )لو تّم( غير م�صتند لقيمة الخدمات المزودة اأو الطلب عليها. وعلى ذلك 

يبدو اأن القطاع الزراعي �صي�صكل المجموعة االأكثر ترجيحًا للم�صاركة الفعالة في برنامج الدفع، فتكاليف الفر�س 

المثال يعطي قطاع  فاإن هذا  وبالتالي  التي �صتكون مطروحة.  الدفعات  المتاحة لهم قريبة من م�صتوى  البديلة 

الزراعة االأولوية ب�صبب اإمكانية و�صول المفاو�صات اإلى �صعر معقول يقود لتغيير الممار�صات وال�صلوكيات )اأنظر 

اأي�صًا الق�صم 3-1-3(. ول�صدة التنوع �صمن المجموعات ينبغي و�صع ا�صتراتيجيات وا�صحة ل�صمان التعرف على 

م�صالح االأكثر �صعفًا وفقرًا وحمايتها خالل المفاو�صات.

اأق�صى ا�صتعداد للدفع

من قبل

اأ�صفل اŸجرى اŸائي
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اŸ�ساحات الÎاكمية )بالهكتار( ح�سب نوع ا�ستخدام الأر�س

ا�صتخدام االأر�س

غÒ اŸتاأثر بالدفع

)كالتحريج ا◊مائي(

ا�صتخدام االأر�س

اŸتاأثر بالدفع

)كالزراعة(

تكاليف الفر�صة البديلة اأو

اال�صتعداد لقبول قيود على

التغيÒ ‘ ا�صتخدام

االأرا�صي )كÎبية اŸوا�سي(
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من ال�صروري التنبه الحتمال تعر�س �صغار م�صتثمري االأرا�صي للغبن خالل التفاو�س على اتفاقيات �صمن برامج الدفع الأن 

تكاليف التعامالت والر�صد تكون اأقل للممتلكات الكبيرة. وباالإمكان الحد من هذه الم�صكلة باإيجاد تجمعات لهوؤالء الم�صتثمرين في 

جمعيات اأو تعاونيات بحيث يتولى ممثل لهم التفاو�س عن المجموعة ثم يرتب عقودًا فردية مع كل من اأع�صائها. ففي المك�صيك 

مثاًل تتقدم ال�صلطة الممثلة لالأرا�صي المجتمعية للح�صول على دفعات من الحكومة ا�صتنادًا للغطاء الحرجي القائم. ثم تقوم 

ال�صلطة بتوزيع هذه الدفعات على المواطنين القائمين على هذه االأرا�صي بناًء على اتفاقيات داخلية متعلقة بتوزيع االأرا�صي. ولكن 

ينبغي توخي المزيد من الحيطة عند اإبرام العقود البينية �صمن المجموعات الأنه من ال�صعب �صمان امتثال الجميع. ولذلك يجب 

العمل على تجنب بطالن االتفاقية في حالة قيام اأحد المزودين بخرق التزامه. 

4-2-2 تحديد الو�صطاء ودعم المفاو�صات 

الو�صطاء

تعتبر المفاو�صات المبا�صرة بين اأعلى المجرى المائي واأ�صفله اأب�صط طرق الو�صول اإلى اتفاقيات حول الدفع لخدمات النظم 

المياه لمحمية  اإي�صال  بالدفع مبا�صرة نظير  الكهرمائية )الا�صبيرانزا(  الطاقة  �صركة  االإيكولوجية. في كو�صتاريكا مثاًل قامت 

حرجية خا�صة واقعة )منذ عام 1998( في منطقة اإعادة تغذية المياه التي ت�صتعملها ال�صركة. ربما يكون هذا اأحد اأو�صح االأمثلة 

على الدفع المبا�صر من طرف قوي ومطلع الآخر مثله. وفي هذه الحالة فاإن ا�صتخدام االأر�س متفق عليه وغير معر�س لخطر التغير 

م�صتقباًل، كما اأن البرنامج وفر اآلية لحل اأي نزاعات حول حيازة االأر�س و�صمان و�صول ال�صركة اإلى مجرى المياه.

فهو اإذًا مثال جلّي على مفاو�صات مبا�صرة بين م�صتري الخدمة وبائعيها، وهو اأي�صًا اأمر نادر الحدوث. ففي معظم الحاالت 

يوجد العديد من م�صتخدمي االأرا�صي في اأعلى المجرى والعديد من مجموعات الم�صالح في اأ�صفله. ولذلك فاإن الو�صاطة غالبًا 

ما �صتكون �صرورية.

اإلى  الو�سول  اأب�سط طرق  واأ�سفله  المائي  المجرى  اأعلى  بين  المبا�سرة  المفاو�سات  “تعتبر 
اتفاقيات.”

يمكن النظر اإلى الو�صطاء باعتبارهم محفزين اأ�صا�صيين لو�صع برامج دفع واإدارتها، فهم طرف نزيه ومحايد بين البائعين 

ن من عملية التفاو�س. هم اأواًل ي�صاعدون على تعريف ال�صروط التعاقدية ويتولون ج�صر الهوات الموؤ�ص�صية وي�صهلون  والم�صترين يح�صِّ

التعامالت المادية. وقد ت�صتمل الفوائد الناتجة عن هذه الو�صاطة اأي�صًا على تقليل تكاليف التعامالت اإ�صافة اإلى ال�صفافية وتعزيز 

الثقة. اأما الو�صطاء فهم اإما منظمات اأهلية محلية اأو مجموعات من المواطنين اأو موؤ�ص�صات حكومية، ويتم تمويلهم اأو دعمهم من 

قبل منظمات مانحة. هوؤالء الو�صطاء هم في الواقع اإداريون للبرنامج.

اإن ما ي�صعى اإليه الو�صيط الفعال هو تلبية طلب م�صتري الخدمة في اأ�صفل المجرى على اأمثل وجه من خالل التعرف على 

الفور بل  اأقل. وال يتم مثل هذا االأمر على  التح�صين على الخدمات مقابل ثمن  اأكبر قدر من  اإحداث  باإمكانهم  البائعين الذين 

يختلف باختالف المكان، بيد اأن المبداأ ثابت اإال في حالة فر�س معايير �صيا�صية اأو اجتماعية اأو بيئية اأخرى اأو ت�صمينها في اأهداف 

البرنامج.

وتقت�صي نزاهة الدور من الو�صيط الحذر من اأية حوافز �صلبية قد تاأتي من خالل برامج الدفع لتغيير ا�صتخدامات ح�صنة 

لالأرا�صي. ومن هذه الحوافز ال�صلبية ما جاء به برنامج دفع داعم الإدارة االأرا�صي الحرجية-الرعوية في اأميركا الو�صطى حيث 

الكثيف  النباتي  الغطاء  االأرا�صي ذات  م�صتثمري  المزارعين من  ا�صترط على  فقد  االأ�صجار.  المزارعين على قطع  بع�س  �صجع 

جدًا قطع بع�س االأ�صجار في اأرا�صيهم ك�صرط للقبول في برنامج الدفع. وقد اأدى ذلك اأي�صًا اإلى ا�صطرار البرنامج للدفع نظير 

32

الخدمات البيئية الموجودة م�صبقًا كون ذلك اأقل تكلفة من تق�صي طبيعة الغطاء النباتي الموجود م�صبقًا.
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 “على الو�سيط الحذر من اأية حوافز �سلبية للقيام بتغييرات.”

ترتبط الحوافز ال�صلبية بمفهوم “االإزاحة المالية” التي تحدث –في هذا ال�صياق- عندما يقرر الذين هم باالأ�صل رفيقون 

بعنا�صر البيئة التوقف عن تقديم الخدمات الطوعية والمجانية. فما قد ياأتي به برنامج الدفع عن غير ق�صد هو تقوي�س ال�صلوكيات 

االإيجابية والطوعية والالمادية و“اإزاحتها ماليًا”.  في مثال االأرا�صي الحرجية-الرعوية كان ثمة تمويل يكفي لتجنب وقوع البرنامج 

في منزلق المحفزات ال�صلبية. ولكن يجب التنبه اإلى اأن قدرة البرامج االأ�صغر على تجنب اللجوء اإلى المحفزات ال�صلبية واالإزاحة 

المالية تكون عادة محدودة. وهناك اأي�صًا تكاليف تترتب على التعلم من خالل الممار�صة، مما يقت�صي من الو�صطاء الم�صاعدة في 

تقوية برامج الدفع من خالل اإجراء تحليل ا�صت�صرافي ل�صيناريوهات متعددة ودرا�صات جدوى )اأنظر الف�صل 6(.

دعٌم اخت�صا�صٌي

الفنية  المهام  وتفوي�س  البرنامج  واإدارة  المفاو�صات  تي�صير  على  للتركيز  �صعيه  الو�صيط  عمل  في  الفعالية  جوانب  ومن 

الحراج  اإدارة  وخطط  المعلومات  وتبادل  واالت�صال  الجدوى  كدرا�صة  عديدة  اأ�صكااًل  المهام  هذه  مثل  وتتخذ  بها.  للمخت�صين 

والر�صد بما في ذلك جمع البيانات الهيدرولوجية واإدارتها. وي�صاعد الدعم االخت�صا�صي اأي�صًا على ت�صهيل م�صاركة م�صتثمري 

االأرا�صي. وكمثال ي�صاعد ال�صندوق الوطني لتمويل الحراج في كو�صتاريكا برنامج الدفع للخدمات البيئية ولكنه يفو�س مهمة 

الر�صد والت�صبيك على الم�صتوى المحلي لمجموعات محلية مثل موؤ�ص�صة تنمية المراعي البركانية الو�صطى. وتمتاز المجموعات 

وبائعيها  الم�صقط  وم�صتري خدمات  المعنيين  تحديد مجموعات  على  المياه  ا�صتخراج  نقاط  على  التعرف  ي�صاعد   :2-4 �صورة 

المحتملين )حو�س بانغاني، تنزانيا(
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وتكييف  التعلم  يدعم  مما  للو�صطاء  اأفعالهم  ردود  اإي�صال  على  وقدرتها  المزارعين  مع  مبا�صر  ات�صال  على  بكونها  المحلية 

البرنامج )اأنظر الف�صل 6(.

وي�صتمل الدعم االخت�صا�صي عادة على م�صاركة موؤ�ص�صات مالية تدير التعامالت وتتولى الدفع. وت�صاعد البنوك على �صمان 

ال�صفافية وهي اأقدر من الو�صطاء على اإدارة �صناديق االئتمان اأو جمع الدفعات وتقديمها. وغالبًا ما تبرز الحاجة اأي�صًا اإلى دعم 

اخت�صا�صي في الجوانب القانونية والموؤ�ص�صية.

الأرا�سي.” الخت�سا�سي عادة في دعم م�ساركة م�ستثمري  الدعم  “ي�ستفاد من 

وفي حين قد ي�صتطيع بع�س الو�صطاء تقديم بع�س من هذه الخدمات فاإن تفوي�س ذوي الخبرة يعتبر اأحد �صبل خف�س نفقات 

اإبقاء تكاليف التعامالت في البرنامج الوطني للدفع  التعامالت. فقد ا�صتطاع ال�صندوق الوطني لتمويل الحراج في كو�صتاريكا 

لخدمات النظم االإيكولوجية عند م�صتوى منخف�س هو 7٪. كما قدمت ال�صراكات مع مجموعات الدعم المحلية م�صاعدات مفيدة 

في مجال ال�صبط الفني الميداني وت�صريع العملية من خالل الفرز االأولي للطلبات. وفي حين يتولى ال�صندوق الوطني ح�صابات 

الم�صروع ينفذ البنك المكلف التعامالت المالية الفعلية.

4-3 ا�صتق�صاء الموؤ�ص�صات والقوى

فهم  ينبغي  المائي  الم�صقط  لخدمات  الدفعات  على  االتفاق  المفاو�صات حول  في  انخراطهم  المطلوب  اأولئك  تحديد  بعد 

دوافع وقدرات مختلف االأطراف وكيفية تفاعلها من خالل الموؤ�ص�صات الحالية. وتنبع �صرورة الو�صول اإلى هذا الفهم من اأهمية 

غة بيئيًا فقط )الف�صل 2( بل مقبولة اجتماعيًا و�صيا�صيًا وممكنة موؤ�ص�صيًا. ويقت�صي ذلك  التحقق من اأن برامج الدفع لي�صت م�صوَّ

فعالية توجيه المفاو�صات من قبل المي�صرين بهدف اإقامة اإدارة ر�صيدة لبرامج الدفع تقوم بما هو مطلوب. ويتيح تحليل المعنيين 

والتحليل الموؤ�ص�صي المعلومات المطلوبة لم�صاعدة المي�صرين على ا�صتق�صاء الم�صالح والعالقات المت�صابكة والتي ت�صكل ال�صياق 

الذي �صيعمل فيه برنامج الدفع.

الأطراف.”  دوافع وقدرات مختلف  “ينبغي فهم 

 4-3-1 التحليل الموؤ�ص�صي

يبين  والذي  الموؤ�ص�صي  ال�صياق  الم�صقط. وهذا هو  النا�س في  ينتظم فيها  التي  للطريقة  اإلى معرفة معمقة  الو�صول  ينبغي 

طريقة التفاعل لدى النا�س والمجتمعات وهو بمثاية البيئة التنظيمية التي �صيتوجب على برامج الدفع العمل من خاللها. والهدف 

من التحليل الموؤ�ص�صي هو التعرف على طبيعة ارتباط الموؤ�ص�صات ببائعي وم�صتري خدمات الم�صقط وتاأثيرها عليهم والتغيرات 

المطلوب اإحداثها لنجاح برنامج الدفع. ومن ال�صروري �صمول كل من الموؤ�ص�صات المحلية والخارجية بالبحث. فعلى الم�صتوى 

ه التقييم االأ�صئلة التالية: المحلي يوجِّ

مطبقة؟ غير  اأو  مطبقة  ر�صمية،  غير  اأو  ر�صمية  كانت  �صواء  حاليًا،  المائي  الم�صقط  اإدارة  تحكم  التي  القواعد  هي  ما  	•
القواعد؟ هذه  لتطبيق  الهامة  الموؤ�ص�صات  هي  ما  	•

الم�صقط؟ في  النا�س  و�صلوكيات  اختيارات  ت�صكل  التي  االأخرى  الموؤ�ص�صات  هي  ما  	•
الم�صقط؟ الإدارة  الموؤ�ص�صات  هذه  ُتوجدها  التي  المزايا(  )اأو  الحوافز  هي  وما  الموؤ�ص�صات  بهذه  يتحكم  َمن  	•



66

الم�صقط؟ لخدمات  المحتملين  والبائعين  الم�صترين  بين  بالربط  حاليًا  تقوم  التي  ُوجدت(  )اإن  الموؤ�ص�صات  هي  ما  	•
التفاو�س؟ لعملية  الحالية  الموؤ�ص�صات  توفره  اأن  يمكن  الذي  الدعم  ما  	•

 “يجب اأن تكون برامج الدفع مقبولة اجتماعياً و�سيا�سياً وممكنة موؤ�س�سياً.”

اأما االأطراف الخارجية التي ينبغي اأخذها بعين االعتبار فهي الموؤ�ص�صات الخارجية التي تحاول الت�صجيع على )اأو تقليل( 

في  والحماية  للتطوير  االأخرى  كالم�صاريع  خارجية  تاأثير  م�صادر  واأية  الدفع  برامج  في  و“الرواد”  الو�صطاء  وت�صمل  التغير. 

الم�صقط. ومن ال�صروري اأن يتعرف التقييم على اأهداف هذه المجموعات والموارد والدوافع التي تجلبها للم�صقط، واأن ي�صخ�س 

تاأثيرها على الموؤ�ص�صات المحلية. 

ومن اأهم مخرجات التحليل الموؤ�ص�صي اإر�صادات للمفاو�صات ت�صتعمل لت�صكيل ُبنية برنامج الدفع، اأي طريقة عمله بفعالية 

�صمن االأو�صاع المحلية القائمة. يجب مثاًل اأن ي�صاعد التقييم المتفاو�صين في تحديد الموؤ�ص�صات التي ينبغي اإ�صراكها واالأدوار 

التي �صتلعبها وتحديد الفجوات التي ينبغي اإيجاد موؤ�ص�صات جديدة لمعالجتها.

�صركة  اإ�صراك  ت�صهيل  على  والم�صتهلكين  االأرا�صي  مالك  بين  تربط  التي  الموؤ�ص�صات  من  مجموعة  عملت  كو�صتاريكا  في 

خا�صة للطاقة الكهرمائية في برنامج وطني للدفع لخدمات الم�صقط المائي. ولكل موؤ�ص�صة دور محدد في بنية برنامج الدفع 

)الحالة 10(. 
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الحالة 10: االأدوار الموؤ�ص�صية في برنامج لتمويل اإعادة التحريج في اأعلى المجرى المائي في كو�صتاريكا

اأ�ص�صت الحكومة الكو�صتاريكية المكتب الوطني للحراج وال�صندوق الوطني لتمويل الحراج اأ�صا�صًا الإيجاد حوافز الإعادة 

حماية  على  يوافقون  الذين  الخا�س  القطاع  من  االأرا�س  مالك  بتعوي�س  للحراج  الوطني  ال�صندوق  ويقوم  التحريج. 

الوقود  مبيعات  على  الوطنية  ال�صريبة  من   ٪5 بـ  ال�صندوق  ل  ويموَّ تحريجها.  اإعادة  اأو  با�صتدامة  واإدارتها  اأرا�صيهم 

االأحفوري. كما يلعب ال�صندوق دور الو�صيط بين �صركات الطاقة الكهرمائية ومالك الحراج في اأعلى المجرى.

