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مقدمة الطبعة العربية

اإن من اأهم اأولويات االتحاد الدولي لحماية الطبيعة )IUCN( تطوير وتوثيق واإدارة المعرفة التي تخدم التحول المجتمعي نحو 

نهج اال�صتدامة بمفهومه ال�صامل. كذلك ي�صعى االتحاد الدولي لحماية الطبيعة كي يكون حا�صنة لالأفكار والمنهجيات والو�صائل 

الجديدة والمبدعة لرفد المجتمعات المحلية والحكومات والمجتمع المدني بما ي�صاعدها على تحقيق التنمية الم�صتدامة.

ويهدف هذا الجهد المعرفي اإلى اإلقاء ال�صوء على اأهمية مراعاة االإحتياجات البيئية من المياه عند �صياغة �صيا�صات توزيع المياه. 

ي�صمن  الطبيعية  للموارد  اإداري  نظام  تطوير  في  المياه  من  البيئية  للمتطلبات  والمعقولة  العادلة  الح�صة  تحديد  اأهمية   تكمن 

ا�صتدامة النظام االإيكولوجي ويحقق التوازن االأمثل بين ا�صتعماالت المياه المختلفة من �صرب وزراعة و�صناعة.

والأنه ال يوجد من يمثل الطبيعة واالأنظمة فلي�س ثمة من يمثل حقها في ا�صتعماالت المياه. فغالبًا ما يتم تنا�صي اأو ه�صم حقها في 

ح�صة عادلة ومعقولة من المياه. هذا باالإ�صافة اإلى اأن �صانعي القرار ال يدركون عادًة القيمة االقت�صادية لالأنظمة االإيكولوجية 

اأولويات التوزيع للمياه تغِفل حتى ذكر االحتياجات البيئية خا�صة في البالد التي  والخدمات التي تقدمها الطبيعة. لذا نجد اأن 

تعاني من �صح الموارد المائية. ومن المهم االإ�صارة هنا اإلى وجود ترابط وثيق بين ا�صتعماالت المياه المختلفة الأن مراعاة حق 

البيئة في ح�صة عادلة من المياه تعني االإ�صهام في االأمن الغذائي واالأمن االإن�صاني والتنمية االإجتماعية واالإقت�صادية.

اإن هذا الدليل يمثل توثيقًا نافعًا لتجارب االإتحاد الدولي لحماية الطبيعة )IUCN( في االإدارة المتكاملة للمياه خا�صة في ظل 

اأنهار  من  االإيكولوجية  االأنظمة  وا�صتدامة  وفاعلية  حماية  اأن  جليًا  بات  لقد  المناخي.  والتغير  والطاقة  والغذاء  المياه  تحديات 

الفقر  االإ�صهام في مكافحة  اإلى  المناخي باالإ�صافة  التغير  للت�صدي لظاهرة  الناجحة  وغابات وم�صادر طبيعية هي من الطرق 

وتوفير م�صادر الغذاء والطاقة لل�صكان.

وعلم  واالقت�صاد  والتعاون  الحياتية  والعلوم  الهند�صة  ت�صمل  مختلفة  معارف  توظيف  المياه  من  البيئية  الح�صة  تحديد  يتطلب 

االإجتماع وال�صيا�صة واالإعالم. ومن الموؤمل اأن يتم تطوير المنهجيات لتحديد الح�صة البيئية من المياه في المنطقة العربية حتى 

يتم بناء معارف محلية تثري الخبرات الدولية وتقدم نماذج محلية ناجحة قائمة على مراعاة حق البيئة من المياه عند التخطيط 

للموارد الطبيعية. 

د. عودة الجيو�صي

المدير االإقليمي لمنطقة غرب اآ�صيا

االتحاد الدولي لحماية الطبيعة



6

ر�سائل اأ�سا�سية

1. البدء

 

تجلب الجريانات البيئية الفوائَد للنا�س والطبيعة

الجريان البيئي )اأو ح�صة البيئة من المياه( هو النظام المائي الذي يوفره نهر اأو اأر�س رطبة اأو منطقة �صاحلية، وبه ُيحاَفظ على 

النظم البيئية وفوائدها وذلك في حاالت التنازع في ا�صتعماالت المياه وحيث تكون الجريانات منظمة. للجريانات البيئية م�صاهمة 

كبيرة في الحفاظ على �صالمة النهر والتطور االقت�صادي وتخفيف وطاأة الفقر، فهي ت�صمن ا�صتمرار توفر العديد من الفوائد التي 

تجلبها االأنهار ال�صليمة ونظم المياه الجوفية.

ال يجوز اال�صتهانة بكلفة عدم توفير الجريانات 

تتزايد االأدلة على اأن االإخفاق في ا�صتيفاء متطلبات الجريان البيئي �صيكون له على المدى المتو�صط والطويل عواقب كارثية على 

العديد من م�صتخدمي النهر. وكثيرًا ما يترتب على التعامل مع االحتياجات المائية للنظم االإيكولوجية المائية �صرورة تخفي�س 

ا�صتهالك المياه في قطاع اأو اأكثر، مما يبرز مقاي�صات �صعبة ينبغي القيام بها ل�صمان �صالمة الحو�س المائي واالأن�صطة المت�صلة 

به على المدى الطويل.

يجب التعامل مع النهر ونظام الت�صريف �صمن محيطهما

ينبغي عند بدء التعامل مع الجريانات البيئية مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بالنهر ونظام ت�صريفه �صمن محيطه الطبيعي مما 

يعني النظر فيه من منابعه وحتى َم�صّبه وبيئاته ال�صاحلية، وي�صمل ذلك اأرا�صيه الرطبة و�صهوله الفي�صية ونظم المياه الجوفية 

التح�صير  وي�صتدعي  ككل.  بالنظام  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�صادية  البيئية  القيم  عالقة  في  النظر  يعني  كما  الم�صاِحبة. 

لجريان بيئي درا�صَة مجموعة متنوعة من المخرجات بدءًا من الحماية البيئية وو�صواًل اإلى تلبية احتياجات ال�صناعات والنا�س.