�صركة “اإِنرجيا غلوبال” )والتي �صار ا�صمها “اإِنل الِتن اأميركا”( هي �صركة طاقة كهرمائية خا�صة واقعة في م�صقط 

اأربعمائة األف م�صتهلك بالطاقة الكهربائية. اأرادت هذه ال�صركة حماية الم�صقط من اأجل  “�صارابيكيـه” المائي تـمـدُّ 
�صمان تدفق المياه طوال العام وللتقليل من التر�صب. ولذلك فهي ومن خالل ال�صندوق الوطني لتمويل الحراج تدفع 

على  ويحافظوا  با�صتدامة  حراجهم  ويديروا  اأرا�صيهم  تحريج  ليعيدوا  المجرى  اأعلى  في  الخا�صة  االأرا�صي  لمالك 

اأولئك  اأو  اأرا�صيهم  من  االأ�صجار  بقطع  موؤخرًا  قاموا  الذين  المالك  التعوي�صات  هذه  من  وُي�صتثنى  الحرجي.  الغطاء 

الواحد  الهكتار  عن  اأميركيًا  دوالرًا   18 غلوبال”  “اإِنرجيا  وتدفع  بمزارع.  الطبيعي  الحراج  ا�صتبدال  ينوون  الذين 

يدفع  ثم  الهكتار،  عن  اأخرى  دوالرًا   30 المبلغ  هذا  اإلى  ي�صيف  بدوره  والذي  الحراج  لتمويل  الوطني  لل�صندوق 

قيمة  �صنويًا  للهكتار  دوالرًا   48 الـ  مبلغ  ويمثل  غلوبال”.  “اإِنرجيا  مع  عقود  على  الموقعين  للمالك  نقدًاً  المجموع 

منظمة  وتعمل  الما�صية.  تربية  من  المحتملة  كالعوائد  الحراج  على  المحافظة  اأو  التحريج  الإعادة  البديلة  الفر�س 

محلية هي موؤ�ص�صة تنمية المراعي البركانية الو�صطى على متابعة تطبيق اأن�صطة الحماية وتقوم بدرا�صات فنية وتتولى 

االأعمال االإدارية للبرنامج.

في حماية  تحقيق م�صالحها  ت�صتطع  لم  القائمة  الموؤ�ص�صات  اأن  كولومبيا  في  المائي  المجرى  اأ�صفل  في  اأدركت مجتمعات 

خدمات الم�صقط المائي، ولذلك اأ�ص�صت جمعيات لم�صتخدمي المياه لت�صهيل اال�صتثمار في اإدارة الم�صقط )الحالة 11(.
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الحالة 11: ت�صكيل مجموعات لم�صتخدمي المياه لتنظيم اال�صتثمار في حماية الم�صقط المائي في حو�س نهر

34
“كاوكا” بكولومبيا

المياه ي�صتفيد منها خم�صة ماليين ن�صمة في االإقليم. ولكن  “كاوكا” الخ�صيب على وفرة في موارد  يحوي حو�س نهر 

في  المياه  �صح  زيادة  اإلى  اأدى  الع�صرين  القرن  ثمانينات  اأواخر  منذ  المت�صارع  والزراعي  وال�صناعي  العمراني  التطور 

المياه  قوانين  الأن  المزارعين  على  وخيمة  عواقب  لذلك  كان  وقد  المطري.  المو�صم  خالل  وفي�صانات  ال�صيف  ف�صل 

البيئية  ال�صلطة  “كاوكا” وهي  وادي  موؤ�ص�صة  اأما  المنزلية.  لال�صتخدامات  المياه  توزيع  في  االأولوية  تعطي  الكولومبية 

االإقليمية الم�صوؤولة عن توزيع المياه وحماية البيئة فلم يكن لديها ما يكفي من الموارد المالية لمعالجة نق�س المياه الذي 

يعاني منه المزارعون.

“كاوكا” بت�صكيل اثنتي ع�صرة  لذلك ولمواجهة �صح المياه المتزايد وعدم كفاية التمويل العام قام مزارعو حو�س نهر 

ر�صوم  الجمعيات من  وتمول هذه  الم�صقط.  المجرى من  اأعلى  مناطق  لال�صتثمار في حماية  المياه  لم�صتخدمي  جمعية 

ا�صتخدام طوعية يدفعها االأع�صاء ح�صب ا�صتهالك كل منهم للمياه. فتودع هذه الم�صاهمات في �صندوق ت�صتعمله موؤ�ص�صة 

وادي “كاوكا” لتمويل اأن�صطة اإعاة تحريج الم�صقط الهادفة لتح�صين التدفق المائي من خالل عقود الإدارة االأرا�صي تبرم 

مع مالك حراج اأعلى المجرى و�صراء م�صاحات من االأر�س في مواقع ح�صا�صة من الم�صقط.

4-3-2 تحليل القوة

ومن  والموؤ�ص�صات.  والجماعات  االأفراد  من  الدفع  برنامج  في  الم�صلحة  اأ�صحاب  معرفة  في  المعنيين  تحليل  من  ي�صتفاد 

الخطوات االأ�صا�صية في هذا التحليل تبيُّن االختالفات في الم�صالح والقدرات والتاأثير بين مجموعات المعنيين. فمن �صاأن ذلك 

اأن  اأن يفوز ومن يمكن  اإجابات لق�صايا هامة �صيتوجب على المتفاو�صين في برنامج الدفع التعامل معها مثل: من يمكن  اإيجاد 

يخ�صر؟ من هم الذين ي�صكلون عائقًا اأمام التغيير ومن هم اأ�صحاب الم�صلحة الواجب حمايتهم؟ ويحتاج المي�صرون الإجابات عن 

هذه االأ�صئلة كي يتمكنوا من توجيه المفاو�صات نحو االتفاق.

 اأداة مفيدة في تحليل المعنيين. وهو يقوم على:
35

يعتبر تحليل القوة

الرئي�صيين. المعنيين  تحديد  	•
وظروفهم. وخ�صائ�صهم  م�صالحهم  تقييم  	•

ومحيطهم. المعنيين  بين  التفاعالت  تحديد  	•
القرارات. اتخاذ  على  المعنيين  بقدرة  المتعلقة  القوة  تقييم  	•

الدفع. برنامج  لت�صيير  بها  القيام  الواجب  باالأعمال  المعنيين  تحكم  تحليل  	•

ت�صتخدم نتائج تحليل القوة كما يبينها الجدول 4-1 لمعرفة مدى تاأثير قوى مختلف المعنيين على قدراتهم على التحكم 

التاأثر به. لذلك قد يكون من المفيد جدًا دعوة المعنيين االأقوياء ذوي التحكم الكبير لال�صتراك في  اأو  بتطبيق برنامج الدفع 

تطوير برنامج الدفع. ومن اأمثلة هوؤالء المعنيين موؤ�ص�صات المياه اأو الطاقة الكهرمائية اأو م�صنعي االأ�صربة. اأما �صغار المزارعين 

في اأعلى المجرى المائي فمن المرجح اأن تكون قوتهم محدودة وتحكمهم كبيرًا في نف�س الوقت مما يجعل م�صاركتهم اأمرًا حيويًا. 

وال يعني ذلك اإهمال م�صاركة المزارعين اأ�صحاب الحيازات ال�صغيرة في اأ�صفل المجرى ذوي القوة والتحكم المحدودين، فقد 

يكون الإدارة الم�صقط كبير التاأثير على م�صالحهم. لذا يجب االهتمام ب�صمان توفير الدعم الالزم الإ�صراك المجموعات المفتقرة 

للقوة في المفاو�صات والعمل على حماية م�صالحها. وثمة معنيون اأقوياء لكن تحكمهم محدود مما يجعلهم في و�صع من قد يرغب 
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بتعطيل الو�صول اإلى اتفاقيات اأو اإف�صال القائم منها اإن راأوا فيها تهديدًا لم�صالحهم. فمن ال�صروري اإذًا ا�صتمال االتفاقيات على 

اآليات لتجنب اأو التغلب على اأية عوائق للتغيير قد ت�صعها تلك الفئة. هناك اأخيرًا فئة المعنيين غير االأقوياء وغير المنخرطين في 

اإدارة الم�صقط اأو المتاأثرين بها، وبالتالي ال يتوقع اأن يوؤثروا على المفاو�صات.

جدول 4-1: قوى المعنيين وقدراتهم على التحكم بتطبيق برنامج الدفع اأو التاأثر بذلك التطبيق، مع تداعيات انخراط كل فئة من 

 
36

فئات المعنيين على المفاو�صات.

قوة المعنّي

مرتفعة

منخف�سة

مرتفعة

ال�صراكة في برنامج الدفع

التمثيل المدعوم ببناء القدرات وخطوات عملية 

لتاأمين م�صالحهم

منخف�سة

التاأكد من تجنب قدرتهم على االإعاقة

تقليل النفوذ ولكن ر�صد التاأثيرات

قدرة المعنّي

4-4 التمهيد لمفاو�صات ناجحة 

4-4-1 التح�صير للعملية

من النتائج التي ينبغي اأن يوؤدي اإليها التفاو�س الناجح حول برنامج الدفع للخدمات المائية اتفاق م�صتدام يلبي احتياجات 

م�صتري الخدمات وبائعيها. وال يعني ذلك اأن كافة رغبات جميع االأطراف �صيتم تحقيقها، بل اإن اإيجاد ت�صويات توفيقية عامل 

النهج  على  القائمة  المفاو�صات  ففي  توزيعي.  ولي�س  تكاملي  لنهج  المفاو�صات  اتباع  ذلك  ويتطلب  اتفاق،  اإلى  للو�صول  هام 

ما  يحققه طرف  الذي  المك�صب  يجعل  مما  نظره،  وجهة  كل ح�صب  المكا�صب،  اقت�صام  كيفية  على  االأطراف  تتفاو�س  التوزيعي 

اإيجاد حوافز  الدفع وهي  المبتغاة من برنامج  الغاية  اإلى  النهج  يوؤدي هذا  اأن  الوارد  االآخر. ومن غير  خ�صارة محققة للطرف 

للقيام باختيارات اأف�صل.

اتفاق.” اإلى  للو�سول  التوفيقية عامل هام  “الت�سويات 

يكمن البديل االأف�صل في اتباع النهج التكاملي القائم على التعلم الَجمعّي والُمراعي للم�صالح االأعم للمعنيين والتي تتجاوز 

اأو ح�ص�صها من  ما هو فورّي من ق�صايا خدمات الم�صقط. وعو�صًا عن ا�صطرار االأطراف لال�صتماتة في الدفاع عن مواقفها 

المكا�صب ي�صتطيع الجميع جعل المفاو�صات منتدًى ُيعِلمون من خالله بع�صهم البع�س بالهموم والقيود التي تواجههم. ومع نمو فهم 

م�صترك ي�صبح بمقدور المعنيين البدء في تطوير حلول للم�صكالت المت�صلة بم�صالح م�صتركة والو�صول اإلى ت�صويات مقبولة.

على �صبيل المثال قد يترتب على اتباع عمليات التفاو�س التكاملية اعتبار حل ق�صايا ثانوية دافعًا للو�صول اإلى اتفاق اأعم. 

لم ُيرد مديرو اأرا�صي اأعلى المجرى المائي في كو�صتاريكا الم�صاركة في برنامج دفع تنح�صر فوائده لهم بدوالرات تدفع عن كل 

هكتار، بل كانت م�صاركتهم ممكنة في حالة اإجراء تح�صينات على الطرق والو�صول لملكيات االأرا�صي. اأما في قرية “�صوكوماجري” 

في الهند فقد تم التفاو�س على تعوي�س نظير قبول قيود على الرعي في مناطق االأرا�صي المرتفعة. وقد ت�صمن االتفاق اإن�صاء بنية 

تحتية للري واآليات للت�صارك في الفوائد حيث كان المجتمع معنيًا بتنويع �صبل العي�س )اأنظرالحالة 15، الف�صل 6(. 

من غير المتوقع اأن تكون المفاو�صات ناجحة دومًا. فقد تكون هناك تباينات عديدة جدًا بين م�صالح مختلف المعنيين مما 
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قد يوؤدي اإلى حتمية االإ�صرار بم�صالح بع�صهم ويجعلهم بالتالي ُيحِجمون عن الم�صاركة. وَي�صُعب التعاون عند عدم اطالع بع�س 

المعنيين على المعلومات وغياب الدليل المقنع لكافة االأطراف بجدوى الم�صاركة حيث تن�صاأ العديد من ال�صكوك ومن اأمثلتها عدم 

القدرة على الربط بين ما يقوم به مزودو الخدمات من اأعمال وقيمة الفوائد.

فال غنى عن المعلومات المغذية لعملية التفاو�س. وت�صمل العنا�صر االأ�صا�صية الم�َصكلة لقاعدة الدالئل الواجب توظيفها في 

عملية التفاو�س: تقييم خدمات الم�صقط )الق�صم 2-1( وتحديد قيم فعلية لهذه الخدمات )الق�صم 2-2( وت�صميم اإطار عمل 

للبرنامج )الق�صم 3-3( وتحليل المعنيين والتحليل الموؤ�ص�صي )الق�صمان 4-2 و3-4(. 

التفاو�س.” لعملية  المغذية  المعلومات  “ل غنى عن 

4-4-2 عنا�صر االتفاقية 

تنطوي اتفاقيات برامج الدفع لخدمات الم�صقط المائي على اإبرام عقد ر�صمي بين م�صتري الخدمات وبائعيها. وتتنوع اأ�صكال 

هذه العقود واأطرافها وفقًا لنوع برنامج الدفع )الق�صم 3-2(. لكن كافة االتفاقيات ت�صترك في هذه العنا�صر:

الخدمات المتحققة: يجب اأن تن�س االتفاقية بو�صوح على الخدمات التي �صيتم توفيرهاحتى يكون لدى كافة االأطراف  	•
تطبيقها  �صيتم  التي  االإدارة  الأعمال  وفقًا  عليها  المتعاقد  الخدمات  د  تحدَّ اأن  ويمكن  ثمنه.  �صيدفعون  لما  د  موحَّ فهم 

موؤ�صرات  بع�س  ا�صتخدام  التحوط عند  وينبغي  للخدمات.  الكمية  الموؤ�صرات  اأو   - �صيتم تحريجها  التي  – كالهكتارات 
الخدمات مثل اأحمال المغذيات اأو اأدنى منا�صيب الجريان.

الم�صترين  الذي �صيدفع مقابل الخدمات وتحديده بو�صوح. فعلى  التعوي�س  التعوي�س: ينبغي االتفاق على مقدار و�صكل  	•
والبائعين االتفاق على ثمن الخدمات المتعاقد عليها )الق�صم 3-1( و�صكل الدفع، نقدي اأو عيني اأو كليهما. ويعتبر الدفع 

النقدي الحافز االأن�صب مع اأنه يمكن اأي�صًا للفوائد العينية كاإجراء تح�صينات على الطرق اأن تحفز على الم�صاركة.

الر�صد واالمتثال: على االأطراف تحديد اأ�صلوب ر�صد تطبيق االتفاقية وتعريف ما �صيتم قيا�صه والجزاءات التي �صتفر�س  	•
على غير الممتثلين من االأطراف المتعاقدة )اأنظر الف�صلين 5 و6(.

الحوكمة واالإدارة: على االأطراف االتفاق حول من �صيدير البرنامج وتوزيع االأدوار والم�صوؤوليات بين الموؤ�ص�صات و�صواها  	•
من المعنيين )اإطار 3-4(

 “تنطوي اتفاقيات برامج الدفع على اإبرام عقد ر�سمي.”
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اإطار 4-3: تحديد االأدوار والم�صوؤوليات في حوكمة واإدارة برامج الدفع

قد يتباين تحديد االأدوار والم�صوؤوليات بدرجة كبيرة ح�صب الم�صاركين من معنيين وموؤ�ص�صات وتبعًا لقدراتهم 

واأهدافهم ونطاق ونوع البرنامج. ومع ذلك ثمة اإر�صادات عامة كما يلي:

قرارات  اأهم  التخاذ  بانتظام  يجتمع  اإدارة  مجل�س  خالل  من  الدفع  برامج  ت�صيير  عملية  دعم  يمكن  	•
المياه  م�صتخدمي  كمجموعات  المعنيين  عن  ممثلون  البرنامج  ع�صوية  في  ي�صارك  اأن  وينبغي  البرنامج. 

والمزارعين اأو مزودي خدمات اآخرين والحكومة والو�صط االأكاديمي ومنظمات الحماية البيئية اأو التنمية في 

المنطقة.

القرارات  لتنفيذ  العام  المجل�س  مع  مبا�صرة  تعمل  و�صيطة  مجموعة  قبل  من  االإدارية  المهام  تولي  يمكن  	•
�صياغة  م�صوؤولية  الو�صيطة  المجموعة  وتتولى  االخت�صا�صية.  بالمهام  خارجية  اأطراف  وتفوي�س  المتخذة 

العقود واإدارتها و�صمان ر�صد االمتثال.

المرجعية  الدرا�صات  باإجراء  جامعات  اأو  فنية  اأهلية  منظمات  اأو  خارجيين  م�صت�صارين  تكليف  عادة  يتم  	•
والتي تتناول التقييمات الهيدرولوجية والطلب على المياه ور�صم خرائط ا�صتخدام االأرا�صي ور�صم الخرائط 

الم�صاحية وتحليل المعنيين وال�صرد التاريخي ومراجعات الجوانب ال�صيا�صية.

اأمور منها تطبيق  البرامج الكبيرة توفير الدعم الفني لم�صتثمري االأرا�صي لم�صاعدتهم على  يتم عادة في  	•
اأو ا�صتعادة الغطاء النباتي من خالل التعاقد مع اأخ�صائيين خارجيين.  التغييرات في الممار�صات االإدارية 

اأما بالن�صبة للبرامج االأ�صغر فيقوم بذلك ُمر�ِصد اأو اأحد الموظفين.

الدفع. معامالت  تكاليف  تقليل  اأي�صًا  ذلك  �صاأن  ومن  البنوك،  اإلى  االأموال  اإدارة  اإ�صناد  يف�صل  	•

موؤ�ص�صة  تقوم  حيث  بكو�صتاريكا  “هيريديا”  في  كما  بنف�صك”  ذلك  “افعل  اأ�صلوب  يتبع  الظروف  بع�س  وفي 

الخدمات العامة في “هيريديا” بالتعامل المبا�صر مع م�صتثمري االأرا�صي من القطاع الخا�س في اأعلى المجرى 

المعرفة  تفوي�س و�صطاء من ذوي  العامة تف�صل عادة  الخدمات  لكن موؤ�ص�صات  الف�صل 3(.  الحالة 3،  )اأنظر 

والمهارات للعمل مع المزارعين.

4-5 قائمة مرجعية

اإ�صراك المعنيين من خالل التوا�صل الفعال

القيمة. تحديد  ودرا�صات  المائي  الم�صقط  خدمات  تقييمات  بنتائج  المعنيين  اأ�صِرك  	•
ا�صرح كيف  الم�صقط.  باإدارة  تغيير االختيارات الخا�صة  الحوافز في  اأنواع جديدة من  تاأثير  روؤية م�صتركة لكيفية  ر  طوِّ 	•

غ قيم خدمات الم�صقط المعامالت المالية. ت�صوِّ

اأ�صرك من يجب اإ�صراكه

الدفع. برنامج  مفاو�صات  في  اإ�صراكه  ينبغي  من  على  تعرف  	•
مراعاة  اإغفال  دون  الخدمة  لهذه  المبا�صرين  وغير  المبا�صرين  الم�صتخدمين  من  المحتملين  الخدمة  م�صتري  اأ�صرك  	•

البيئة بحد ذاتها.
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وجوده. المتوقع  التمويل  �صوء  في  اأثر  اأكبر  توفير  على  القادرين  المحتملين  الخدمة  بائعي  اأدُع  	•
الحكومية. والموؤ�ص�صات  ال�صكان  ومجموعات  المحلية  االأهلية  كالمنظمات  نزيهين  و�صطاء  من  اال�صتفادة  على  اعمل  	•

التفاو�س. عملية  خالل  القرارات  واتخاذ  التخطيط  على  للم�صاعدة  الالزم  االخت�صا�صي  الدعم  حدد  	•

اأجِر تحليالت محددة لدعم المفاو�صات 

القوة. تحليل  م�صتخدمًا  به  وتحكمهم  الم�صقط  اإدارة  على  الن�صبي  المعنيين  مختلف  تاأثير  م  قيِّ 	•
منها  لكل  المنا�صبة  واالأدوار  الدفع  برنامج  في  انخراطها  الالزم  الموؤ�ص�صات  لتحديد  الموؤ�ص�صي  التحليل  من  ا�صتفد  	•

والفجوات التي ينبغي اإيجاد موؤ�ص�صات جديدة لملئها.

اجتماعيًا  ومقبول  موؤ�ص�صيًا  ممكن  اتفاق  نحو  المفاو�صات  لتوجيه  الموؤ�ص�صي  والتحليل  المعنيين  تحليل  ا�صتخدم  	•
و�صيا�صيًا. احر�س على حماية م�صالح محدودي القوة من المعنيين الرئي�صيين خالل المفاو�صات.

ر عملية تفاو�س بين الم�صترين والبائعين طوِّ

تطوير  على  واعمل  لالأطراف.  االأعم  للم�صالح  الم�صترك  والفهم  الجماعي  التعلم  على  القائمة  المفاو�صات  ا�صتخدم  	•
اتفاقيات تخدم الم�صالح الم�صتركة. اأجر ت�صويات مقبولة بين الم�صترين والبائعين.

اأن تحدد االتفاقيات المتفاو�س عليها ما يلي بو�صوح: الخدمات التي �صيتم تزويدها �صمن برنامج الدفع  احر�س على  	•
ومقدار و�صكل التعوي�س وكيفية ر�صد التطبيق والعقوبات على غير الملتزمين وكيفية اإدارة البرنامج.
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الف�صل الخام�س

قواعد العمل

تتطلب برامج دفع ثمن خدمات الم�صاقط المائية وجود قواعد واآليات للمبادلة وا�صحة وملِزمة. وبدون فهم هذه القواعد 

المعنيين  ثقة  �صيقو�س  المنا�صبة  واالآليات  القواعد  الدفع، الأن غياب  برنامج  االأطراف عليها لن ينجح  واالآليات وموافقة كافة 

بالبرنامج والعالقات فيما بينهم، وهذا �صيدفعهم لالإحجام عن تبني االختيارات وال�صلوكيات المتعلقة باإدارة الم�صقط المائي 

الحوكمة  من  اإطار  في  موثوق  تعاقدي  وقانون  فاعلة  موؤ�ص�صات  الدفع  برنامج  يحتاجه  ما  اإن  لتعميمها.  البرنامج  ي�صعى  والتي 

الجيدة والقدرات الفعالة في مجال المعامالت واالإنفاذ الفعال للعقود المبرمة. لذلك ي�صتدعي ت�صميم قواعد لبرامج الدفع 

تطوير اإطار عمل موؤ�ص�صّي للبرنامج م�صتمل على تبيان الحقوق والتوافق على االلتزامات بين االأطراف وو�صع ترتيبات واآليات 

تعاقدية لالمتثال تكون ملِزمة.

للمعامالت  واآليات  المائية وجود قواعد  الم�ساقط  دفع ثمن خدمات  برامج  “تتطلب 
وا�سحة وملزمة.”

5-1 تمكين الموؤ�ص�صات

5-1-1 االأطر الموؤ�ص�صية

ينبغي عند ت�صميم قواعد لبرامج الدفع مراعاة اأن هذه القواعد �صتعمل �صمن اأطر اأو�صع لموؤ�ص�صات تحكمها قوانين و�صيا�صات 

والُبنى  الموؤ�ص�صات  من مجموعة  يتاألف  الدفع  لبرنامج  الموؤ�ص�صي  العمل  اإطار  فاإن  ولذلك   
37

منذ حين. متبعة  وترتيبات  ر�صمية 

القواعد  ويطبق  ي�صنع  من  فالموؤ�ص�صات هي  بينها.  فيما  والتعاون  االأطراف  بين  العالقات  لنظام  الداعمة  المجتمعية  واالآليات 

التي �صت�صبح المعايير الت�صريعية والعرفية والتعاقدية الم�صتعملة في ت�صيير برنامج الدفع. كما اأن القواعد هي ما يحدد حقوق 

والتزامات االأطراف وم�صوؤوليات وقوى الموؤ�ص�صات. 

 

اأطر  �ستعمل �سمن  القواعد  اأن هذه  الدفع مراعاة  لبرامج  ت�سميم قواعد  “ينبغي عند 
اأو�سع للموؤ�س�سات.”

تقدم الموؤ�ص�صات القائمة “قواعد اللعبة”، ومن اأمثلتها قانون و�صيا�صة المياه واالآليات االإدارية الر�صمية في قطاعات المياه 

“القواعد ال�صائدة” اأو طريقة تعامل  اأما الترتيبات الموؤ�ص�صية القائمة على االأعراف فهي  واالأرا�صي وعموم الموارد الطبيعية. 

النا�س مع بع�صهم البع�س وفقًا لالأعراف والتقاليد المتبعة. ويتفاعل برنامج الدفع مع كال النوعين من الموؤ�ص�صات وقواعد واآليات 

التعامل المتعلقة بهما. ومع ذلك فاإن ظهور قوة اأحدهما على االآخر يوؤثر في طبيعة الخيارات الفعلية المتعلقة بتطوير وتطبيق 

برنامج الدفع.
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)الجدول  البلد  االقت�صادي في هذا  التطور  وت�صارع  م�صتوى  كبير على  ب�صكل  ما  بلد  في  المياه  وبنية قطاع  تعتمد مكونات 

5-1(. فقطاع المياه في البلدان االإفريقية النامية الواقعة جنوب ال�صحراء الكبرى اأ�صعف بنية واأدنى موؤ�ص�صية بكثير مما هو 

عليه في الدول ال�صناعية في اأوروبا الغربية، وبالتالي فاإن ما ينظم هذا القطاع في البلدان االإفريقية هو اأ�صا�صًا ترتيبات مطبقة 

على م�صتوى المجتمع غدت عرفًا متبعًا. وعلى عك�س ذلك في الدول المتقدمة �صناعيًا تنظم الخدمات المائية الكبرى على اأ�ص�س 

تجارية، وهذا يعني اختالفًا في االأطر الموؤ�ص�صية الالزمة لبرنامج الدفع في هاتين البيئتين.

ر�سمية.” ترتيبات موؤ�س�سية غير  با�ستخدام  المحلية  الدفع  برامج  تنفيذ  “يمكن 

وحينما تكون البيئة الموؤ�ص�صية الر�صمية غير فعالة -ربما ب�صبب �صعف القوانين اأو عدم اإنفاذها - يمكن تنفيذ برامج الدفع 

 ومن اأهم الم�صائل القانونية الواجب مراعاتها 
38

المحلية با�صتخدام ترتيبات موؤ�ص�صية غير ر�صمية قائمة على االأعراف المتبعة.

عند �صياغة قواعد لبرنامج الدفع في هذه الحالة تبيان الحقوق والحيازات وو�صع اآليات فعالة لالمتثال واالإنفاذ )الجدول 1-5(. 

وال يمنع ذلك من اأن ي�صتفيد برنامج الدفع من القانون ال�صاري في المجاالت التي يكون فيها هذا القانون فعااًل و�صاماًل - كاإنفاذ 

العقود- عندئذ يكون تركيز القواعد الجديدة من�صبًا على ر�صد االمتثال )الجدول 1-5(.

اأو  عامًا  برنامجًا  وكونه  البرنامج  نطاق  بفعالية  الدفع  برنامج  الإدارة  الالزمة  القواعد  بين  للتباين  االأخرى  االأ�صباب  ومن 

خا�صًا. فعلى النطاق المحلي حيث يتفق الم�صترون مع البائعين على خدمات معينة كا�صتخدام منطقة حرجية با�صتدامة يمكن 

اأن ينفذ البرنامج وفق اتفاقيات خا�صة )الق�صم 3-2-1(، وحينها تبرز �صرورة القانون التعاقدي الموثوق اأو االأعراف الوا�صحة 

واأهمية القدرة على االإنفاذ. وبات�صاع النطاق تزداد �صعوبة الربط المبا�صر بين م�صتري الخدمات وبائعيها مما ي�صتدعي تدخل 

39

موؤ�ص�صات عامة منا�صبة لتي�صير المعامالت )اأنظر الق�صم 4-2-3(.

القدرة على  وا�سحة مع  اأعراف  اأو  تعاقدي موثوق  قانون  الأ�سا�سية: وجود  الأمور  “من 
الإنفاذ.”

الجدول 5-1: تاأثير م�صتوى الو�صع الر�صمي على تطور االإطار الموؤ�ص�صي والقانوني لبرنامج الدفع لخدمات الم�صقط المائي

مراحل التطور الموؤ�س�سي

غير ر�سمي مطلقاً

غير ر�سمي في الأغلب

في طور التحول للر�سمية

ر�سمي في الغالب

اأمثلة

جنوب ال�صحراء الكبرى في 

اأفريقيا

بوليفيا، الهند، نيكاراغوا

ت�صيلي، كو�صتاريكا، 

المك�صيك، تنزانيا، �صرق 

ال�صين، اأوروبا ال�صرقية، 

اإقليم ميكونغ

اأميركا ال�صمالية، اأوروبا 

الغربية، اأ�صتراليا

ترتيبات موؤ�س�سية في قطاع 

المياه

التزويد الذاتي واالإدارة 

المجتمعية

تنامي التزويد العام لكن 

التزويد الذاتي هو ال�صائد

تزويد خا�س-عام لتح�صين 

الخدمات واإدارة الموارد

خدمات مائية حديثة.

التزويد الذاتي يختفي

ق�سايا قانونية ذات اأولوية 

في برنامج الدفع

الحقوق في المياه واالأرا�صي، 

االمتثال واالإنفاذ

الحقوق في المياه واالأرا�صي، 

االمتثال واالإنفاذ

الحقوق في المياه واالأرا�صي، 

االمتثال واالإنفاذ

االمتثال واالإنفاذ

موؤ�س�سات ر�سمية/

موؤ�س�سات عرفية

�صعيفة / قوية

�صعيفة / قوية

نا�صئة / متراجعة

قوية / �صعيفة
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5-1-2 الحوكمة الجيدة

ال يعتبر تطوير اإطار موؤ�ص�صي كافيًا بحد ذاته ل�صمان تطبيق قواعد برنامج الدفع، بل ينبغي اأي�صًا وجود حوكمة جيدة لَج�صر 

الهوة التي كثيرًا ما توجد بين االتفاقيات الر�صمية الإدارة موارد المياه وكيفية ممار�صة القواعد من ناحية والعقود القائمة والنافذة 

على الم�صتوى المحلي من ناحية اأخرى. ففي هذا ال�صياق يكمن دور الحوكمة الجيدة في الت�صجيع على االلتزام بالبرنامج من 

خالل دعم التعاون والتن�صيق بين القطاعات والحكومة والمعنيين العامين. لكن من ال�صروري التنبه للتحدي الماثل اأمام برامج 

الدفع والقطاع المائي والمتمثل في ترجمة مع�صول الكالم حول الحوكمة الجيدة اإلى اأفعال ملمو�صة:

االأجندات  في  المائية  الموارد  الإدارة  والتكاملية  ال�صاملة  والمنهجيات  المائية  للحوكمة  الوا�صح  البروز  من  الرغم  “على 
ق�صايا  في  اختالف  طبعًا  يوجد  لكن  الدول.  من  العديد  في  المائية  الحوكمة  تعتري  الفو�صى  من  حالة  اأن  اإال  الدولية  المائية 

الحوكمة من دولة الأخرى. فبع�س البلدان تفتقر كليًا للموؤ�ص�صات المائية، واأخرى تت�صتت فيها البنى الموؤ�ص�صية )فيعمل كل قطاع 

وحق  الت�صاطوؤ  بحق  يتعلق  ما  في  اأ�صفله  وم�صالح  المائي  المجرى  اأعلى  بين م�صالح  التعار�س  و/اأو  التداخل  وي�صبح  بمفرده( 

العامة  الموارد  لتجيير  توجهات حثيثة  اأخرى  وتبُرز في حاالت  فورية.  تتطلب معالجة  اأمورًا ملحة  المائية  الموارد  اإلى  الو�صول 

ل�صالح الك�صب ال�صخ�صي اأو اإ�صاءة ا�صتخدام القوانين واالأنظمة وممار�صات الترخي�س مما يعيق عمل االأ�صواق وي�صجع على الف�صاد 

40
وغيره من �صلوكيات ال�صعي وراء الريع”.

الموؤ�س�سية.” البنية  “يجب حماية موثوقية 

يعتمد تحقيق م�صتوى جيد من الحوكمة الالزمة لبرنامج الدفع في كثير من االأو�صاع على اإ�صالحات اأعم في حوكمة اإدارة 

رفع  في  االأهلية  والمنظمات  المواطن  ومراعاة حق  المواطنين  اإ�صراك  من  بد  فال  ديموقراطية.  اأكثر  وجعلها  واالأرا�صي  المياه 

ق�صايا بهدف اإنفاذ القواعد والعقود المرتبطة ببرامج الدفع. ويجب حماية موثوقية البنية الموؤ�ص�صية وبذل الجهود للحيلولة دون 

الر�صوة وتزييف البيانات وذلك باللجوء اإلى الم�صاءلة القانونية. لكن ينبغي اأن يراعى في تطبيق القانون االإن�صاف والثبات مثاًلً 

من خالل تقديم اإر�صادات واعتماد �صيا�صات مكتوبة لتف�صير وتطبيق قواعد ومتطلبات برنامج الدفع. كما يجب اأن يكون الهدف 

العام من ُبنى الحوكمة اإنفاذ النظام وتقليل النزاعات حول الفوائد التي �صتجنيها االأطراف المختلفة.