يجب تعريف االأهداف و�صيناريوهات اال�صتخراج بو�صوح

من متطلبات التح�صير الجيد للجريان البيئي التحديد الوا�صح الأهداف هذا الجريان و�صيناريوهات ا�صتخراج وا�صتعمال المياه، 

االأهداف  يعّرف  واأف�صل من  المياه.  لتحديد ح�ص�س  اأ�صا�صًا  للقيا�س ت�صلُح  قابلة  بموؤ�صرات  اأن تكون مدعومة  فاالأهداف يجب 

وال�صيناريوهات ِفرق م�صكلة من خبراء من مختلف التخ�ص�صات وممثلين عن المعنيين.

2. تعريف المتطلبات المائية

 

�صاهم في الو�صول الى اختيار مجتمعي مدرو�س للح�ص�س المائية

تعتمد  فتلك  البيئي؛  الجريان  من  ال�صاحلية  والمناطق  الرطبة  والمناطق  االأنهار  لمتطلبات  محددة  اأرقام  اإعطاء  ال�صعب  من   

غالبًا على قرارات المعنيين حول الطبيعة الم�صتقبلية للنظم االإيكولوجية و�صالمتها. ما ي�صتطيع العلماء والخبراء فعله هو تقديم 

اأو  الرطبة  االأر�س  اأو  النهر  بها  �صيتطور  التي  الكيفية  القرارات عبر معلومات ومعارف عن  اتخاذ  لعملية  التخ�ص�صية  الم�صورة 

النظام االإيكولوجي ال�صاحلي في ظل ظروف مختلفة من الجريان.
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قم بتقييمات للجريان البيئي كجزء من التخطيط لحو�س النهر

اأف�صل اإعداد للجريان البيئي هو الذي يتم في �صياق اأطر التقييم االأ�صمل التي ت�صاهم في التخطيط للحو�س النهري. فهذه االأطر 

ت�صكل جزءًا من االإدارة المتكاملة للموارد وتتولى تقييم كل من الو�صع االأعم واأهداف �صالمة النهر، وهي ت�صتفيد من م�صاركة 

المعنيين في حل الم�صكالت القائمة وت�صتمل على تقييمات مبنية على �صيناريوهات لنظم جريان مختلفة. 

ال يوجد اأ�صلوب )اأو نهج اأو اإطار( موحد اأمثل لتحديد طبيعة الجريان البيئي

لتقييم الجريان  البيئي، حيث ت�صتعمل جداول اال�صتخراج والتحليالت الحا�صوبية  اأ�صاليب تحديد طبيعة الجريان  ثمة عدد من 

البيئي في الدرا�صات النطاقية والتدقيق الوطني اأو التخطيط للحو�س النهري. ويعتبر التحليل الوظيفي ونمذجة الَمواِئل االأكثر 

ا�صتخدامًا من بين منهجيات تقييم االأثر اأو التخطيط الإ�صالح جانب اأو اأكثر من النهر. يمكن لمنهجيات التقييمات هذه الم�صاهمة 

في اإعداد قواعد االإدارة ور�صد اآثارها على �صالمة النهر.

تنفيذ الجريانات البيئية من خالل اإدارة الجريان اإدارة فاعلة اأو مقيدة

اإدارة مقيدة مثاًل من خالل تقليل ا�صتخراج المياه  اأو  اإدارة فاعلة للبنية التحتية كال�صدود  اإما  يتطلب تنفيذ الجريانات البيئية 

للري. وقد يوؤدي تطبيق اإدارة فاعلة للجريان اإلى بروز نظام جريان جديد كليًا ي�صمل جريانات دنيا وفي�صانات. اأما االإدارة المقيدة 

للجريان فت�صمل �صيا�صات لتحديد الح�ص�س تكفل بقاء كمية مياه كافية في النهر خا�صة خالل انحبا�س االأمطار من خالل التحكم 

في عمليات ا�صتخراج المياه وتحويل مجراها. يعتمد هذان النوعان من االإدارة على تغيير النا�س ل�صلوكياتهم ويتطلب نجاح اأي 

منهما ا�صتناَد القرارات اإلى معلومات موثوقة ودعم مجتمعي وا�صع النطاق.

3. تعديل البنية التحتية المائية

يمكن تحقيق الجريانات البيئية ببنية تحتية جديدة وقائمة

غالبًا ما تعتبر ال�صدود اأهم عوامل تعديل الجريانات الطبيعية لالأنهار واأكثرها مبا�صرًة مما يجعلها نقطة انطالق ممتازة لتنفيذ 

الجريانات البيئية. وتتاأثر الجريانات الوا�صلة اإلى اأ�صفل المجرى المائي بت�صميم نظام ت�صريف المياه من ال�صد، �صواء تم ذلك 

فة خدمًة للجريانات  من خالله اأو من فوقه اأو من جانبيه. كما تحدد �صيا�صات وقواعد الت�صغيل مقدار وتوقيت العنا�صر الم�صرَّ

البيئية. اأما ت�صميم وت�صغيل البنى التحتية االأخرى كقنوات التوزيع وهدارات المياه فت�صاهم اأي�صًا في ت�صكيل جريانات بيئية.

تتيح ال�صدود الجديدة فر�صًا لتنفيذ الجريانات البيئية

من ال�صروري اأثناء مرحلة التخطيط �صمان توافق ا�صتراتيجيات ت�صغيل ال�صد والخزان مع متطلبات الجريان البيئي، ويقت�صي 

واال�صتخدامات  االأنظمة  في  م�صتقبلية  تغيرات  اأية  مع  للتكيف  بل  القائمة  المعايير  لتلبية  فقط  لي�س  اأ�صيلة  مرونة  اإيجاد  ذلك 

والطق�س. من اأوجه المرونة االهتمام اأثناء اإن�صاء وتعبئة الخزانات المائية بتوفير ما ي�صمح بمرور العنا�صر الالزمة للجريانات 

البيئية. يتم اختبار ت�صريف هذه العنا�صر خالل �صنة الت�صغيل االأولى للتاأكد من نجاعة نظم الجريان وتقليل ما هو متوقع عادة 

من درجات عدم التيقن من مدى ا�صتجابة النهر للجريانات البيئية.