 

5-2 االأطر القانونية والتعاقدية

5-2-1 تبيان الحقوق

الملكية  حقوق  في  فالو�صوح  الحيازات.  وحقوق  الملكية  لحقوق  وا�صحًا  فهمًا  ناجح  دفع  برنامج  وتنفيذ  ت�صميم  يتطلب 

الملكية  نزاع في حالة عدم و�صوح حقوق  �صيكون م�صدر  االأر�س  بين م�صتخدمي  الدفعات  توزيع  اأن  اأولهما:  ل�صببين،  �صروري 

للجميع. وترتبط هذه الحقوق بحيازة وملكية خدمات الم�صقط المائي. اأما عند تحديد حقوق بيع الخدمات بو�صوح فلن يكون 

فة  المعرَّ غير  الحيازة  ت�صبُّب  في  يكمن  ال�صببين  ثاني  الدفعات.  على  الح�صول  في  الحق  �صاحب  هوية  حول  للنزاع  �صبب  ثمة 

في ا�صتغالل جائر للموارد الطبيعية وبالتالي تدني نوعية الخدمات البيئية. على �صبيل المثال في �صوء غياب التبيان الوا�صح 

هذه  م�صتغلي  من  كبيرة  الأعداد  جذب  م�صدر  والمياه  االأر�س  الإدارة  الدفع  احتماالت  ت�صبح  الحيازة  في  الحقوق  الأ�صحاب 

الموارد.
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41

تتنوع حقوق الملكية تنوعًا كبيرًا من بلد الآخر. وب�صكل عام يجب اأن يجيب برنامج حقوق الملكية على االأ�صئلة التالية:

اال�صتخراج؟ على  مبنية  غير  بمنافع  والتمتع  الملكية  دخول  باإمكانه  َمن  	•
ا�صتخدامه؟ كيفية  وتحديد  االنتفاع(  )حق  المورد  ا�صتخدام  في  الحق  �صاحب  َمن  	•

به؟ الم�صموح  غير  اال�صتخدام  من  اآخرين  ا�صتبعاد  باإمكانه  َمن  	•
المورد؟ من  دخل  على  الح�صول  باإمكانه  َمن  	•

اإيجاره(؟ خالل  من  )مثاًل  موؤقت  اأو  دائم  ب�صكل  اإما  لالآخرين  الحقوق  هذه  بع�س  اأو  كل  بيع  في  الحق  �صاحب  َمن  	•
والمورد(؟ االأر�س  وراثة  في  الَخَلف  )حق  يخلفه  لمن  الحقوق  هذه  نقل  في  الحق  �صاحب  َمن  	•

والموارد؟ االأر�س  ملكية  حقوق  �صلب  دون  الحيلولة  تتم  كيف  	•

ينبغي مراعاة كافة م�صائل الحيازة هذه كي يكون بمقدور حقوق الملكية دعم برنامج الدفع بفعالية. لذلك ينبغي اأن ال تقت�صر 

حقوق الملكية على وجود اأنظمة ملكية االأر�س بل اأن ت�صتمل على الموارد الطبيعية التي توفرها االأر�س. كما يجب التاأكد من و�صوح 

هذه الحقوق اإما من خالل قانون ر�صمي اأو ترتيبات معتمدة على االأعراف، فذلك من عوامل �صمان اأن يوؤدي برنامج الدفع اإلى 

الحوافز الداعمة للقيام باختيارات و�صلوكيات اأف�صل في اإدارة الم�صقط المائي.

ا�صتحقاق  ثبوت  بعد  اإال  الحق  ي�صجل  الحيازات، فال  ت�صجيل حقوق  بالمعنيين عملية  الخا�صة  الحقوق  تو�صيح  ومما يخدم 

ال�صخ�س لهذا الحق. وهذا يجعل من عملية ت�صجيل الحقوق اختبارًا لهذه الحقوق واآلية لتحديد هوية مزودي الخدمة الفعليين 

�صمن برامج الدفع.

�صورة 5-1: �صاخ�صة تحذيرية تبين اأن نهر الزرقاء الملوث )االأردن( لم يعد يوفر مياه لل�صرب اأو لال�صتخدامات الترفيهية



77

لكن مما ال ينبغي لعملية ت�صجيل حقوق الحيازات فعله تجاهل الحقوق المبنية على االأعراف لئال يوؤدي ذلك اإلى ا�صتبعاد 

اجتماعي وفي اأحوال كثيرة اإلى ا�صتخدام غير م�صتدام لالأر�س، بل يتوجب على نظام الحيازات مراعاة الحقوق الر�صمية للملكية 

المثبتة قانونيًا مثاًل من خالل ال�صهر العقاري والت�صاريح والرخ�س والحقوق العرفية على حد �صواء. وغالبًا ما تكون الحقوق 

العرفية حقوقًا غير مكتوبة وغير ر�صمية ن�صاأت عن اإ�صغال طويل االأمد لالأر�س اأو نتيجة للتقاليد ومكنت القرويين من الو�صول 

اإلى الموارد الطبيعية. لذلك فاإن برامج الدفع التي ت�صتثني م�صتخدمي االأر�س من ذوي الحقوق غير الم�صجلة -وهم غالبًا من 

المجتمعات االأ�صلية- �صتزيد من تهمي�س مجتمعات فقيرة اأ�صا�صًا مما قد يدفعها اإلى اللجوء ال�صتخدامات لالأر�س غير م�صتدامة 

اأو غير قانونية بغية الح�صول على الدخل.

الدفع”  برنامج  اأ�سباب نجاح  اأهم  والمتطلبات من  اللتزامات  ت�سميم  “اإن عملية 

5-2-2 االإعداد لاللتزامات والمتطلبات

تت�صم االأهداف العامة لالأطراف المنخرطة في برنامج الدفع لخدمات الم�صقط المائي بالو�صوح. فم�صتري الخدمة ي�صعى 

اأو حزمة من الخدمات فيما يبتغي مزود الخدمة المكافاأة على الفوائد التي وفرها. ولجعل  ل�صمان ح�صوله على خدمة معينة 

بالتزامات ومتطلبات محددة بو�صوح ومعرفة قانونيًا. ويمكن  نوايا ينبغي تعزيزها  اإعالن ُح�صن  اأكثر من مجرد  هذه االأهداف 

تعريف االلتزامات والمتطلبات على اأنها الممار�صات واالإجراءات المعينة الالزمة لبرنامج الدفع. ومن اأهم اأ�صباب نجاح برنامج 

الدفع دقة ت�صميم هذه االلتزامات والمتطلبات. وقد توافق االأطراف على تعريف االلتزامات �صمن البرنامج على اأ�صا�س االأعمال 

والنتائج اأو المخرجات، وهذه يمكن ر�صدها وفق اأهداف معينة لمجموعة موؤ�صرات متوافق عليها )انظر الف�صلين 2 و 6(. ومن 

�صاأن ح�صن ت�صميم برامج الدفع ن�صوء امتثال يوؤدي للنتائج البيئية المرغوبة، ومن �صاأن �صوء ت�صميمه اأن ي�صعف فر�س االمتثال 

وياأتي بنتائج غير مرغوبة.

والإنفاذ.” المتثال  لم�ستوى  العملي  الواقع  الجيد على  الت�سميم  “�سينعك�س 

�صينعك�س الت�صميم الجيد لالإطار القانوني لبرنامج الدفع على الواقع العملي لم�صتوى االمتثال واالإنفاذ. ويجب اأن ت�صتمل 
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خ�صائ�س االلتزامات والمتطلبات على ما يلي:

مو�صع  واالأن�صطة  الم�صاركين  والمعنيين  بالبرنامج  الم�صمولة  المائي  الم�صقط  لخدمات  والمفهوم  الوا�صح  التعريف  	•
اال�صتهداف بالتنظيم.

بالبرنامج.  المخولة  القانونية  ال�صلطة  تبيان  	•
البرنامج. لتنفيذ  الزمني  لالإطار  الدقيق  التعريف  	•

للبرنامج. مخرجات  اأو  كنتائج  �صتتحقق  التي  الخدمات  اأو  تنفيذها  �صيتم  التي  لالأن�صطة  للقيا�س  القابلة  الموؤ�صرات  	•
القاعدة. هي  اال�صتثناءات  ت�صبح  اأن  دون  الحيلولة  بغية  ا�صتثناءات  الأية  الدقيق  التعريف  	•

البرنامج. ن�صو�س  كافة  في  الم�صطلحات  ا�صتخدام  توحيد  	•
ومتطلباتها. التزاماتها  في  والتداخالت  الغمو�س  لتجنب  وال�صيا�صات  البرامج  مختلف  بين  التن�صيق  	•

الظروف.  تغير  مع  البرنامج  تناغم  ل�صمان  الالزمة  المرونة  	•
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الم�صاركة والتفاو�س

نطاق  وتعريف  الموؤ�ص�صي  االإطار  تطوير  اال�صتفادَة من عملية  الدفع  لبرنامج  وتعاقدي  قانوني  اإطار  ت�صميم  تتطلب عملية 

اأو  البرنامج  المعنيين المنخرطين في  العملية كافة  اأن ي�صارك في هذه  الملكية. ويجب  البرنامج وتحديد الح�ص�س في حقوق 

المتاأثرين به. ويمكن ذلك من خالل طلب تعليقات كتابية بعد ن�صر م�صودة ر�صمية للم�صروع اأو باختبار وتقييم البرنامج بم�صاركة 

والتعاقدي  القانوني  باالإطار  الخا�صة  القرارات  على  التفاو�س  في  اإ�صراكهم  اأي�صًا  فيجب  الرئي�صيون  المعنيون  اأما  المعنيين. 

للبرنامج )الف�صل 4(، فالتفاو�س اأمر اأ�صا�صي ل�صمان مراعاة قواعد برنامج الدفع الحتياجات م�صتري الخدمات وبائعيها في اآن 

معًا وقبول كافة االأطراف لهذه القواعد وبالتالي ا�صتدامتها واإنفاذها.

وبائعيها.” الخدمات  الدفع لحتياجات م�ستري  برنامج  “احر�س على مراعاة قواعد 

تحديد االأن�صطة والخدمات المتحققة

على  االلتزامات  تقوم هذه  اأن  وينبغي  اإدارية محددة.  لممار�صات  تطبيقهم  اأو  ب�صلوكياتهم  الخدمة  بائعي  التزامات  تتعلق 

انطالق معينة  بنقطة  تكون محددة  واأن  المرغوبة )الق�صم 1-2(،  النتائج  الح�صول على  اأو  الخدمة  تزويد  عالقات مبررة في 

)الق�صم 2-3-3(. 

الدفع.”  برنامج  المتعاقد عليها �سمن  النتائج  اأو  الخدمات  اأو  الأن�سطة  “حدد 

�صورة 5-2: النقا�صات بين المعنيين اأمر اأ�صا�صي للو�صول اإلى اتفاق حول الدفع لخدمات الم�صقط المائي )بوركينا فا�صو(
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اأن  اأهداف متفق عليها. يمكن مثاًل  فة كمتطلبات في االأداء يمكن قيا�صها وفق  اأكثر تحديدًا ومعرَّ ويمكن جعل االلتزامات 

يتعلق االلتزام بالو�صول اإلى م�صتوى متفق عليه من نوعية المياه في اإطار زمني محدد. ولكن هذا النهج له مخاطره، فقد يقوم 

مزودو الخدمة بالخطوات الالزمة ل�صمان تزويد الخدمة لكن دون النجاح في الو�صول اإلى معيار اأداء الخدمات المطلوب ب�صبب 

ظروف تفوق طاقتهم. ومن ذلك قيام م�صتخدمين اآخرين غير منخرطين في البرنامج بزيادة تلويث النهر والحيلولة دون تحقيق 

الهدف بالرغم مما يقوم به الم�صاركون من معنيي اأعلى المجرى المائي. عندئذ ال يمكن القيام بالدفع وقد يتم اللجوء للق�صاء 

 وت�صتدعي هذه االحتمالية التحديد الدقيق جدًا لماهية 
43

حيث �صيتحمل مزودو الخدمة عناء اإثبات قيامهم بتنفيذ التزاماتهم.

االأن�صطة اأو نتائج الخدمات اأو المخرجات مو�صع التعاقد في برنامج الدفع واإمكانية قيا�س االأداء واإثباته بما ي�صلح الإبرازه كدليل 

قانوني )الحالة 12(. 

الحالة 12: اختالف على اأدلة حول تاأثيرات المزارع الحرجية على تدفق المجرى المائي في جنوب اأفريقيا

تعتبر االأن�صطة المخف�صة لتدفق المجرى المائي في جنوب اأفريقيا اأداة ل�صيا�صة مائية ترى في المياه اأحد الم�صادر 

المزارع  اعتبرت  بالق�صير  لي�س  زمن  ومنذ  للمياه.  الم�صتهلكة  االأرا�صي  ا�صتخدامات  لتنظيم  وت�صعى  للتنمية  المعيقة 

المياه تفوق  تاأثيرات كبيرة على موارد  واالأوكاِلبتو�س ذات  اأ�صجار دخيلة كال�صنوبر  اأ�صناف  المحتوية على  الحرجية 

م�صتوى تاأثير االأ�صجار االأ�صلية. تهدف االأن�صطة المخف�صة لتدفق المجرى المائي اإلى فر�س �صرائب على الحراج بناًء 

على كمية التخفي�صات في تدفق المجرى المائي. ولكن القطاع الحرجي منق�صم حول حقيقة التاأثيرات الهيدرولوجية 

التفاعالت بين االأر�س والمياه في �صوء  القائمة ب�صبب تعقيد  ال�صرائب  اأو زيادة  الناتجة عن فر�س �صرائب جديدة 

المائي  المجرى  لتدفق  المخف�صة  االأن�صطة  �صيا�صة  تب�صيط  يمكن  الجدل  ي�صتمر  وبينما  االأرا�صي.  ا�صتخدامات  تعدد 

لتجنب خالفات م�صتقبلية بحيث ي�صتند الدفع نظير هذه االأن�صطة اإلى ا�صتخدامات االأر�س عو�صًا عن المعيار المائي. 

وهذا �صي�صهل من مهمة تحديد م�صتحقي الدفع ويجعل هذه ال�صيا�صة اأكثر قبواًل لدى القطاع الحرجي وبرنامج الدفع 

فاعلية. اأكثر 

االإطار الزمني لبرنامج الدفع

المهل  اأي�صًا تحديد  وينبغي  البرامج،  نفاذ هذه  ومدة  بدء  تاريخ  الدفع  لبرامج  والتعاقدية  القانونية  االأطر  اأن تحدد  يجب 

المعطاة لالمتثال لاللتزامات والمتطلبات. كما من ال�صروري اأن ي�صعى البرنامج اإلى اإنتاج تاأثيرات طويلة االأمد مما يوجب االتفاق 

على خطوات ت�صمن ا�صتدامة تزويد خدمات الم�صقط المائي. وقد يجعل االإطار الزمني للبرنامج مدة الدفع لعدة اأعوام اأو عدة 

عقود اأو حتى اإلى اأجل غير م�صمى. لكن حيثما تكون هذه المدة ق�صيرة ينبغي الن�س على ما من �صاأنه �صمان اال�صتدامة فور توقف 

الدفع. ومن الخيارات القانونية الممكنة لذلك حظر اإدخال تغييرات في ا�صتخدام االأر�س بعد نهاية الدفعات. اأما في البرامج 

الطويلة فيجب �صمان اال�صتدامة المالية على المدى الطويل )الق�صم 3-4-2( وتبني عوامل المرونة الالزمة لتكييف البرنامج 

للظروف المتغيرة.

التكيف مع االأو�صاع القائمة

لي�س ثمة اإطار قانوني وموؤ�ص�صي عام يمكن تطبيقه على كافة برامج الدفع، بل يجب تكييف الترتيبات القانونية وفقًا لالأو�صاع 

اإقامة البرنامج حيث يمكن اختباره  اأثناء  القائمة المحيطة بهذه البرامج. ويمكن القيام بذلك على مرحلتين. المرحلة االأولى 

ميدانيًا من خالل برامج ا�صتر�صادية لمزيد من المعرفة حول ما يمكن )وما ال يمكن( اأن ينجح. 
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البرنامج لي�صبح في �صورته  البرامج اال�صتر�صادية في تنقيح  الم�صتقاة من  الدرو�س  الثانية في�صتفاد من  اأما في المرحلة 

النهائية. ويجب اأن ين�س االإطار القانوني لهذه ال�صورة النهائية على ما من �صاأنه �صمان التكييف الم�صتمر للبرنامج بعد اإطالقه 

تعديالت  اإدخال  يقت�صي  االأرا�صي  ا�صتخدامات  في  كالتغيير  ر�صدها  يمكن  اأو�صاع  من  ي�صتجد  فما  اأو�صاع.  من  ين�صاأ  لما  وفقًا 

على االلتزامات والمتطلبات. فقد ُين�س مثاًل على وجود جدول زمني لمراجعة وتعديل البرنامج اأو الظروف المحددة الموجبة 

معينة من  ت�صتدعي مراجعة جوانب  الظروف  كانت هذه  اإذا  ما  تو�صيح  كذلك  وينبغي  االقت�صادي.  اال�صتقرار  كعدم  للمراجعة 

البرنامج اأو اأن يغدو البرنامج برمته مو�صع مراجعة. كما يمكن الن�س على اإعادة التفاو�س على البرنامج ل�صمان بقائه من�صفًا 

اإثر اإدخال التغييرات. ومن �صاأن اإدخال هذه الن�صو�س زيادة ثقة المعنيين وتحفيزهم على الم�صاركة.

وفقًا لالأو�ساع القائمة المحيطة بالبرنامج.” القانونية  الترتيبات  تكييف  “يجب 

5-3 �صمان االمتثال واالإنفاذ

ينبغي لقواعد برامج الدفع كي تتمتع بالم�صداقية اأن ت�صتمل على تدابير لتقييم مدى االمتثال واالإنفاذ. ويتحقق االمتثال عند 

تطبيق االأطراف لما هو مطلوب منها من التزامات ومتطلبات يفر�صها البرنامج تطبيقًا كاماًل. اأما االإنفاذ فهو مجموعة االأعمال 

التي تقوم بها الحكومات اأو الو�صطاء ردًا على عدم االمتثال. ويدعم االإنفاُذ الفعال االمتثاَل عبر �صمان العدالة للممتثلين طوعًا 

لما ي�صعه البرنامج عليهم من التزامات ومتطلبات.