يمكن لتعديل البنية التحتية القائمة اأن ياأتي بتاأثيرات اإيجابية فورية

لدى العديد من الدول مجموعة كبيرة من ال�صدود. وتعتمد الخيارات الممكنة لتعديل مرور التدفقات من هذه ال�صدود على نوع 

ال�صد والتجهيزات الموجودة لت�صريف المياه وو�صع التحكم بمنافذ المياه وُبنيتها. يتيح التجديد الدوري للرخ�س اإطالق جريانات 
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بيئية اأو تحديث ما هو قائم منها. وي�صاعد التركيز على التحديث وُح�صن االأداء في الو�صول اإلى اأف�صل اإدارة ممكنة لل�صدود القائمة 

وتطبيق الجريانات البيئية.

يمكن لوقف الت�صغيل اأن يكون خيارًا جيدًا الإ�صالح الجريانات البيئية

من الطبيعي اأن ُينظر في تجديد اأو اإزالة ما ُفقَدت جدواه االقت�صادية من ُبنى تحتية في كافة المجاالت ومنها ال�صدود. وهنا يمكن 

اأن ي�صتمل وقف ت�صغيل ال�صدود بهدف اإ�صالح الجريانات البيئية على فتح بوابات ال�صد ب�صكل دائم اأو حتى اإزالة ال�صد جزئيًا اأو 

كليًا. ومع اأن هذه الخيارات تعتبر االأمثل في بع�س الحاالت اإال اأنها ال ت�صلح مع كل ال�صدود وال يجوز تبنيها اإال بعد اإجراء تقييم 

كلي لالأثر البيئي.

4. تغطية التكاليف

تقييم التمويل الالزم والموارد االأخرى المطلوبة

من اأهم المتطلبات التي يجب ا�صتيفاوؤها قبل اتخاذ اأي قرار حول الجريان البيئي اإجراء تحليل التكاليف والفوائد بحيث ي�صتمل 

اإلى فهم دوافع كافة االأطراف  ويوؤدي  العالقة  المعنيين ذوي  ي�صاعد على تحديد  تبيان من �صيك�صب ومن �صيخ�صر، فذلك  على 

للم�صاركة ويحدد كيفية ا�صتفادة الفقراء من التغيير المن�صود. كما ُيعرف التحويالت المالية المطلوبة وم�صادر التمويل الممكنة 

واآليات التمويل الالزمة.

يرتبط تمويل الجريانات البيئية بقبول التغييرات على الو�صع القائم

االقت�صادية  اأو  االجتماعية  اأو  البيئية  الظروف  تح�صين  في  تتمثل  غات  م�صوِّ وجود  البيئية  الجريانات  في  اال�صتثمارات  ت�صتدعي 

لم�صلحة المجتمع عامة ولي�س مجرد فئة محددة. فبدون فوائد مجتمعية لن يكون هناك مبررات مالية واقت�صادية كافية لتمويل 

االأ�صاليب  تت�صم  واأن  الفقراء  للجميع خا�صة  وا�صحة  المبا�صرة  الفوائد  تكون  اأن  بمكان  ال�صرورة  لذلك من  البيئية.  الجريانات 

الم�صتعملة بفعالية الكلفة.

ينبغي تعديل الحوافز القائمة لت�صجيع االأطراف على التغيير

تف�صل حوافٌز عديدة اعتماَد االأن�صطة االقت�صادية وتحدد من خاللها الح�ص�س المائية، مما يوجب فهم هذه الحوافز كخطوة 

ل عادة التاأثير التدريجي على االإطار االقت�صادي واإيجاد التقبل االجتماعي ال�صروري  هامة باتجاه اإقامة الجريانات البيئية. يف�صَّ

للجريانات البيئية مقارنة بالتغيير الفوري لما هو قائم من ترتيبات تحديد ح�ص�س المياه.

5. �صياغة �صيا�صة واإطار قانوني

الت�صريع الوطني واالإدارة اأمران في غاية االأهمية

لكن  اال�صتخدام.  من  النوع  بهذا  خا�صة  وطنية  ت�صريعات  وطورت  للمياه  اال�صتهالكي  غير  باال�صتخدام  اهتمت  فقط  قليلة  دول 

ا�صتعداد المعنيين لاللتزام بالجريانات البيئية ورغبة الموؤ�ص�صات بتمويل م�صروعات هذه الجريانات �صيتقرران اإلى حد كبير بناءًا 

على وجود اإطار قانوني وا�صح واأ�صلوب اإداري منا�صب لحماية الجريانات. وال يكون ال�صعي الإدارة الجريانات البيئية جديًا بدون 

اتخاذ قرارات وا�صحة على م�صتوى ر�صمي منا�صب.
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توفر االتفاقيات الدولية اأ�صا�صًا للقوانين وال�صيا�صات الوطنية

ت�صكل الجريانات البيئية جزءًا من نهج النظام االيكولوجي لالإدارة المتكاملة لموارد المياه. وت�صتمل االأدوات الدولية المتوفرة 

في هذا ال�صياق على اأدوات مت�صلة مبا�صرة بموارد المياه واأدوات متعلقة بحماية الطبيعة والبيئة. وتتيح االتفاقيات وااللتزامات 

الدولية اأ�صا�صًا هامًا يمكن االنطالق منه ل�صياغة �صيا�صة وقوانين وطنية للجريانات البيئية.

لي�س ثمة حلول جاهزة: يجب ت�صميم ت�صريع وطني خا�س باالأو�صاع القائمة

قد ت�صاعد المبادئ اأو االإر�صادات العامة على تطوير ال�صيا�صات الالزمة واالأطر الموؤ�ص�صية والقانونية، اإال اأن اإ�صراك المجتمعات 

المحلية واال�صتفادة من معارف وخبرات الم�صوؤولين المحليين اأمر في غاية االأهمية لت�صميم قوانين وترتيبات موؤ�ص�صية منا�صبة 

لالأو�صاع القائمة. وحيثما اأمكن يف�صل التعامل مع الجريانات البيئية قبل تحديد الح�ص�س من الموارد المائية.

ينبغي اإقامة نظام وا�صح وقوي لتي�صير التنفيذ الفعال واالمتثال واالإنفاذ

من ال�صروري لتطوير ت�صريع وطني تحديد نطاق الجريانات البيئية المزمع اإقامتها. ولتنفيذ نظام جريان فعال يجب التعامل مع 

الق�صايا على اأدنى م�صتوى منا�صب. كما يجب اإما اإقرار اأو تعديل ما هو قائم من حقوق الو�صول اإلى المياه وا�صتعمالها، مما قد 

ي�صتدعي تناول االأ�صئلة المتوقعة حول اإمكانية دفع تعوي�صات اإثر تعديل الحقوق المائية وهوية َمن �صيدفعها وطريقة دفعها ويتطلب 

اتخاذ قرارات حول هوية من �صيوؤتمن على مياه الجريانات البيئية. كما يجب تبني اأ�صلوب االإدارة التكيفية والتعامل الم�صبق مع 

ق�صايا تحديد الم�صوؤوليات.

6. اإيجاد زخم �صيا�صي

ال بد من اإ�صراك مجموعة متنوعة من االأطراف 

يقت�صي الح�صول على الزخم ال�صيا�صي الالزم الإقامة جريانات بيئية اإ�صراك مجموعة متنوعة من االأطراف ذات العالقة بما في 

ذلك اأعلى الم�صتويات الحكومية والمجتمعات المحلية ورجال االأعمال؛ فاال�صتراتيجية الناجحة ت�صتمل على العمل مع اأكبر عدد 

ممكن من االأطراف ومجموعات الم�صالح وتراعي تعديل االأ�صاليب كلما اقت�صى االأمر.

لي�س ثمة منهج جاهز ي�صلح للتطبيق مع كل طرف اأو مجموعة من مجموعات الم�صالح

ي�صتدعي العمل مع مختلف االأطراف المنخرطة ا�صتخدام منهجيات مختلفة؛ فما ي�صلح للعمل مع البرلمانيين وموظفي الدولة 

وم�صت�صاري ال�صيا�صات يختلف عن طرق العمل مع المزارعين والبيئيين، وينبع ذلك من التباين في مهام وم�صالح هذه االأطراف 

والملفات  االقت�صادي  بالتطور  معنية  بل  البيئي  الملف  عن  مبا�صرة  الم�صوؤولة  غير  الوزارات  اإ�صراك  من  مثاًل  بد  ال  المختلفة. 

االجتماعية. وال بد من معرفة مجموعات الم�صالح الموؤثرة على مختلف االأطراف الحكومية والخا�صة المنخرطة. 

و�صائل التوا�صل واالإعالم عنا�صر حيوية في اإحراز تقدم

اأي�صًا  المهم جدًا  من  الرئي�صيين.  المعنيين  واهتمامات  وم�صالح  خلفيته  وفهم  المو�صوع  بمعرفة مجمل  الح�صن  التوا�صل  يبداأ 

تكوين فكرة وا�صحة عما هو مطلوب من قبل مختلف م�صتويات كافة االأطراف وفهم من يربح ومن يخ�صر. يلي ذلك االهتمام 

بتوجيه الر�صائل المنا�صبة خا�صة واأنه قد ال يتاح �صوى فر�صة واحدة فريدة لمخاطبة قطاع ما من المعنيين، مع اأن هوؤالء قد ال 

يدركون فورًا اأن اأهمية الجريانات البيئية للنا�س ال تقل عن اأهميتها للطبيعة. 
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اإيجاد تحالف للجريانات البيئية بهدف التعاون وتوازن الم�صالح

يجب تبني التعاون والتوازن �صمن مجموعة الم�صالح المتناف�صة، مما يوِجد تحديًا كبيرًا ويتطلب عملية دقيقة للجمع بين االأطراف 

في تحالف اأو اأكثر. وينبغي الح�صول على دعم من القوى المحلية ربما من خالل التركيز على اأن اأنظمة الجريانات البيئية ح�صنة 

الت�صميم �صت�صاعد على توفير المياه على المدى الطويل لكافة الم�صتخِدمين واإْتباع ذلك باإبقاء العملية �صمن هذا الهدف المن�صود 

ل�صمان التطبيق الواقعي االأمثل.

7. بناء القدرات للت�صميم والتنفيذ 

التوعية اأولى خطوات تعزيز القدرات

تعتبر الجريانات البيئية مو�صوعًا جديدًا ن�صبيًا في قطاع المياه، لذلك من المفهوم وجود نق�س في وعي هذا القطاع وعامة النا�س 

حول مفهوم الجريانات وتطبيقه. وبما اأن نجاح تطبيق الجريانات يعتمد كثيرًا على الرغبة االأولية في “المبا�صرة” تلعب التوعية 

حول اأو�صاع النهر وما �صيجنيه المجتمع من تح�صينها دورًا هامًا في اإطالق المبادرة.

يجب التعرف على جوانب الق�صور في القدرات ومعالجتها مبكرًا 

من ال�صروري بناء قدرات مختلف المعنيين على ت�صميم الجريانات البيئية وتنفيذها. وقد يعني ذلك �صرورة تدريب المحامين 

والفنيين وموظفي المنظمات االأهلية و�صانعي ال�صيا�صات، كما يعني تمكين وتثقيف ال�صيا�صيين كي يتعمق فهمهم للتبعات المجتمعية 

لعدم اإقامة جريانات بيئية. وقد يوؤدي عدم االهتمام ببناء القدرات اإلى ا�صتمرار �صوء اإدارة الموارد المائية. 

ينبغي و�صع ا�صتراتيجيات بناء قدرات لتحفيز االأن�صطة

لالأ�صاليب  تجريبي  وتطبيق  للتقييم  واإطار  التدريبية  كالم�صاقات  عنا�صر  عدة  على  الفعالة  القدرات  بناء  ا�صتراتيجية  ت�صتمل 

وزيارات لمواقع حاالت درا�صية وور�س عمل فنية. و�صيتوجب حالما يتم الو�صول اإلى حد اأدنى من الوعي والمعرفة اإيجاد م�صدر 

اإ�صافي للدعم من خالل م�صاندة فنية واأبحاث وقاعدة بيانات وطنية وت�صبيك وات�صال.
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تمهيد

بيئية  فوائد  وجود  يكفل  بما  واإدارتها  االأنهار  في  كافية  مياه  اإبقاء  تعني  فهي  ال�صعب  بالمفهوم  البيئية  الجريانات  لي�صت 

واجتماعية واقت�صادية في المناطق الموجودة في اأ�صفل المجرى المائي. ومع ذلك فاإن بواكير التجارب في هذا المجال والتي 

جرت في جنوب اأفريقيا واأ�صتراليا والواليات المتحدة اأظهرت اأن عملية اإقامة هذه الجريانات خا�صة �صمن منهج االإدارة المتكاملة 

تنطوي على تحديات كبيرة.