 “ينبغي اأن ت�ستمل قواعد برامج الدفع على مقايي�س لتقييم مدى المتثال والإنفاذ” 

5-3-1 االمتثال

يمكن لالإطار القانوني لبرنامج الدفع اأن ي�صف ب�صكل غير مبا�صر عنا�صر االمتثال وذلك من خالل تعريف وا�صح للخدمات 

امتثال  وجود  تقرير  كيفية  على  الن�س  يجب  ذلك  ومع  واالأهداف.  االأداء  وموؤ�صرات  المعنيين  والتزامات  بالبرنامج  الم�صمولة 

 وُيقيَّم االمتثال بالر�صد والذي يمكن القيام به من خالل:
44

ودرجته.

بـ:  الخا�صة  االإجراءات  واالتفاق على  واأ�صاليب االختبار  التفتي�س عليه  �صيتم  ينبغي تعريف ما  الميداني: وهنا  التفتي�س  	•
ال�صلطة القانونية المخولة بالتفتي�س، عدد مرات التفتي�س، عواقب رف�س التفتي�س، �صالحيات المفت�صين في الو�صول اإلى 

مو�صوع التفتي�س، الحاجة اإلى اإر�صال اإ�صعار بالتفتي�س، الوثائق الممكن طلب االطالع عليها.

المراجعات المكتبية: وهنا يتم درا�صة التقارير الم�صتمدة من قيام بائعي الخدمات بالر�صد الذاتي وحفظ ال�صجالت،  	•
تفتي�س  الأن�صطة  ت�صتخدم  اأو  اإنفاذية  الأفعال  مبا�صرًا  اأ�صا�صًا  اإما  التقارير  هذه  في  الواردة  المعلومات  ت�صبح  بحيث 

وبرنامج  تنفيذها  واأ�صاليب  لالإجراءات  وا�صح  تعريف  وجود  الميداني  التفتي�س  في  يجب  كما  بعينها.  اأمورًا  ت�صتهدف 

للتقارير. وينبغي اأي�صًا تعريف البيانات المطلوبة ومدة االحتفاظ بال�صجالت واالتفاق على اإمكانية اإتاحة االطالع على 

التقارير من قبل عامة النا�س. 

وغير  الممتثلين  بيان  الحقًا  يتيح  للم�صوؤوليات  َجلّي  توزيع  وجود  ال�صروري  من  فاإنه  االإجرائية  الترتيبات  هذه  على  عالوة 

الممتثلين. ويمكن اأن يتولى هذا التوزيع موؤ�ص�صة حكومية اأو موؤ�ص�صة اأخرى و�صيطة في برنامج الدفع )الف�صل الرابع(. ومما ينبغي 

اأي�صًا تحديده اأنواع االإثباتات على االمتثال وما ي�صلح منها لال�صتخدام في المحاكم.
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ثمة اإجراءات اأخرى �صرورية يجب تعريفها متعلقة بكيفية التعامل مع حاالت عدم االمتثال. يتم الن�س عادة على ا�صتخدام 

االمتثال  الإنفاذ  الجزائية  التدابير  و“الع�صا” )اأي  م�صتقباًل(  لالمتثال  رة  المي�صِّ التدابير  “الَجزرة” )اأي  ب�صيا�صة  يعرف  ما 

م�صتقباًل(. فُت�صتعمل الجزرة مع االأطراف الراغبة باالمتثال اللتزاماتها ولكنها غير قادرة على ذلك. ومن ذلك اأنه حين يوؤدي 

تح�صين  دعم  البرامج  ت�صتطيع  االمتثال  في  ل�صعوبات  االأر�س  م�صتخدمي  مواجهة  اإلى  التقنيات  كفاية  عدم  اأو  المعرفة  نق�س 

االمتثال عبر التدريب اأو الم�صاعدة التقنية اأو تي�صير الو�صول للمنح اأو القرو�س.

5-3-2 االإنفاذ

ال يكون - في بع�س الحاالت - عدم االمتثال لبرنامج الدفع نابعًا من عدم القدرة على االمتثال بل من عدم الرغبة في ذلك. 

وهذا يبرز �صرورة الن�س على اإجراءات للتعامل مع متعمدي االنتهاك الذين لن يغيروا �صلوكهم اإال عند حاجتهم لتجنب “الع�صا” 

المن�صو�س عليها في برنامج الدفع. ويقوم هذا “الردع” على عاملين:

عليها. والمتوقع  ال�صريع  والرد  االنتهاكات  لك�صف  كبيرة  احتمالية  بوجود  المتمثلة  الم�صداقية  	•
انتهاكاتهم. مع  يتنا�صب  بما  ومعاقبتهم  بل  الممتثلين  غير  عن  الحوافز  حجب  	•

ومن ال�صروري هنا ا�صتمال االطار القانوني لبرنامج الدفع على تبيان الجهات المخولة ب�صلطة االإنفاذ، االأمر الذي يعني 

اأي�صًا تحديد اآليات الرد الر�صمية وغير الر�صمية. وُي�صَعرغير الممتثلين باكت�صاف انتهاكهم اللتزاماتهم في البرنامج من خالل 

د لهم ما يتوجب عليهم القيام به من اأعمال ت�صحيحية في مهلة معينة. اإنذار مكتوب اأو هاتفي اأو اأثناء التفتي�س، ويحدَّ

بتدابير عالجية وفر�س جزاءات.”  القيام  بين  المتثال  الرد على عدم  اآليات  “تترواح 

اإن لم ت�صحح االنتهاكات في المهلة المو�صوعة ولم يمكن تبريرها في طْعٍن اأو تحكيم فاإنه ُي�ْصرع في تنفيذ تدابير االإنفاذ 

المنتظمة  الدفعات  وقف  للتزاماتهم  الممتثلين  غير  الخدمات  بائعي  على  فر�صها  يمكن  التي  الجزاءات  اأولى  ومن  الر�صمية. 

باالمتثال  الخدمات  م�صتري  اإخفاق  على  الردود  منها  اأخرى  لردود  تحديد  على  الدفع  برامج  ت�صتمل  اأن  الممكن  ومن  لهم. 

اللتزاماتهم. تترواح اآليات الرد على عدم االمتثال بين القيام بتدابير عالجية وفر�س جزاءات. وينبغي االتفاق على تفا�صيلها 

اأثناء التفاو�س على قواعد برنامج الدفع واإدماجها في الترتيبات التعاقدية. وتقدم الحالة 13 مثااًل على عقوبات انتهاك العقود 

�صمن برنامج الدفع.

45
الحالة 13: فر�س جزاءات على عدم االمتثال لبرنامج حماية الم�صقط المائي في “بيمامبيرو” باالإكوادور

تقع بلدية “�صان بيدرو ِدي بيمامبيرو” في اإقليم “اإمبابورا” في الجزء االإكوادورّي من منطقة االأنديز. وتقوم منظمة 

اأهلية محلية )الموؤ�ص�صة البيئية لتطوير الموارد الطبيعية المتجددة( بتنفيذ م�صروع يت�صدى للتدهور البيئي عبر م�صاعدة 

المزارعين على اإ�صالح الم�صقط المائي واالإدارة الم�صتدامة للحراج. وينفذ في �صياق الم�صروع نظام دفع )ا�صتر�صادي( 

لخدمات الم�صقط لتحفيز النا�س على المحافظة على الحراج ومعاقبة غير الممتثلين. وعلى مالك االأرا�صي الراغبين في 

تلقي الدفعات توقيع اتفاقية مع بلدية “بيمامبيرو” يتم بموجبها تثبيت خطة الإدارة االأرا�صي تحدد الم�صاحة الم�صمولة 

وم�صتويات الدفع في �صوء اال�صتخدامات الحالية لالأرا�صي. وَمن يثبت انتهاكه للعقود من مالك االأرا�صي تعلق دفعاته 

مع  البلدية  وتعمل  الدفع.  برنامج  من  الكامل  باال�صتبعاد  انتهاًء  االنتهاكات  بتكرار  الدفعات  تعليق  ويتزايد  واحد،  لربع 

الموؤ�ص�صة البيئية لتطوير الموارد الطبيعية المتجددة على تطوير نظام جزائي متكامل، ولكنهما في طور التعلم من تطبيق 

الم�صروع اال�صتر�صادي.
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ومما ت�صمله التدابير العالجية اإ�صدار اأوامر بفر�س وقف دائم اأو موؤقت الأن�صطة اأو ممار�صات معينة، كوقف اأعمال التحطيب 

في م�صقط مائي معين. وقد يتبع ذلك باأوامر لمنع اأية مخاطر فورية نتيجة لعدم االمتثال اأو الإزالة اأية اأ�صرار بيئية. كما يمكن 

الن�س على طلب تعوي�س عما وقع من اأ�صرار. وبما اأن ال�صرر االقت�صادي في اأ�صفل المجرى المائي من الم�صقط قد يكون كبيرًا 

فاإنه يف�صل تاأ�صي�س �صندوق للتعوي�صات في اإطار برنامج الدفع لخدمات الم�صقط المائي. وعند عدم قدرة بع�س م�صببي ال�صرر 

اإ�صرارهم بمحطة  اأو  ال�صرب  لتلويثهم مياه  الم�صتحقة عليهم )مثاًل( نتيجة  الغرامات  الدفع يمكن لهذا ال�صندوق تغطية  على 

الطاقة الكهرمائية. وي�صاعد ال�صندوق كذلك على دعم برنامج الدفع ذاته عند حدوث اأمور ا�صتثنائية كالفي�صانات الكبيرة اأو 

الجفاف ال�صديد.

الكبير” الإهمال  ُجرمية في حالت  “يمكن فر�س عقوبات 

يمكن  مثاًل  االإهمال  حاالت  في  الدفع.  برنامج  قواعد  في  اإدراجها  �صرط  القانون  وفق  تاأديبية  عقوبات  اإلى  اللجوء  يمكن 

فر�س غرامات على االأ�صرار ويمكن فر�س عقوبات ُجرمية في حاالت االإهمال الكبير اأو تزوير الوثائق اأو غير ذلك من اأ�صكال 

االحتيال.

من ناحية اأخرى ثمة �صرورة للن�س على ما ُيلزم م�صتري الخدمات باالمتثال للدفع نظير ما يح�صلون عليه من خدمات. 

والتمثيل  الالزم  بالتمويل  الخدمات  بائعي  اإمداد  ي�صتدعي  قد  مما  المحكمة  اإلى  اللجوء  الدفعات  تلك  اإنفاذ  ي�صتدعي  واأحيانًا 

القانوني لم�صاعدتهم على حماية حقوقهم. وت�صتطيع الموؤ�ص�صات الو�صيطة ممار�صة دور هام في هذا المجال بتقديم العون لبائعي 

الخدمات في اتخاذ اإجراءات قانونية �صد الم�صترين غير الراغبين باالمتثال لما عليهم من التزامات اأو دفع ثمن الخدمات التي 

قدمت اإليهم. 

5-4 قائمة مرجعية: تطوير القواعد 

�صمم اإطارًا موؤ�ص�صيًا لتطبيق البرنامج

الدفع. برنامج  وت�صيير  تطبيق  لدعم  الالزمة  الموؤ�ص�صات  حدد  	•
والممار�صات  القانون  مع  التوافق  على  واحر�س  ال�صرورة  ح�صب  الر�صمية  وغير  الر�صمية  الموؤ�ص�صات  من  ا�صتفد  	•

العرفية.

هذا  وتوافق  البرنامج  بعمل  �صيحيط  الذي  االأعم  والموؤ�ص�صي  القانوني  للو�صع  الموؤ�ص�صي  االإطار  مالءمة  على  احر�س  	•
االإطار مع نطاق وم�صتوى الم�صاركة الخا�صة والعامة في البرنامج.

عدالته. واإظهار  الدفع  برنامج  م�صداقية  لتر�صيخ  ر�صيدة  لحوكمة  �س  اأ�صِّ 	•

ح حيازات االأر�س والموارد و�صِّ

من  دخل  على  الح�صول  في  الحق  اأ�صحاب  هوية  حول  االتفاق  وعلى  والممتلكات  الحيازات  حقوق  و�صوح  على  احر�س  	•
القانوني لالأر�س والموارد واأ�صحاب الحق في  خدمات الم�صقط واأ�صحاب الحق في منع االآخرين من اال�صتخدام غير 

بيع اأو تاأجير اأو وراثة هذه الحقوق باالإ�صافة اإلى كيفية احترام الحقوق.
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و�صوح قواعد واآليات التعامالت و�صهولة اإنفاذها اأمر اأ�صا�صي

االأعمال  تكون  بحيث  االلتزامات  و�صْغ  الدفع.  لبرنامج  والتعاقدي  القانوني  االإطار  �صمن  والمتطلبات  االلتزامات  حدد  	•
التغيرات  والتكيف مع  للقيا�س  المطلوب الح�صول عليها وا�صحة وعملية وقابلة  والنتائج والمخرجات  تاأديتها  المطلوب 

وم�صتدامة على المدى البعيد.

الدفع. لبرنامج  فعال  عملي  تطبيق  اإلى  الر�صمية  االتفاقيات  ترجمة  لدعم  الر�صيدة  للحوكمة  ترتيبات  �صع  	•

حدد و�صمم اآليات لالمتثال واالإنفاذ

واجبات. من  يفر�صه  لما  االمتثال  واإنفاذ  الدفع  برنامج  ترويج  اآليات  حول  توافقًا  اأوِجد  	•
والتقارير. التفتي�س  م�صتخدمًا  االمتثال  من  للتحقق  �صاملة  اإجراءات  �صع  	•

الخدمات. لمزودي  التقنية  والم�صاعدة  التدريب  خالل  من  االمتثال  لدعم  اآليات  اأدِرج  	•
االمتثال. عدم  وعقوبات  الت�صحيحية  واالأعمال  الدفعات  وقف  ت�صمل  ر�صمية  وغير  ر�صمية  اإنفاذ  اآليات  اأوِجد  	•
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 الف�صل ال�صاد�س

التعلم من ال�سركاء وال�ستفادة من الخبرات

قدمت الف�صول ال�صابقة عنا�صر برنامج الدفع لخدمات م�صاقط المياه . ويتطلب ت�صميم برنامج الدفع واإدارته بنجاح تثبيت 

للتغيرات. وغالبًا ما يتولى مدراء  واإدارة  هذه العنا�صر معًا في مجموعة متناغمة من االتفاقيات واالأعمال وهذا يقت�صي قيادة 

الم�صاريع في الموؤ�ص�صات الو�صيطة مهمة تن�صيق تطوير هذه العنا�صر وجمعها في برنامج مترابط قابل للتنفيذ والنجاح. وعلى 

هوؤالء اأثناء ذلك التركيز على اإيجاد حوافز لمديري المياه واالأرا�صي لتغيير �صلوكياتهم نحو ا�صتخدامات لخدمات الم�صقط المائي 

اأكثر ا�صتدامة. وب�صكل اأو باآخر توؤدي اإقامة واإدارة برامج للدفع اإلى اإطالق عملية تعلم اجتماعي ي�صترك من خاللها المعنيون في 

تعلم كيفية اإعادة ترتيب اأولوياتهم والتفكر في المبادئ والمخرجات.

اجتماعي.”  تعلم  اإطالق عملية  اإلى  للدفع  برامج  واإدارة  اإقامة  “توؤدي 

6-1 برامج الدفع والتعلم االجتماعي

6-1-1 تن�صيق التنفيذ والتعلم االجتماعي

ا�صتملت الف�صول من 2 اإلى 5 على عنا�صر اال�صتراتيجية الالزمة لتطوير برامج الدفع لخدمات م�صاقط المياه )اأنظر ال�صكل 

1-2(. يجب ل�صمان التن�صيق الفعال بين كافة العنا�صر توُفر عامل االإدارة ال�صحيحة للم�صاريع، ويحتاج مدراء الم�صاريع لدعم 

من فرق متعددة التخ�ص�صات ت�صم خبرات ومهارات هيدرولوجية وبيئية واقت�صادية وقانونية واجتماعية. ويجب وجود م�صتوى 

ممتاز من التوا�صل بين اأع�صاء الفريق ل�صمان الت�صارك في معطيات كل عن�صر من العنا�صر بين جميع االأع�صاء. كما يجب جمع 

المعلومات والمعارف معًا واإتاحتها لكافة المعنيين للتعلم، واأن يتم ذلك في وقت منا�صب ل�صمان ا�صتمرار التعلم و�صنع القرار 

اأثناء تراكم االأدلة الخا�صة بالبرنامج. لذلك يتوجب اأن ت�صتمل مهمة تن�صيق تطوير برنامج الدفع على اإطالق عملية تعلم اجتماعي 

فعالة و�صفافة. وهذه �صتمكن م�صاركة المعنيين الواعية والمفيدة في ت�صميم واإدارة برنامج الدفع.

للم�ساريع.” ال�سحيحة  الإدارة  توُفر  العنا�سر يجب  كافة  بين  الفعال  التن�سيق  “ل�سمان 
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�صكل 6-1: يتطلب ت�صميم واإدارة برنامج الدفع عملية تعلم اجتماعي بين المعنيين.