تتطلب الجريانات البيئية اإدماج مجموعة متنوعة من التخ�ص�صات كالهند�صة والقانون واالإيكولوجيا واالقت�صاد وعلم المياه 

وعلم ال�صيا�صة واالت�صال. كما تقت�صي مفاو�صات بين المعنيين للتوفيق بين م�صالحهم المختلفة والمتناف�صة على ا�صتخدامات 

المياه خا�صة في االأحوا�س المائية التي ت�صهد اأ�صاًل �صدة في التناف�س.

مختلف  بين  االأمثل  التوازن  ويوِجد  االإيكولوجي  النظام  ا�صتمرارية  يكفل  ن  مح�صَّ اإداري  بنظام  البيئية  الجريانات  �صتاأتي 

اال�صتعماالت. ونظرًا لالإ�صراف في ا�صتهالك موارد المياه على م�صتوى العالم وما يتبعه من تدهور النظم االإيكولوجية وخدماتها 

ال تعتبر الجريانات البيئية ترفًا بل جزءًا اأ�صا�صيًا من االإدارة الحديثة للمياه. وهي منهج جدير بالتطبيق على اأو�صع نطاق.

هذا الدليل وهو الثاني في �صل�صلة مبادرة المياه والطبيعة م�صتَمد ب�صكل كبير من تجارب تلك البلدان ليقدم ن�صائح عملية 

حول هذا المو�صوع االآخذ بالتطور والمتعلق بنمط اإدارة المياه. وهو يتجاوز الكتابات الموجودة مقدمًا اإر�صادًا عمليًا حول م�صائل 

فنية كاأ�صاليب التقييم وتكييف البنى التحتية واالأبعاد االقت�صادية والقانونية وال�صيا�صية الإقامة جريانات بيئية.

لي�س هذا الدليل وحيدًا في مجاله، بل هو جزء من عملية ت�صمل دعم المبادرات الوطنية والمحلية الإقامة جريانات بيئية في 

عدة دول كتنزانيا وكو�صتاريكا وفيتنام وتايالند حيث �صيتم اختبار االإر�صادات الموجودة في الدليل بالتعاون مع المعنيين والخبراء 

و�صناع ال�صيا�صات والم�صوؤولين المحليين. 

يتيح هذا الدليل والتجارب العملية لقطاع اأو�صع من المجتمع تطوير اأن�صب الطرق لتنفيذ الجريانات البيئية. واالتحاد الدولي 

الم�صتويين  على  القرارات  اتخاذ  في  التاأثير  على  والم�صاعدة  يحتاجها  لمن  خبراته  لتقديم  م�صتعد   )IUCN( الطبيعة  لحماية 

الوطني والدولي بهدف توفير ما يكفي من المياه للنظم االإيكولوجية والنا�س. 

اأ�صا�صيًا في اأي �صعي للتعامل مع التدمير  قد ال يكون التطبيق العملي للجريانات البيئية باالأمر ال�صهل، لكنه يبقى عن�صرًا 

الدليل م�صدرًا  يكون هذا  اأن  الآَمُل  واإني  المجتمعية.  للفوائد  البيئي و�صياع  بالتنوع  اإ�صرار  ي�صتتبعه من  وما  اأنهارنا  الواقع على 

ل�صناع ال�صيا�صات والمخت�صين ي�صتفيدون منه في عملية اإقامة جريانات بيئية والتي تكون عادة طويلة واأحيانًا �صاقة. 

اآخيم �صتاينر

المدير العام 

)IUCN( االتحاد الدولي لحماية الطبيعة
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المحررون والموؤلفون

تحرير ميغان داي�ُصن، ِخير بيركامب، جون �ْصكانُلن

وجون  بيركامب  ِخير  د.  من  بمعاونة  اأ�صتراليا  في  البيئيين  وال�صيا�صة  القانون  م�صت�صارة  داي�ُصن،  ميغان  الف�صل االأول: 

�ْصكانُلن، االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

د. مايك اأكرمان، مركز االإيكولوجيا والهيدرولوجيا؛ ْكرومار�س ِغفورد في المملكة المتحدة، د. جاكي ِكنغ الف�صل الثاني: 

لورن�س ها�س، م�صت�صار موارد المياه، المملكة المتحدة الف�صل الثالث: 

برو�س اإيلورد، برنامج َد�صوت�س لتبادل المياه - هيئة حماية الموارد في َد�صوت�س، الواليات المتحدة؛ لو�صي  الف�صل الرابع: 

اإِمرُتن، االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

المتدربة في  اآنجيال ك�صار  اآيزا وجون �ْصكانُلن، االتحاد الدولي لحماية الطبيعة بمعاونة من  األيخاندرو  د.  الف�صل الخام�س: 

مركز قانون البيئة التابع لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة، جامعة ملبورن باأ�صتراليا

الطبيعة،  لحماية  الدولي  االتحاد  ُب�س،  اإلروي  من  بمعاونة  الطبيعة  لحماية  الدولي  االتحاد  �ْصكانُلن،  جون  الف�صل ال�صاد�س: 

اآنجيال ك�صار

د. جاكي ِكنغ، �َصِذْرن ُووترز لالأبحاث واال�صت�صارات االإيكولوجية، جامعة كيب تاون بجنوب اأفريقيا، د. مايك  الف�صل ال�صابع: 

اأكرمان
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�سكر وتقدير

الدولي  لالتحاد  التابعة  والطبيعة  المياه  مبادرة  قبل  من  م�صتركًا  البيئية جهدًا  الجريانات  لترويج  البادرة  كانت هذه  لقد 

لحماية الطبيعة وبرنامج قانون البيئة في االتحاد الدولي لحماية الطبيعة من خالل مركز قانون البيئة في ُبون ومفو�صية قانون 

مفو�صية  م�صورة من  اإلى  باالإ�صافة  الطبيعة  لحماية  الدولي  لالتحاد  التابعْين  الرطبة  واالأرا�صي  المياه  ومجموعة خبراء  البيئة 

االتحاد الدولي لحماية الطبيعة الإدارة النظم االإيكولوجية.

من  المعرفة  وتكثيف  بجمع  قيامهم  اأ�صخا�س عديدين خالل  وتعليقات  اأفكار  من  الكتاب  هذا  ومحررو  موؤلفو  ا�صتفاد  وقد 

مختلف فروع العلم. فلكل من �صاهم بفكرة اأو تعليق جزيل ال�صكر على وقته وم�صاعدته.

الم�صتدام  التطور  حول  العالمية  القمة  خالل  البيئية  الجريانات  حول  عمل  ور�صة  الطبيعة  لحماية  الدولي  االتحاد  عقَد 

)جوهاِن�صبيرغ، اأيلول 2002( وذلك في مركز البيئة التابع لالتحاد. وقد �صاهمت مخرجات هذه الور�صة المفيدة في تطوير هذا 

الدليل. اأما خالل المنتدى العالمي الثالث للمياه )كيوتو، اآذار 2003( فقد اأتيح لنا تقديم العنا�صر الرئي�صية في هذا الدليل اأمام 

عدد كبير من الخبراء المائيين. ونود هنا اأن ن�صكر كل من �صارك في اجتماعات جوهاِن�صبيرغ وكيوتو على تعليقاتهم واقتراحاتهم 

والتي �صاعدت كثيرًا على تطوير الدليل وتعظيم فائدته.

وا�صنغُتن موتايوبا )وزارة  اأ�صتراليا(،  اآرثنغُتن )جامعة غريفث،  اآنجيال  البروفي�صورة  ب�صكر:  ونرغب على وجه الخ�صو�س 

المياه وتطوير الثروة الحيوانية، تنزانيا(، ِليث ُبولي )رئي�س اللجنة اال�صت�صارية المجتمعية في المجل�س الوزاري لحو�س موراي 

دارلينغ، اأ�صتراليا( وتايرا ُفوران )ق�صم العلوم وال�صيا�صة واالإدارة البيئية في جامعة كاليفورنيا – بيركلي(، على مراجعة كافة 

اأجزاء هذا الدليل.

المياه  مبادرة  المتحدة من خالل  المملكة  في  الدولي  التطوير  ودائرة  هولندا  المالية من حكومة  الم�صاهمات  فاإن  ختامًا 

والطبيعة هي مو�صع امتنانا الكبير. 
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الف�صل االأول

البدء

1-1 مقدمة

ينمو مح�صول قطن وفير بالري بمياه نهر قريب. وال يجد �صاحب القطن �صببًا لعدم اال�صتمرار في هذه العملية المربحة، 

فالنهر يمر من اأر�صه ولطالما كان �صعار عائلته اأن قطرة الماء التي �صت�صب في البحر هي قطرة �صائعة.

ولكن عدم مراعاة احتياجات النهر اأدى اإلى تدهور خطير في و�صع المناطق الواقعة في اأ�صفل المجرى المائي من النهر. 

فاأ�صماك تلك المناطق والتي كانت يومًا ما م�صدر غذاء وتجارة غدت على حافة االإنقرا�س، في حين تقوم االأ�صناف المجلوبة 

المحا�صيل  فاإن  وبالتالي  المياه.  نوعية  في  التدهور  من  بمزيد  والت�صبب  النهر  قاع  باإثارة  االأ�صماك  من  لالأكل  ال�صالحة  وغير 

الملوحة  المياه �صديدة  المياه. فقد غدت  تواجه نق�صًا في  باحتياجاتها �صارت  النظيفة تمدها  النهر  والتي كانت مياه  المروية 

وا�صتعمالها ي�صبب انخفا�صًا في المح�صول وتكاثرت الطحالب م�صببة مزيدًا من الخراب، واالأ�صجار التي كانت قوية تقف االآن على 

حافة الموت في �صهل في�صي جاف كان ذات يوم يتمتع بموا�صم رطبة.

باعتبارها  الحكومة  مقا�صاة  على  النهر  عند  والم�صتجمون  البيئيون  والنا�صطون  والمزارعون  االأ�صماك  �صيادو  اتفق  وقد 

م�صوؤولة عن تحديد الح�ص�س من موارد النهر ومطالبتها باإقامة جريان بيئي والحفاظ على المياه الالزمة الإ�صالح و�صع النهر 

الذي يعتمدون عليه.

لدورها  ومماِر�صة  قائمة  تبقى  كي  للمياه  تحتاج  الجوفية  المياه  ونظم  االأنهار  اأن  وهي  متنامية  حقيقة  ال�صيناريو  هذا  يبرز 

هذه  اإهمال  عواقب  و�صوح  ويزداد  البيئي”.  “الجريان  لذلك  الالزمة  المياه  كمية  على  وُيطلق  للنا�س؛  ومفيدة  وا�صتخداماتها 

اأ�صفل المجرى المائي وال�صناعات والمجتمعات المعتمدة  االحتياجات وتت�صاعف ُكلفه. ومن يدفع الثمَن النظُم االإيكولوجية في 

عليها.

برغم ذلك ال يوجد ما يكفي من الوعي لتقييم اأهمية االحتياجات المائية لالأنهار ونظم المياه الجوفية وُكلف اإهمال هذه 

االحتياجات. ومع اأن اأعداد المدركين لفوائد الجريانات البيئية في تزايد اإال اأن التدريب الر�صمي للخبراء والمهند�صين على هذا 

المو�صوع لم يبداأ اإال موؤخرًا. وفي العديد من الحاالت لم يتم بعد اإدراج تزويد المياه للنظم االإيكولوجية واال�صتعماالت في اأ�صفل 

المدى  على  المجتمعات  وازدهار  الم�صتدامة  للتنمية  ذلك  اأهمية  من  بالرغم  ال�صيا�صات،  �صناع  اأجندات  على  المائي  المجرى 

الطويل. لي�صت الجريانات البيئية من كماليات المحافظة على الطبيعة وال هي من تجليات البحث العلمي، بل تقع في �صلب النقا�س 

الدائر حول االإدارة الم�صتدامة للمياه.