º«ª°üàdG

∞«µàdGh ó°UôdGh º∏©àdG
(á©LGôŸG)

»é«JGÎ°S’G §«£îàdG
(§«£îàdG)

IQGOE’Gh ò«ØæàdG
(πª©dG)

6-1-2 دورة التعلم

يمكن تق�صيم ا�صتراتيجية تطوير واإدارة برامج الدفع اإلى �صل�صلة من العنا�صر الم�صتقلة والتي ت�صكل معًا دورة تعلم )ال�صكل 

6-1(. تتاألف دورة “التخطيط-العمل-المراجعة” هذه من اأربعة عنا�صر رئي�صية هي:

الخطوة االأولى: الت�صميم

يتم خالل هذه المرحلة اإجراء تحليل اأولي للو�صع ي�صتمل على تقييم خدمات م�صاقط المياه )الف�صل 2-1( وتحليل المعنيين 

)الف�صل 4-2( وتحليل موؤ�ص�صي )الق�صم 4-3-1( وتحليل للقدرة )الق�صم 4-3-2(. وت�صاعد هذه التحليالت على تعميق فهم 

اأولية  تبداأ خطوات  العمل م�صتقباًل.  �صير  قيا�س  ا�صتخدامها في  انطالق يمكن  المياه وتحديد نقطة  القائم في م�صاقط  الو�صع 

لك�صب دعم المعنيين والتوا�صل حول خدمات م�صاقط المياه وقيمها وخيارات تح�صين اإدارتها.

يحبذ في هذه المرحلة المبكرة ت�صكيل هيئة توجيهية انتقالية ت�صاعد في اإطالق دعم المعنيين للعملية وتقوم بو�صع الخطوط 

العري�صة للعملية واإطارها الزمني والمتطلبات الموؤ�ص�صية والموارد الالزمة للو�صول اإلى اتفاق. كما يمكن اأن تتولى م�صوؤولية توليد 

اأفكار حول نطاق برنامج الدفع و�صالحياته والتوقعات المبنية عليه. 

الخطوة الثانية: التخطيط ب�صكل ا�صتراتيجي

بعد اإتمام الخطوة االأولى تحتاج الهيئة التوجيهية االنتقالية للعمل على بناء فهم م�صترك بين المعنيين )الم�صترين والبائعين 

المحتملين(، بحيث يطلع هوؤالء على قيم ودوافع وتحفظات وهموم واهتمامات بع�صهم البع�س، لينتقلوا بعدها اإلى ت�صكيل روؤية 

م�صتركة لم�صاقط المياه وخدماتها.
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في  اأ�صرنا  كما  المعنيين  وعلى  والفر�س.  والتحديات  الق�صايا  على  التعرف  مع  تترافق  اأن  الروؤية  ت�صكيل  لعملية  وينبغي 

الق�صم 3-3 اختبار �صيناريوهات وخيارات م�صتقبلية ينطلقون منها لالتفاق على ا�صتراتيجية م�صتركة ومجموعة من االأهداف 

ُتدَرج كافة عنا�صر  اأخيرًا  والم�صوؤوليات.  الزمني  واالإطار  االأعمال  اال�صتراتيجية من خالل تحديد  ثم تف�صل  الدفع.  لبرنامج 

برنامج الدفع في اتفاقية تعاقدية )الق�صم 5-2(. وكما في الخطوة ال�صابقة ينبغي التوا�صل بين االأطراف با�صتمرار ل�صمان 

الثقة.  وبناء  ال�صفافية 

الخطوة الثالثة: التنفيذ واالإدارة

تنتقل االأطراف خالل هذه المرحلة اإلى تنفيذ البرنامج المتفق عليه. يتم ت�صكيل هيئة توجيهية ر�صمية )اأو �صكل اآخر من اآليات 

ع الُبنى واالإجراءات االإدارية الالزمة الإدارة البرنامج.  التن�صيق( وتدمج في ما هو اأ�صمل من ترتيبات موؤ�ص�صية قائمة. كما ُتو�صَ

وبذات الوقت يتم تاأمين اأية موارد مطلوبة الإدارة البرنامج من الم�صترين والبائعين واالأطراف االأخرى.

لي�صبح  محددين  معنيين  قدرات  تطوير  ر  تي�صِّ والتي  المعنيين  بين  الوثيقة  العمل  عالقات  ا�صتمرار  ظل  في  ذلك  كل  يجري 

با�صتطاعتهم تنفيذ االأعمال المتفق عليها. ويتطلب ذلك اجتماعات منتظمة بين الم�صترين والبائعين لمعرفة اأعمق باأو�صاع االآخرين. 

ومن المهم اال�صتفادة من هذه العمليات في الحفاظ على التزام المعنيين بالبرنامج خا�صة مع احتمالية تاأخر ظهور النتائج.

الخطوة الرابعة: التقييم والَتفُكر

بما اأن برامج الدفع لخدمات م�صاقط المياه تعتبر اأمرًا جديدًا للغاية من غير المحتمل نجاح كافة الت�صاميم والم�صروعات 

اال�صتر�صادية االأولى. لذلك ينبغي تاأ�صي�س ثقافة وبيئة للتعلم تتيح للمعنيين الت�صارك في تجاربهم وتداول الم�صائل والمعلومات 

المتعلقة بتطوير وتنفيذ البرنامج.

وقد َتقدَم اأن العقد ينبغي اأن ي�صتمل على تعريف االلتزامات المحددة ومعايير االأداء الخا�صة باالأعمال ال�صرورية والنتائج اأو 

المخرجات واالآثار المطلوبة )الق�صم 5-2-2(. اأما االآن فثمة حاجة لمنهجيات عملية لر�صد امتثال االأطراف واأداء البرنامج في 

�صوء ما اتفق عليه من التزامات، بحيث يتم ذلك عبر مراجعات ونقا�صات دورية للنتائج بم�صاركة المعنيين. وي�صتفاد من الدرو�س 

الم�صتقاة في تكييف اال�صتراتيجيات واإجراءات التنفيذ واالإدارة اليومية للبرنامج.

6-2 تحريك دورة التعلم

اأهم الفر�س  اأن�صطة تطوير وتنفيذ برنامج الدفع تت�صالن على نحو خا�س بالتعلم وتوفران  ثمة مجموعتان محددتان من 

للُموالفة بين المعارف ومراجعة المعلومات الخا�صة بم�صاقط المياه وبرنامج الدفع. تتمثل اأولى المجموعتين بتقييمات الجدوى 

فر�س  اغتنام  للمعنيين  يمكن  حيث  بالظهور،  االآخذة  وتلك  الموجودة  المعلومات  بين  مرة-  الأول  -ربما  الموالفة  تتم  عندما 

المراجعة المبكرة هذه للتداول حول تخطيط اأدق وتنفيذ اأف�صل للبرنامج. اأما ثاني المجموعتين فتتمثل باأن�صطة ر�صد وتقييم 

تنفيذ البرنامج؛ فَتفكُر المعنيين في نتائج الر�صد والتقييم من اأهم عنا�صر التعلم االجتماعي في برنامج الدفع. وتقع جميع هذه 

لب الخطوة الرابعة من دورة التعلم. العمليات في �صُ

الجتماعي التعلم  اأهم عنا�سر  والتقييم من  الر�سد  نتائج  المعنيين في  “َتفكُر 
في برنامج الدفع.”
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6-2-1 درا�صات الجدوى والتعلم

من اأهم االأ�صئلة التي ينبغي االإجابة عنها عند البحث في جدوى برنامج الدفع: هل �صينجح البرنامج؟ وهل �صتوؤدي الدفعات 

اإلى اإيجاد التحفيز الالزم لقيام م�صتثمري االأرا�صي في اأعلى المجرى المائي بتغيير �صلوكياتهم نحو  )اأو التعوي�صات العينية( 

االختيارات المف�صلة في ا�صتخدام واإدارة االأرا�صي؟

احتماالت  اختبار  في  التحليل  هذا  من  في�صتفاد  ال�صيناريوهات.  تحليل  ا�صتخدام  يمكن  ال�صوؤالين  هذين  على  لالإجابة 

تبني مجموعات المعنيين للتغييرات في اإدارة االأر�س في ظل وجود اأنواع مختلفة من الحوافز. يتم معرفة الردود على مختلف 

ال�صيناريوهات من خالل اإجراء م�صح اأو بوا�صطة مجموعات نقا�س مركز. ويلقي التباين في ردود المعنيين ال�صوء على الق�صايا 

التي يجب معالجتها حتى تاأتي الحوافز باالأثر المطلوب. وكمثال فقد ا�صتخدَم تحليل ال�صيناريوهات في اأرا�صي “بوج” الرطبة 

االأرا�صي  تلوث  في  االنخفا�س  وتبيُّن  الع�صوية  للزراعة  التحول  يدعموا  كي  للمزارعين  للدفع  المحتملة  الفعالية  بالهند الختبار 

اإلى  والو�صول  المزارعين  لتدريب  توفر دعم موؤ�ص�صي  الدفع فقط في حالة  لنجاعة  النتائج وجود فر�س  اأظهرت  الرطبة، حيث 

اأ�صواق جيدة. فتحليل ال�صيناريوهات اإذن اأداة قّيمة لفهم مبكر لنطاق االأعمال المطلوبة لبرنامج دفع فعال. 

المطلوبة الأعمال  لنطاق  لفهم مبكر  قّيمة  اأداة  ال�سيناريوهات  “تحليل 
لبرنامج دفع فعال.”

الدرا�صات في مراجعة والموالفة  المف�صلة. وت�صتخدم هذه  المعارف  اأما درا�صات الجدوى فتجرى الحقًا مع تزايد تراكم 

التمويل والمعنيين والموؤ�ص�صات  المياه وقيمها ومتطلبات  التي ُجمعت حول خدمات م�صاقط  البيانات والمعلومات المختلفة  بين 

على  ينبغي  له.  التخطيط  دعم  وبالتالي  المقترح  للبرنامج  االقت�صادية  النجاعة  تقييم  ذلك  من  والهدف  القانونية.  والم�صائل 

درا�صات الجدوى:

مقابلها. الدفع  واإمكانية  وقيمها  المياه  م�صاقط  بخدمات  التوعية  	•
حالها. على  تركها  ذلك  في  بما  المياه  م�صاقط  م�صكالت  مع  التعامل  في  المنهجيات  مختلف  مراجعة  	•

الدفع. برنامج  اإخفاق  اأو  نجاح  في  توؤثر  قد  التي  الموا�صيع  على  التعرف  	•
المحتملين. والمخت�صين  والو�صطاء  والبائعين  الم�صترين  على  التعرف  	•

للبرنامج. الممكنة  االأ�صكال  مختلف  و�صلبيات  اإيجابيات  فهم  	•
االإدارية. و�صوؤونه  البرنامج  تعامالت  تمويل  م�صادر  تقييم  	•

والقانونية. الموؤ�ص�صية  والم�صائل  البرنامج  اإدارة  في  الممكنة  الخيارات  على  التعرف  	•
لجدواها  وفقًا  الحلول  هذه  ترتيب  ثم  الحلول  لمختلف  المحتملة  والبيئية  واالجتماعية  االقت�صادية  االآثار  درا�صة  	•

ومخرجاتها المتوقعة.

وي�صتفاد من تقييمات الجدوى في ح�صد الدعم ال�صيا�صي والمالي لبرنامج الدفع المقترح. تختلف تكاليف هذه التقييمات 

والوقت المطلوب الإنجازها ح�صب البيانات المطلوبة ونطاق البرنامج؛ فقد تكون �صتة اأ�صهر كافية لم�صروع �صغير معظم بياناته 

موجودة م�صبقًا في حين قد تتطلب الم�صروعات االأكبر اأو الكم الكبير من البيانات الجديدة المطلوب جمعها ثالث �صنوات. 

والمالي ال�سيا�سي  الدعم  الجدوى في ح�سد  تقييمات  “ي�ستفاد من 
لبرنامج الدفع المقترح.”
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ُي�ْصرع بعد اإجراء تقييم الجدوى في ت�صميم برامج ا�صتر�صادية ثم اإطالقها. توفر هذه البرامج فر�صة اأخرى لمزيد من 

فترة  اال�صتر�صادية خالل  البرامج  ويمكن تطبيق  ال�صامل.  التنفيذ  اإلى  االنتقال  قبل  والمراجعة  والعمل  التخطيط  دورة  اختبار 

محدودة وعلى نطاق م�صقط فرعي ي�صكل جزءًا من الحو�س االأكبر حيث �صيتم تنفيذ البرنامج ال�صامل. كما من الممكن تطبيق 

التي  المياه  م�صاقط  خدمات  من  فرعية  بمجموعة  المت�صلة  االأهداف  من  مب�صطة  مجموعة  اإطار  في  اال�صتر�صادية  البرامج 

االآثار  اختبار  ويتم  واآثاره؛  البرنامج  اإدارة  اختبار  اال�صتر�صادية  المرحلة  من  الرئي�صي  الهدف  ال�صامل.  البرنامج  �صي�صتهدفها 

لتنقيح  ممتازة  فر�صة  اال�صتر�صادية  البرامج  واآثار  نتائج  في  التفكر  فاإن  وبالتالي  النتائج.  وتقييم  الرئي�صية  الموؤ�صرات  بر�صد 

خطط تنفيذ البرنامج ال�صامل.

6-2-2 الر�صد والتقييم

ال تنتهي دورة التعلم باإطالق برنامج الدفع، فر�صد وتقييم اآثار االأعمال اآلية هامة لمراجعة الم�صاريع وبالتالي التعلم. ومع 

اإذا  ما  معرفة  في  الرئي�صية  واالجتماعية  البيئية  الموؤ�صرات  تتُبع  من  والمعنيون  المديرون  ي�صتفيد  الدفع  برنامج  تنفيذ  توا�صل 

اأوجه ق�صور ت�صتخدم نتائج الر�صد في  اأو  البرنامج واالأطراف الم�صاركة تقوم بما هو مطلوب منها. عند اكت�صاف ثغرات  كان 

تكييف البرنامج من خالل دورة التعلم، اأما في حالة تبين �صعف كبير في االأداء فُينظر في تغيير ت�صميم البرنامج والترتيبات 

التعاقدية.

ُي�صفر عن  بيئية ولكنه لم  البيئية واالجتماعية )الحالة 14( وا�صتنتج وجود فوائد  االآثار  الدفع في كو�صتاريكا  قيَّم برنامج 

فوائد للفقراء.

للتعلم.” اأمران �سروريان  الأعمال  اآثار  وتقييم  “ر�سد 

46
الحالة 14: اآثار برنامج الدفع على المزارعين في م�صقط “ِفيرّيا” المائي بكو�صتاريكا

اأطِلق برنامج الدفع للخدمات البيئية في عام 1995 للت�صجيع على حماية واإدارة الحراج من خالل الدفع لُمالكها نظير 

خدمات تقدمها الحراج في مجاالت امت�صا�س الكربون والتنوع الحيوي والمناظر الطبيعية وجملة من خدمات م�صاقط 

َن اأن ُمالك االأرا�صي في م�صاقط المياه  المياه االأخرى. قيِّمت برامج الدفع الفرعية التي ا�صتمل عليها هذا البرنامج ليتبيَّ

كانوا ن�صبيًا مي�صوري الحال وعلى م�صتوى جيد من التعليم واأن معظم الم�صاركين لم يكونوا يعتمدون في معي�صتهم على 

تقليل تدهور  المتمثلة في  البيئية  كالفوائد  البرنامج  فوائد  اإلى مجموعة من  الو�صول  االأرا�صي  ا�صتطاع ُمالك  االأر�س. 

االأر�س وتح�صين نوعية المياه والفوائد االقت�صادية المتمثلة في الدفعات اإ�صافة اإلى تلقي التدريب والدعم التقني وفر�س 

البدء في م�صروعات لل�صياحة البيئية.

َن ا�صتبعاد االأ�صر الفقيرة من البرنامج ب�صبب عدم قبول م�صاركة االأ�صر التي تتلقى معونات حكومية و�صعوبة قيام  كما تبيَّ

بيئية منعت  لفوائد  البرنامج  اإيجاد  للحراج. لذلك فالبرغم من  اأرا�صيهم  المزارعين بتخ�صي�س م�صاحات من  �صغار 

االأو�صاع القائمة هذا البرنامج من الم�صاعدة على تخفيف وطاأة الفقر.

ت�صاعد مخرجات الر�صد والتقييم مديري البرامج على تكييف برامجهم مع التغيرات في م�صاقط المياه والو�صع االجتماعي 

واالقت�صادي االأعم. وُي�صتفاد من هذه المخرجات في ا�صتقاء درو�س وبناء قدرات الم�صترين والبائعين. مثاًل قد يحدد الر�صد 

والتقييم االحتياجات من التدريب والدعم الالزمين لرفع �صوية االأن�صطة والنتائج والمخرجات اأو االآثار التي �صتتحقق.
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في الحالة 15 من الهند كان التعلم مدخاًل لتعديل اإدارة م�صاقط المياه، حيث �صهدت دورات التخطيط والعمل والمراجعة 

تغييرًا في البرنامج ا�صتجابة الحتياجات المعنيين. 

47
الحالة 15: االإدارة الت�صاركية التكيفية للم�صقط المائي في قرية “�ُصكوماجيري” بالهند

“�ُصكوماجيري” من  قرية  من  المائي  المجرى  اأ�صفل  “ت�صانديغراف” في  �صكان  عانى  الع�صرين  القرن  �صبعينات  في 

من  االآتية  للتر�صبات  الرئي�صي  ال�صبب  التقييمات  اعتبرتها  “�ُصكنا” والتي  بحيرة  في  الطمي  زيادة  ب�صبب  مائية  ندرة 

ل ر�صومًا من  “ت�صانديغراف” عام 1982 لتح�صِّ �صت جمعية لم�صتخدمي المياه في  اأ�صِّ “�ُصكوماجيري”. لمواجهة ذلك 
م�صتخدمي المياه ت�صتخدم في تح�صين البنية التحتية واال�صتثمار في اإدارة م�صاقط المياه. كما ُخ�ص�صت اأموال الإن�صاء 

خزان مائي للري في قرية “�ُصكوماجيري” ل�صمان دعم وم�صاركة �صكانها.

ا�صتفاد مالك االأرا�صي الواقعة اأ�صفل الخزان من الزيادة في المياه المتوفرة للري، اأما االأفراد الذين ال يملكون اأر�صًا 

بل يعتمدون على االأرا�صي العامة الواقعة اأعلى الخزان فقد وجدوا قيودًا على رعي موا�صيهم. والأن جمعية م�صتخدمي 

للت�صارك  نظامًا  طرحت  فقد  المياه  م�صاقط  لحماية  االأفراد  هوؤالء  من  اإ�صافي  دعم  على  الح�صول  اأرادت  المياه 

بالفوائد يتمثل في برنامج للحقوق المائية القابلة للبيع تح�صل بموجبه كل االأ�صر على حقوق مت�صاوية في اال�صتفادة 

من المياه، وي�صتطيع من ال يحتاج لمياه الري بيع حقوقه لالآخرين والح�صول على مكافاأة مادية نظير امتثاله لحماية 

المياه. م�صاقط 

دت مهمة ا�صتمرار برنامج الحقوق المائية مما ا�صتوجب تعديل برنامج الدفع مجددًا. ثم  ولكن التقلبات في توفر المياه عقَّ

لالأفراد  توفير عمل  ا�صتحداث هدف جديد هو  المياه مع  الر�صوم لحماية م�صاقط  المياه تح�صيل  ا�صتاأنفت جمعية م�صتخدمي 

الذين ال يملكون اأر�صًا ليكون ذلك حافزًا اإ�صافيًا للح�صول على دعمهم. 

ينبغي التخطيط للر�صد والتقييم خالل ت�صميم برنامج الدفع والتفاو�س عليه. ويقت�صي ذلك تعريفًا وا�صحًا لـ:

الالزمة. والب�صرية  المالية  الموارد  	•
الم�صتخدمة. الرئي�صية  الموؤ�صرات  	•

البيانات. جمع  ا�صتراتيجية  	•
التقارير. كتابة  وا�صتراتيجية  �صكل  	•
الر�صد. نتائج  ا�صتخدام  اإجراءات  	•

تعتمد الميزانية الالزمة لر�صد وتقييم برنامج الدفع على نطاق البرنامج والتمويل المتوفر له ب�صكل عام. على �صبيل المثال 

تراوحت تكاليف �صبعة من تقييمات االآثار التي اأجراها البنك الدولي بين مائتي األف وت�صعمائة األف دوالر اأميركي اأي ما ن�صبته بين 

 تفوق هذه المبالغ طاقة الم�صاريع ال�صغيرة التي تعمل مثاًل على م�صتوى م�صاقط 
48

0.20٪ و 1.25٪ من مجموع تكاليف الم�صروع.

فرعية. مع ذلك قد يتوجب عليها اإنفاق ما يتراوح بين 5٪ و10٪ من ميزانيتها على الر�صد والتقييم. ولي�صت هذه الن�صبة على 

ارتفاعها هدرًا الأن ُح�صن ر�صد االأعمال والتجاوب معها في اأ�صفل المجرى المائي يتيح معلومات اأكثر فائدة من تلك الناتجة عن 

مجرد ال�صرد الو�صفي. كما تزداد فر�س دعم الم�صترين والبائعين والو�صطاء اأو المانحين للبرنامج عند وجود ر�صد جيد للبرامج 

اال�صتر�صادية يبرز االآثار الفعلية في اأ�صفل المجرى المائي. 

المائي معلومات مفيدة.” المجرى  اأ�سفل  والتجاوب معها في  الأعمال  ُح�سن ر�سد  “يتيح 
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التقييم ووقت الحاجة  الر�صد المطلوب وهدف  التقييم م�صتوى  اأن تراعي خطة  اأمر مهم، فيجب  التقييمات  ُح�صن توقيت 

لدورات جديدة من  واالإعداد  الرئي�صية  الم�صاعب  التغلب على  ت�صتعمل في  نتائج  توفير  الجيد  التوقيت  �صاأن  النتائج. ومن  اإلى 

التمويل.

اأو ظهور االآثار  اأو تحقق النتائج  اإذا كانت الغاية من الر�صد التثبت من تاأدية المهام  يعتمد الوقت الالزم للتقييم على ما 

المطلوبة. فقد ي�صتغرق ظهور االآثار اأعوامًا عديدة خا�صة االجتماعي منها كما في التعليم اأو ال�صحة، فيما تتطلب تقييمات االآثار 

على الموارد الطبيعية مراعاة التباين مثاًل بين ال�صنين الممطرة وتلك الجافة مما قد ي�صتدعي اإجراء التقييمات على مدى عدة 

�صنوات اأو �صمن دورة جفاف واإمطار.

عديدة.” اأعواماً  الآثار  ي�ستغرق ظهور  “قد 

اأهداف الموؤ�صرات الرئي�صية تقييم االأداء على م�صتوى االأعمال والنتائج  يجب تعريف غايات التقييم بو�صوح بحيث تر�صد 

واالآثار. من ال�صروري هنا تحديد الموؤ�صرات التي �صت�صتعمل، ويتم ذلك عبر عملية ت�صاورية ومن خالل التفاو�س على البرنامج، 

ثم تدرج الموؤ�صرات في االتفاقية. فمن عوامل تعزيز ثقة كافة المعنيين بالبرنامج وموافقتهم عليه فهمهم للكيفية التي �صيتم بها 

ر�صد ومراقبة النجاح. 

�صورة 6-1: ت�صاعد تقييمات حيوانات المياه العذبة على تحديد نقطة انطالق ور�صد التطور في �صوئها )حو�س “بانجاني” في 

تنزانيا(
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يجب اأن ت�صتمل البيانات التي يتم جمعها على ما يظهر مدى تحقق ما يلي:

والبائعين. الم�صترين  قبل  من  عليها  المتفق  بالمهام  القيام  	•
اال�صتمرار -المتفق عليه-  )اأو  اإدارتها  اأو  االأر�س  ا�صتعمال  كالتغيير في  المتفق على تحقيقها  النتائج  بتحقيق  االلتزام  	•

في اأ�صكال اال�صتعمال الحالي لالأر�س( وقيام م�صتري الخدمات بالدفع.

وتوزيعها. المياه  م�صاقط  خدمات  توفير  مدى  على  االآثار  	•

يكمن اأحد اأهم التحديات التي تواجه العديد من برامج الدفع في التمييز بين اآثار برنامج الدفع واالآثار االأخرى المتزامنة 

للمنطقة  تقريبًا  مطابقة  تكون  للمقارنة  مراقبة  منطقة  اإقامة  يف�صل  االلتبا�س  احتمالية  ولتجنب  اأخرى.  عوامل  ت�صببها  التي 

الم�صتهدفة. يمكن مثاًل المقارنة بين اآثار برنامج الدفع على مجموعتين من المزارعين في م�صقطين فرعيين مختلفين، على اأن 

تت�صم المجموعتان بخ�صائ�س اقت�صادية وزراعية-مناخية واإدارية )لالأر�س( مت�صابهة، ولكن اإحداها فقط هي التي ت�صارك في 

برنامج الدفع. وتوجد مثل هذه المجموعات عادة في م�صقطين فرعيين متقاربين ينفذ برنامج الدفع في اأحدهما فقط.

بين  تقارن  اأن  للمعاينة  وينبغي  التقييم.  في  الم�صمولة  والمواقع  للمجموعات  الموؤ�صرات  معاينة  االآثار  تقدير  ي�صتدعي 

للموؤ�صرات  انطالق  نقاط  تحديد  اأهمية  على  يوؤكد مجددًا  مما  االآثار،  وبعد حدوث  قبل  الم�صاركة  وغير  الم�صاركة  المجموعات 

الرئي�صية قبل تنفيذ برنامج الدفع. تمزج و�صائل جمع البيانات بين القيا�صات الفيزيائية-الحيوية والم�صوحات الكمية والنوعية 

 وي�صتوجب ذلك عادة اال�صتعانة بخبرات متخ�ص�صة في تطوير وتحليل التقييم.
49

ذات ال�صبغة االجتماعية.

الجتماعي.” بالتعلم  الهتمام  ناجحة  دفع  برامج  اأهم عوامل تطوير  “من 

ال �صك اأن الدفع لخدمات م�صاقط المياه يمثل اإ�صافة هامة لالإدارة المائية. وال تجد االأمور الجديدة النجاح المطلوب اإال 

عندما تكون قائمة على درا�صة متمح�صة في جدواها للمعنيين وتقبلهم لها. وبا�صطراد �صيوع هذه “االإ�صافة” كاأداة مف�صلة لدى 

مديري المياه �صتتزايد �صرورة توعية عامة النا�س بطرق تطوير واإدارة برامج الدفع. و�صيبقى التعلم االجتماعي من اأهم عوامل 

تطوير برامج دفع ناجحة في الم�صتقبل، فنحن نتعلم طرق االإدارة البيئية االأكثر ا�صتدامة من خالل ممار�صتنا لها.



93



94

الحالت والأطر

27تاأثيرات الغابات على خدمات الم�صقط المائياإطار 1-2

61هل بمقدور النظم االإيكولوجية في اأ�صفل المجرى المائي الدفع؟اإطار 1-4

62تحديد مجموعات مزودي الخدمات ذات االأولويةاإطار 2-4

70تحديد االأدوار والم�صوؤوليات في حوكمة واإدارة برامج الدفعاإطار 3-4

ا�صتخدام ر�صيد االأمالح لتمويل اإعادة تحريج االأرا�صي الواقعة في اأعلى المجرى المائي �صمنالحالة 1

25حو�س “موراي-دارلنغ” باأ�صتراليا

31االإدارة الم�صتدامة للمياه في م�صاقط “كات�صِكل” و“ديالوير” بالواليات المتحدةالحالة 2

43تح�صين نوعية المياه ال�صطحية – ر�صوم ا�صتخدام وبرنامج دفع خا�س في “هيريديا” بكو�صتاريكاالحالة 3

44تاأمين تكاوين المياه الجوفية - برنامج القطاع الخا�س للدفع من قبل �صركة “ن�صتلة للمياه” بفرن�صاالحالة 4

45�صبط انبعاثات النيتروجين - برنامج ال�صقف والتبادل في الواليات المتحدةالحالة 5

المحافظة على اأ�صماك ال�صلمون – برنامج م�صادقة في ال�صمال الغربي البا�صفيكي منالحالة 6

46الواليات المتحــدة

47خف�س م�صتويات النيترات في م�صادر المياه – برنامج دفع عام في المملكة المتحدةالحالة 7

48اإدارة ا�صتخراج المياه الجوفية – برنامج لل�صريبة البيئية في هولنداالحالة 8

54حماية الم�صاقط المائية – �صندوق حماية المياه في “كيتو” باالإكوادورالحالة 9

66االأدوار الموؤ�ص�صية في برنامج لتمويل اإعادة التحريج في اأعلى المجرى المائي في كو�صتاريكاالحالة 10

ت�صكيل مجموعات لم�صتخدمي المياه لتنظيم اال�صتثمار في حماية الم�صقط المائي في حو�س نهرالحالة 11

67“كاوكا” بكولومبيا

79اختالف على اأدلة حول تاأثيرات المزارع الحرجية على تدفق المجرى المائي في جنوب اأفريقياالحالة 12

81فر�س جزاءات على عدم االمتثال لبرنامج حماية الم�صقط المائي في “بيمامبيرو” باالإكوادورالحالة 13

89اآثار برنامج الدفع على المزارعين في م�صقط “ِفيرّيا” المائي بكو�صتاريكاالحالة 14

90االإدارة الت�صاركية التكيفية للم�صقط المائي في قرية “�ُصكوماجيري” بالهندالحالة 15



95

الجداول والأ�سكال 

16اأهم الخدمات المت�صلة بالمياه والتي توفرها النظم االإيكولوجية في م�صقط مائي مثاليجدول 1-1

خدمات الم�صقط المائي واأمثلة على الموؤ�صرات حول و�صع الخدمات وم�صتوياتجدول 1-2

23اال�صتخدام الم�صتدام

24عالقة مب�صطة بين نوع الغطاء االأر�صي وخدمات الم�صقط المائي التي يوفرهاجدول 2-2

32تقديرات القيم االقت�صادية لخدمات الم�صقط المائيجدول 3-2

41اأمثلة على دفعات لخدمات الم�صقط المائيجدول 1-3

اآليات التمويل المبتكرة لبرامج الدفع والتي يمكن ا�صتخدامها كبديل اأو معزز للم�صادر التقليديةجدول 2-3

53المتمثلة في ما هو عام اأو دولي من منح التمويل

قوى المعنيين وقدراتهم على التحكم بتطبيق برنامج الدفع اأو التاأثر بذلك التطبيق، مع تداعياتجدول 1-4

68انخراط كل فئة من فئات المعنيين على المفاو�صات

تاأثير م�صتوى الو�صع الر�صمي على تطور االإطار الموؤ�ص�صي والقانوني لبرنامج الدفع لخدماتجدول 1-5

74الم�صقط المائي

17اأهم وظائف وخدمات م�صقط مائي مثالي�صكل 1-1

18العنا�صر التي يجب المواءمة بينها خالل تطوير برنامج للدفع لخدمات الم�صقط المائي�صكل 2-1

30القيمة االقت�صادية الكلية للنظم االإيكولوجية�صكل 1-2

35ترُبط الدفعات بين معنيي اأعلى المجرى المائي ومعنيي اأ�صفله في خدمات الم�صقط المائي�صكل 2-2

ترتكز الدفعات لخدمات الم�صاقط المائية على تقييمات تكاليف وفوائد اإدارة االأر�س والمياه�صكل 1-3

39بالن�صبة للمعنيين في اأعلى المجرى المائي واأ�صفله

86يتطلب ت�صميم واإدارة برنامج الدفع عملية تعلم اجتماعي بين المعنيين�صكل 1-6



96

المراجع

1Dyson, M., Bergkamp, G. and Scanlon, J. (eds.) 2003. FLOW – The Essentials of Environmental Flows, 2nd Edition, IUCN– 
The World Conservation Union, Gland, Switzerland. 132pp.

2Millennium Ecosystem Assessment 2003. Ecosystems and Human Well-Being: A Framework for Assessment. Island 
Press, Washington, DC.

3Emerton, L. and Bos, E., eds. 2004. VALUE – Counting Ecosystems as Water Infrastructure, IUCN – The World Conserva-
tion Union, Gland, Switzerland. 88pp.

متوفرمن خالل4

Perrot-Maître, D. and Davis, P. 2001. Case Studies of Markets and Innovative Financial Mechanisms for Water Services. 
Forest Trends and Thea Katoomba Group. (http://www.forest-trends.org/documents/publications/casesWSofF.pdf)

بت�صرف من:5

Millenium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Policy Responses – Volume 3. Island Press, USA 
في واقع االأمر �صتبرز اختالفات محلية واإقليمية في الم�صتويات الن�صبية ح�صب النظم االإيكولوجية المعينة وتفاعالتها وتاأثير نظام االإدارة الفعلي.

6Scott, D.F. 2005. On the hydrology of industry timber plantations. Hydrological Processes, 19 (20): 4203-4206.

.Emerton and Bos. 2004)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 3 اأعاله(7

8Barbier, E.B., Acreman M.C. and Knowler, D. 1997. Economic Valuation of Wetlands: a Guide for Policy Makers and 
Planners, Ramsar Convention Bureau, Gland, Switzerland.

بت�صرف من:9

Millennium Assessment 2003, op cit., based on: Pearce, D.W. & Warford, J.W. 1993. World Without End: Economics, 
Environment and Sustainable Development. Oxford University Press, Oxford; and Dixon, J. and Pagiola, S. 1998. Eco-
nomic Analysis and Environmental Assessment. Environmental Assessment Sourcebook Update, April 1998, Number 
23. Environment Department, the World Bank, Washington DC.

10Stuip, M.A.M, Baker, C.J. and Oosterberg, W. 2002. The Socio-economics of Wetlands. Wetlands International and 
RIZA, Wageningen, The Netherlands.

.Perrot-Maître, D. and Davis, P. 2001)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 4 اأعاله(11

12Balmford, A., Bruner, A., Cooper, P., Costanza, R., Farber, S., Green, R.E., Jenkins, M., Jefferiss, P., Jessamy, V., Madden, 
J., Munro, K., Myers, N., Naeem, S., Paavola, J., Rayment, M., Rosendo, S., Roughgarden, J., Trumper, K. and Turner, 
R.K. 2002. Ecology – Economic reasons for conserving wild nature. Science, 297 (5583): 950-953.

بت�صرف من:13

Korsgaard, L. 2006. Quantification of Environmental Flows in Integrated Water Management. PhD Thesis. Institute of 
Environment and Resources, Technical University of Denmark.

.Emerton and Bos. 2004)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 3 اأعاله(14

15United Nations Economic Commission for Europe, 2007. Recommendations on payments for ecosystem services in 
integrated water resources management. Meeting of the Parties to the Convention on the Protection and Use of 
Transboundary Watercourses and International Lakes. ECE/MP.WAT/22.