لدورها.” قائمة ومماِر�سة  لتبقى  للمياه  الجوفية  المياه  الأنهار ونظم  “تحتاج 

تاريخيًا ارتبطت اإدارة المياه اأ�صا�صًا بمو�صوع التزويد مركزة على دور اال�صتخدامات المائية في تعظيم النمو االقت�صادي 

على المدى الق�صير، وذلك دون اهتمام حقيقي ب�صالمة الم�صدر نف�صه اأو فهم �صحيح لعواقب اال�صتخدام الجائر. يحاول مديرو 

ل�صرورة  اإدراكهم  ويتزايد  المياه،  لموارد  المتكاملة  االإدارة  نماذج  م�صتخدمين  النهر  لنظام  اأكبر  ب�صمولية  النظر  االآن  الموارد 

االهتمام بالنظم االإيكولوجية المائية وما توفره من موارد داعمة للنمو االقت�صادي على المدى الطويل.
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وينبغي النظر للجريانات البيئية في �صياق تطبيق االإدارة المتكاملة لموارد المياه في الم�صاقط المائية واأحوا�س االأنهار. فلن 

تفلح الجريانات البيئية في �صمان �صالمة النهر اإال اإذا جاءت كجزء من مجموعة متكاملة من تدابير اأعم مثل حماية التربة ومنع 

التلوث وحماية واإ�صالح موائل العي�س. 

يبرز البدء في االإدارة الموؤدية الإطالق الجريانات البيئية ال�صراع حول الو�صول للمياه وملكيتها والحقوق المائية. اأما حيث 

تكون الح�ص�س المائية اأكبر مما يجب فالتحدي االإ�صافي الماثل اأمام الجريانات البيئية هو اإعادة تحديد الح�ص�س اأو الحفاظ 

البيئية  الجريانات  على  بالعمل  ال�صروع  قبل  ينبغي  لذلك  النهر.  اإلى  واإعادتها  الحاليين  الم�صتخدمين  مواجهة  في  المياه  على 

االإدراك باأن ثمة مجموعة كبيرة من المعنيين الذين يجب اإ�صراكهم في هذا الم�صعى.

ال�صيا�صيون  هوؤالء  ومن  البيئية.  الجريانات  تخدم  باأعمال  القيام  عليهم  ينبغي  الذين  اأولئك  لكل  موجه  الكتاب  هذا 

والمخططون واالقت�صاديون والبيئيون ومجموعات م�صتخدمي المياه والمنظمات االأهلية االأخرى والمجتمعات النهرية والمهند�صون 

والهيدرولوجيون والمحامون.

جاء هذا الدليل ليحدد ما ينبغي �صنعه لتعريف الجريانات البيئية وتطبيقها من خالل منهجية مجربة ت�صرح ماهية هذه 

اأمثلة  لتو�صيحها  م�صتخدمًا  البيئية  الجريانات  في  لل�صير  َعملية  واإجراءات  نظرية  ويقدم  وكيفيتها.  ومكانها  ووقتها  الجريانات 

م�صروعة  اأ�صئلة  يجيب عن  كما  المتحدة.  والواليات  اأفريقيا  وجنوب  كاأ�صتراليا  البيئية  الجريانات  برامج  فيها  تطبق  بلدان  من 

تتعلق بكيفية الح�صول على تمويل وتدريب المعنيين على المهارات المطلوبة وتعزيز الفهم للجريانات لدى المجتمعات والقادة 

ال�صيا�صيين والح�صول على دعمهم. ويذكر الكتاب مطبوعات اأخرى تحوي معلومات مف�صلة للراغبين باال�صتزادة.

اإلى  لينتقل  واأهميتها  البيئية. فيبداأ معرفًا بالجريانات  ال�صبعة جانبًا من جوانب الجريانات  الكتاب  يتناول كٌل من ف�صول 

�صيا�صة فنية جلية ون�صائح عملية حول كيفية تقييم وتوفير جريان بيئي.

الجوانب  الدليل  يناق�س  االأول  الف�صل  لتحقيق جريانات كافية في  اإطار عام  البيئية ور�صم  الجريانات  فبعد تقديم مفهوم 

العلمية والفنية لتقييمات الجريانات في الف�صل الثاني. من ثم ينبري الف�صل الثالث لطرح تف�صيالت المتطلبات الفنية والخيارات 

المتاحة لت�صميم بنية تحتية جديدة وتعديل البنية القائمة بما يمكن من اإطالق الجريانات. اأما الف�صل الرابع فيتناول ب�صيء من 

التف�صيل تكاليف الجريانات وفوائدها االقت�صادية ويعر�س لما هو ممكن من اأ�صاليب تمويل متطلبات تح�صين الجريانات. يعالج 

خام�س الف�صول ال�صيا�صة واالأطر الموؤ�ص�صية والتنظيمية المطلوبة الإن�صاء جريانات بيئية، في حين يقدم الف�صل ال�صاد�س معلومات 

حول كيفية اإيجاد زخم �صيا�صي ومجتمعي للتغيير وااللتزام وكيفية بناء ما يلزم من تحالف لل�صركاء. اأما �صابع الف�صول واآخرها 

فيتناول متطلبات بناء القدرات.

1-2 التعريف

بمياه  “موراي-دارلينغ” باأ�صتراليا معززًا  “بارما-ميليوا” الواقعة في حو�س  اأعوام في غابة  يقع في�صان مرة كل خم�صة 

م�صرفة من خزان كبير في الحو�س. وقد تنا�صل بعد الفي�صان طائر البل�صون الكبير والأول مرة منذ عام 1979 وخم�صة اأنواع من 

ال�صفادع واأ�صماك اأ�صلية.

 وقد تم اإغالق قناة “موامبا” لجر المياه في برنامج الجبال الثلجية للطاقة الكهرمائية باأ�صتراليا وذلك بعد مائة عام من 

العمل مما �صاعف الجريانات في النهر من 3% اإلى 6% واأِذن ببداية التزام طويل االأمد بزيادة الجريانات في النهر الثلجي بما 

ن�صبته 28% من الجريانات الطبيعية.

اأما في جنوب اأفريقيا فقد يتم تقلي�س ح�ص�س الذين يقومون بالري لتوفير مياه لالحتياطي المخ�ص�س والمدار لل�صالح 

العام بهدف مراعاة متطلبات ب�صرية واإيكولوجية رئي�صية.