ت�صمل بدائل المنهجيات القائمة على ال�صوق االآليات القانونية اأو التنظيمية اأو االجتماعية التي تفو�س اأو تحظر اأو تجبر على القيام بممار�صات محددة في 16

مجال ا�صتخدام الموارد الطبيعية.

بت�صرف من:17

Pagiola, S. and Platais, G. 2002. Payments for environmental services. Environment strategy, no.3. The World Bank.

18FAO. 2004. Payment schemes for environmental services in watersheds. Land and Water discussion paper No. 3. FAO, 
Rome.



97

متوفر من خالل:19

Perrot-Maître and Davis. 2001. op cit.; Kumar, P. 2005. Market for Ecosystem Services. International Institute for Sus-
tainable Development. (www.iisd.org متوفر من خالل)

20Vatn, A., Bromley, D. 1995. Choices without prices without apologies. In: Bromley, D. (Ed.), The Handbook of Environ-
mental Economics. Blackwell Publishers, Cambridge.

.Perrot-Maître, D. and Davis, P. 2001)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 4 اأعاله(21

.Millenium Ecosystem Assessment. 2005)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 9 اأعاله(22

)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 4 اأعاله(23

)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 9 اأعاله(

Perrot-Maître, D. and Davis, P. 2001.

Millennium Ecosystem Assessment. 2005.

24Wunder, S. 2005. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Occasional Paper n. 42, CIFOR, Indone-
sia.

25Zbinden, S., Lee, D.R. 2004. Paying for environmental services: An analysis of participation in Costa Rica’s PSA pro-
gramme. World Development, 33(2): 255 - 272.
من الق�صايا االأخرى التي ت�صهم في ا�صتثناء �صغار م�صتثمري االأرا�صي من برامج الدفع عدم القدرة على الو�صول اإلى المعلومات وارتفاع تكاليف التعامالت 

والعوائق واال�صتراطات البيروقراطية اأمام الحيازات. مثاًل قد تكون برامج الدفع متاحة فقط الأ�صحاب الحقوق من مالك االأرا�صي في حين ي�صتثنى م�صتثمرو 

اأو م�صتاأجرو االأرا�صي المجتمعيون.

26Robertson, N. and Wunder, S. 2005. Fresh tracks in the forest: assessing incipient payments for environmental services 
initiatives in Bolivia. CIFOR, Indonesia.

.Dyson et al. 2003)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 1 اأعاله( 27

28Turpie, J. and Joubert, A. 2001. Estimating potential impacts of a change in river quality on tourism value of Kruger 
National Park: an application of travel cost, contingent, and conjoint valuation methods. Water SA 27: 387-398. 

.Emerton and Bos. 2004)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 3 اأعاله(29

.Wunder. 2005)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 24 اأعاله( 30

31Rojas, M. and Aylward, B. 2003. What are we learning from experiences with markets for environmental services in 
Costa Rica? A review and critique of the literature. Markets for Environmental Services, No. 2. IIED, London.

32Pagiola, S., Agostini, P., Gobbi, J., de Haan, C., Ibrahim, M., Murgueitio, E., Ramirez, E., Rosales, M. and Ruiz, J.P. 2004. 
Paying for Biodiversity Services in Agricultural Landscapes. Environment Department Papers, Paper No. 96, World 
Bank, Washington, DC.

.Perrot-Maître, D. and Davis, P. 2001)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 4 اأعاله(33

34Landell-Mills, N. and Porras, I.T. 2002. Silver Bullet or Fool’s Gold? A Global Review of Markets for Environmental 
Services and their Impact on the Poor. IIED, London.

35.”www.policy-powertools.org“ :لمزيد من المعلومات حول كيفية تحليل القوة لدى المعنيين واأدوات اأخرى مفيدة اأنظر

36Vermeulen, S. 2005. Powertools: Handbook of Tools and Resources for Policy Influence in Natural Resource Manage-
ment. IIED, London.

37North, D.C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University 
Press.

.Robertson and Wunder. 2005)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 26 اأعاله(38

39Johnson, N, White, A. and Perrot-Maître. 2000. Developing Markets for Water Services from Forests: Issues and Lessons 
for Innovators. Forest Trends, Washington DC.

40UN. 2003. Water for People, Water for Life. The United Nations World Development Water Report, UNESCO, Paris.

41Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2002. Land Tenure and Rural Development. FAO 
Land Tenure Studies No. 3. FAO, Rome.



98

.US Environmental Protection Agency (EPA). 1992. Principles of Environmental Enforcementبت�صرف من:42
(http://www.inece.org/enforcementprinciples.html :متاحة من خالل)

.Johnson et al. 2000)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 39 اأعاله(43

.EPA. 1992)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 42 اأعاله(44

45Echavarria, M., Vogel, J., Alban, M. and Meneses, F. 2004. The Impacts of Payments for Watershed Services in Ecuador: 
Emerging Lessons from Pimampiro and Cueca. IIED, London.

46Miranda, M., Porras, I.T., and Moreno, M.L. 2003. The Social Impacts of Payments for Environmental Services in Costa 
Rica : A Quantitative Field Survey and Analysis of the Virilla Watershed. IIED, London.

.Landell-Mills and Porras. 2002)الم�صدر الوارد في المالحظة رقم 34 اأعاله(47

48Baker, J.L. 2000. Evaluating the Impact of Development Projects on Poverty. A Handbook for Practitioners. World 
Bank, Washington, D.C.

لدى االتحاد الدولي لحماية الطبيعة مجموعة من المواد بلغات عديدة حول الر�صد والتقييم الت�صاركيين.49

( http://www.iucn.org/programme/eval/methods.htm#concepts  :متاحة من خالل(

من الم�صادر االأخرى المفيدة:

Estrealla, M., Blauert, J., Campilan, D., Gaventa, J., Gonsalves, J., Guijt, I., Johndson, D. and Ricafort, R. 2000. Learning 
From Change: Issues and Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation. IDRC/ITDG Publishing, Ottawa.



99

الم�سطلحات

)Crowding out( االإزاحة المالية

تحدث عندما توؤدي االإنفاقات اأو االأعمال الحكومية اإلى انح�صار في اإنفاقات اأو اأعمال القطاع الخا�س المماثلة.

)Willingness to pay( اال�صتعداد للدفع
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)Fiscal mechanisms( االآليات المالية

االأدوات المالية التي ت�صتخدمها الحكومة للتاأثير على ال�صلوك االقت�صادي كال�صرائب مثاًل اأو االإعانات اأو االإنفاق المبا�صر.

)Cap-and-trade-schemes( برامج ال�صقف والتبادل

برامج دفع ثمن خدمات الم�صقط المائي والتي يتم فيها تعيين )مثاًل( الحدود الق�صوى النبعاث الملوثات )اأي ال�صقوف( ومن ثم 

تبادل حقوق بث الملوثات بين االأطراف الم�صاركة.

 )Payment schemes( برامج الدفع

ترتيبات دفع بين م�صتري �صلع اأو خدمات وبائعيها.

)Private payment schemes( برامج الدفع الخا�صة

برامج تتفق فيها هيئات خا�صة على تقديم دفعات اأو مكافاآت نظير المحافظة على خدمات النظام االإيكولوجي اأو اإ�صالحها.

)Public payment schemes( برامج الدفع العامة

برامج تقوم فيها هيئات حكومية بفر�س تغييرات في االإدارة البيئية من خالل مجموعة متنوعة من اآليات الدفع )المالية( بما فيها 

ر�صوم اال�صتخدام و�صراء االأرا�صي وال�صرائب واالإعانات.
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)Certification schemes( برامج الم�صادقة

برامج دفع ثمن خدمات الم�صقط المائي التي يتم فيها احت�صاب الدفعات �صمن الثمن الذي يدفعه م�صترو المنتج الم�صاَدق عليه.

)Infrastructure( البنية التحتية

البنى والخدمات المادية االأ�صا�صية -�صواء الطبيعية اأو من �صنع االإن�صان- الالزمة لعمل المجتمع المحلي اأو المجتمع عامة.

)Cap / Regulatory cap( ال�صقف / نظام التبادل

اأق�صى م�صتوى من )مثاًل( ِحمل التلوث ي�صمح به القانون.

)Scenario analysis( تحليل ال�صيناريوهات

عملية تحليل اأحداث م�صتقبلية ممكنة من خالل النظر في مخرجات اأو �صيناريوهات مختلفة محتملة.

)Power analysis( تحليل القوة

يربط قوة مختلف المعنيين بقدرتهم على التحكم بتنفيذ برنامج الدفع اأو التاأثر نتيجة لتنفيذه.

)Institutional analysis( التحليل الموؤ�ص�صي

يهدف لتحديد كيفية تاأثير الموؤ�ص�صات على م�صتري وبائعي خدمات الم�صقط المائي والتغييرات المطلوبة لنجاح برنامج الدفع.

)Social learning( التعلم االجتماعي

عملية ينخرط المعنيون خاللها في تعلم الت�صارك في اإعادة ترتيب االأولويات والتفكر في المبادئ والمخرجات.

)Transaction costs( تكاليف التعامالت

التكاليف الناتجة عن عملية االتجار مع االآخرين والم�صافة اإلى �صعر ال�صلعة اأو الخدمة الم�صتراة.

)Opportunity costs( تكاليف الفر�صة البديلة

القيمة االقت�صادية لل�صلعة اأو الخدمة اأو المورد عند ا�صتخدام اأف�صل بديل لها.

)Marginal cost( ية التكلفة الَحدِّ

التغير في التكلفة المترتبة على اإنتاج وحدة اإ�صافية من �صلعة اأو خدمة.

)Point source pollution( التلوث من م�صادر ثابتة

التلوث الناتج عن مواقع محددة معروفة كالم�صانع اأو منافذ المجاري.

)Non-point source pollution( التلوث من م�صادر غير ثابتة

التلوث من م�صادر منت�صرة عديدة، مثاًل عندما ي�صري الماء الجاري فوق االأر�س وخاللها حاماًل الملوثات الطبيعية وتلك التي من 

�صنع االإن�صان اإلى البحيرات واالأنهار واالأرا�صي الرطبة والمياه ال�صاحلية.

)Usufruct rights( حقوق االنتفاع

حقوق ا�صتخدام ملكية ما اأو توليد دخل من ملكية خا�صة بطرف اآخر. 

)Development rights( حقوق التطوير

الحقوق القانونية ال�صتخدام وتطوير والربح من اأرا�س اأو موارد يملكها اآخرون، وهي بذلك تكون مرادفة لحقوق االنتفاع.

)Tenure rights( حقوق الحيازة

النظام القانوني الذي بموجبة يكون �صخ�س ما مالكًا لالأر�س.
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)Property rights( حقوق الملكية

الحقوق القانونية لملكية اأر�س اأو موارد.

)Perverse incentives( حوافز �صلبية

الحوافز المثبطة للنتيجة المرغوبة اأو الموؤدية اإلى نتيجة معاك�صة.

)River basin( الحو�س النهري

منطقة م�صقط مائي ي�صتخدم عادة لو�صف م�صاحة كبيرة من الياب�صة ت�صرف مياهها اإلى نهر كبير.

)Governance( الحوكمة

ممار�صة ال�صلطة ال�صيا�صية وا�صتخدام الموارد الموؤ�ص�صية الإدارة م�صكالت و�صوؤون المجتمع.

)Watershed services( خدمات الم�صقط المائي

الفوائد التي يح�صل عليها النا�س من النظم االإيكولوجية �صمن الم�صقط المائي. 

)Ecosystem services( خدمات النظام االإيكولوجي

الفوائد التي يح�صل عليها النا�س من النظم االإيكولوجية.

)Feasibility studies( درا�صات الجدوى

درا�صات اأولية لتبيُّن اإمكانية نجاح الم�صروع، ت�صتمل غالبًا على تقديرات للنجاعة الفنية والمالية.

)Payment for environmental services( دفُع نظير الخدمات البيئية

منهجيات �صوقية تعتمد الدفع اأو المكافاأة للت�صجيع على ممار�صات معينة في اإدارة الموارد الطبيعية وللثني عن ممار�صات اأخرى. 

)Monitoring & evaluation( الر�صد والتقييم

يركز الر�صد على تتبع المدخالت والمخرجات والنتائج واالآثار المرتبطة بعملية تنفيذ الم�صروعات. اأما التقييم فيقدر كفاءة واأثر 

الم�صروعات )عادة بعد تنفيذها(. ويمكن “الر�صد والتقييم” �صناع ال�صيا�صات من تتبع النتائج واقتراح تعديالت اأو ت�صحيحات 

خالل التنفيذ وتقدير النجاح.

)Taxes( ال�صرائب

ر�صوم مالية اأو �صرائب تفر�صها الحكومة على فرد اأو موؤ�ص�صة. 

)Externalities / Externality costs( العوامل الخارجية / نفقات العوامل الخارجية

هي بمثابة اآثار جانبية اقت�صادية تتمثل في التكاليف والفوائد الناجمة عن ن�صاط اقت�صادي يوؤثر على اأ�صخا�س اآخرين غير اأولئك 

المنخرطين فيه والتي غالبًا ما تكون غير محت�صبة عند اتخاذ القرارات.

)Customary law or rights( القانون العرفي اأو الحقوق العرفية

القواعد والحقوق المكتوبة وغير المكتوبة التي ن�صاأت عن عادات وتقاليد المجتمعات.

)Use values( قيم ا�صتخدامية

القيمة االإ�صتخدامية هي اأحد عنا�صر القيمة االقت�صادية الكلية، وهي القيمة الم�صتمدة من اال�صتخدام المبا�صر واال�صتخدام غير 

المبا�صر وقيم االختيار المتعلقة بالموارد الطبيعية اأو النظم االإيكولوجية. 

)Option value( قيمة االختيار

لال�صتخدامات  الطبيعية  اأو  البيئية  الموارد  على  للحفاظ  المخ�ص�صة  المبالغ  وهي  الكلية،  االقت�صادية  القيمة  عنا�صر  اأحد 

الم�صتقبلية الممكنة باالإ�صافة اإلى القيمة المبا�صرة وغير المبا�صرة لهذه اال�صتخدامات.
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)Indirect-use value( قيمة اال�صتخدام غير المبا�صر

اأحد عنا�صر القيمة االقت�صادية الكلية، وهي الخدمات البيئية التي تحافظ على النظم الطبيعية والب�صرية وتحميها.

)Direct-use value( قيمة اال�صتخدام المبا�صر

لالنتاج  ومدخالت  خام  كمواد  مبا�صرة  الم�صتخدمة  والطبيعية  البيئية  الموارد  وهي  الكلية،  االقت�صادية  القيمة  عنا�صر  اأحد 

واال�صتهالك والبيع.

)Total economic value( القيمة االقت�صادية الكلية

مجموع كافة الفوائد الم�صوقة وغير الم�صوقة المت�صلة بنظام اإيكولوجي اأو موارد بيئية بما في ذلك القيم المبا�صرة وغير المبا�صرة 

وقيم االختيار والقيم الوجودية.

)Bequest value( القيمة التراثية

والنظم  الطبيعية  الموارد  �صون  في  الرغبة  من  منبثقة  ا�صتخدامية  غير  قيمة  وهي  الكلية،  االقت�صادية  القيمة  عنا�صر  اأحد 

االإيكولوجية لالأجيال القادمة.

)Non-use values( القيم غير اال�صتخدامية

اأحد عنا�صر القيمة االقت�صادية الكلية، وهي القيم الم�صتمدة من فوائد البيئة دون اأن ت�صتخدم هذه الفوائد باأي طريقة، مبا�صرة 

اأو ب�صكل غير مبا�صر.

)Existence value( القيمة الوجودية

احتماالت  عن  النظر  ب�صرف  والطبيعية  البيئية  الموارد  في  المتاأ�صلة  القيمة  وهي  الكلية،  االقت�صادية  القيمة  عنا�صر  اأحد 

ا�صتخدامها حا�صرًا اأو م�صتقباًل.

)Fiscal( مالّي

مرتبط بنظام ال�صرائب واالإنفاق الحكومي اأو بال�صوؤون المالية عامة.

)Micro-catchment( الم�صقط المائي ال�صغير

�صبيهة  وهي  رافد.  مائي  مجرى  اإلى  مياهه  ت�صرف  النهر  حو�س  في  اأ�صغر  جزء  لو�صف  عادة  ت�صتخدم  مائي  م�صقط  منطقة 

بالم�صاقط المائية الفرعية.

)Sub-catchment( الم�صقط المائي الفرعي

�صبيهة  وهي  رافد.  مائي  مجرى  اإلى  مياهه  ت�صرف  النهر  حو�س  في  اأ�صغر  جزء  لو�صف  عادة  ت�صتخدم  مائي  م�صقط  منطقة 

بالم�صاقط المائية ال�صغيرة.

)Watershed( الم�صقط المائي

م�صاحة من االأر�س تغذي النهر بالمياه الم�صرفة عبر الياب�صة اإلى روافد نهر واأقنيته الرئي�صية. ويطلق على ذلك اأي�صًا “حو�س 

ت�صريف” اأو “حو�س نهري”.

)Institutions( الموؤ�ص�صات

قد ي�صير م�صطلح الموؤ�ص�صات على النطاق ال�صيق اإلى منظمات محددة اأو على نطاق اأو�صع اإلى �صيا�صات وقواعد وحوافز وعادات 

وممار�صات تحكم العالقات االجتماعية.
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