المائي  المجرى  اأ�صفل  مناطق  تمد  والنوع  الكم  مختلفة  جريانات  “موهالي” لت�صريف  �صد  مم  “لي�صوتو” �صُ جبال  وفي 

بفي�صانات من وقت الآخر.
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كانت هذه اأمثلة على اأعمال ا�صتهدفت توفير جريانات بيئية. ويعتبر هذا الدليل اأن الجريان البيئي هو النظام المائي المتوفر 

�صمن نهر اأو اأر�س رطبة اأو منطقة �صاحلية وبه تتم المحافظة على النظم االإيكولوجية وفوائدها حيثما وجد تنازع في ا�صتعماالت 

المياه وحيثما تكون الجريانات منظمة. 

من الممكن التمييز بين كمية المياه الالزمة للمحافظة على النظام االإيكولوجي في حالة �صبه نقية والكمية التي يمكن لعملية 

البيئي، وهي �صت�صكل  بالجريان  الكمية  اإلى هذه  للنظام. وي�صار  اإلى تخ�صي�صها  اأن تخل�س  بيئية واجتماعية واقت�صادية  تقييم 

جريانًا يحافظ على النظام االإيكولوجي في حالة قريبة من الحالة النقية.

قد يبدو للوهلة االأولى اأن كل الجريان الطبيعي في تراوحه بين االرتفاع واالنخفا�س �صروري للحفاظ على النظام االإيكولوجي 

في حالة �صبه نقية. لكن بع�س االإيكولوجيين يعتقدون باإمكانية اإزالة جزء �صغير من الجريان دون اأن يوؤدي ذلك اإلى �صرر يذكر 

الذي  الجزء  الموجودة في حجم  التقييمات  وتتراوح  اإزالته،  يمكن  الذي  الجزء  تقييم حجم  ال�صهل طبعًا  لي�س من  النظام.  في 

اأن يبقى  يجب المحافظة عليه فبع�صها يكتفي بـ 65% واالآخر ي�صترط بقاء ما ال يقل عن 95%. بعد الفراغ من تحديد ما يجب 

من جريان وما يمكن اال�صتغناء عنه ي�صتطيع اإيكولوجيو النهر تقديم الم�صورة حول ما هو متوقع من اأنماط واأحجام للجريانات 

في ظل مجموعة مختلفة من اأو�صاع النهر. وتفيد هذه الم�صورة في اختيار و�صع يتيح توازنًا مقبواًل بين الحالة المرغوبة للنظام 

االإيكولوجي واالحتياجات االجتماعية واالقت�صادية للمياه. وبالتالي فاإن الجريانات المخ�ص�صة لتحقيق الحالة المرغوبة هي ما 

يعرف بالجريان البيئي.

اأو عبر  اإدارة للموارد المائية. ويمكن تنظيم الجريان من خالل البنية التحتية كال�صدود  يقت�صي توفير الجريانات البيئية 

تحويل مجرى المياه اإلى خارج نظامها، مثاًل ب�صخها بعيدًا. وبالتالي ثمة طرق مختلفة لتوفير الجريانات البيئية كتعديل البنية 

التحتية اأو تغيير �صيا�صات وحقوق الح�ص�س المائية.

1-3 الفوائد

 

للنا�س  ال�صاحلية  �صبه  البحرية  االإيكولوجية  والنظم  االأنهار  وم�صبات  واالأرا�صي  كاالأنهار  المائية  االإيكولوجية  النظم  توفر 

“ال�صلع” مثل مياه ال�صرب النظيفة واالأ�صماك واالألياف و“الخدمات” كتنقية المياه  مجموعة كبيرة متنوعة من الفوائد ت�صمل 

بها بقيمة ذاتية في  المرتبطة  االإيكولوجية  والنظم  ال�صليمة  االأنهار  الترفيهية. كما تحظى  الفي�صانات والجوانب  وتخفيف حدة 

الوجدان العام تتخذ اأحيانًا تجليات ثقافية خا�صة لدى المجتمعات االأ�صلية. وغالبًا ما يتم تجاهل هذه القيمة ل�صعوبة تحديدها 

وتقييمها.

للخطر.” والقت�سادات  والب�سر  الإيكولوجية  النظم  البيئية وجود  الجريانات  �ض غياب  “يعرِّ

تحتاج االأنهار وغيرها من النظم االإيكولوجية المائية للمياه وعنا�صر اأخرى كالتراب والروا�صب كي تبقى �صليمة تمدُّ النا�س 

بفوائدها. من اأهم العنا�صر الم�صاهمة في �صالمة هذه النظِم الجريانات البيئية التي اإن ُحجبت عن الو�صول للنهر اأو نظام المياه 

الجوفية �صتحدث اأ�صرارًا بالغة بكل النظام االإيكولوجي المائي بل و�صتهدد المجتمعات المعتمدة على هذا النظام. فما �صينجم 

عن احتجاب الجريانات البيئية على المدى الطويل قد ي�صل اإلى تهديد وجود النظم االإيكولوجية المعتمدة على هذه الجريانات 

وبالتالي تهديد َحَيوات و�صبل معي�صة واأمن مجتمعات و�صناعات اأ�صفل المجرى المائي. هذا االأمر يجعل الق�صية المطروحة لي�صت 

اإمكانية تحمل تكاليف الجريانات البيئية بل اإمكانية )ومدة( تحمل المجتمع لتبعات عدم توفير جريانات بيئية.

 ومع هذا التزايد يت�صاعد القلق 
1
منذ حين واالآثار بعيدة المدى لتنظيم الجريانات على النظم االإيكولوجية تتزايد و�صوحًا.

حول هذه االآثار م�صحوبًا بوعي وعمل �صيا�صي متنام. يحوي هذا الدليل اأمثلة عديدة من بلدان واأقاليم اأحرزت تقدمًا ح�صنًا في 

توفير الجريانات البيئية. وغالبًا ما لعبت المجتمعات دورًا �صاغطًا في ذلك التقدم. ومن ذلك ما جرى في حالة اإدارة بحيرة 
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“مونو” بكاليفورنيا حيث اأدت عدة اأن�صطة قامت بها مجموعات �صغط من �صيادي االأ�صماك معززة بقرار من المحكمة اإلى اإجبار 
الحكومة على اإطالق جريانات بيئية. فال�صغط والحراك ال�صعبي لعبا دورًا محوريًا في اإحداث هذه التغييرات.

ا�صتمال  الأهمية  الدولية  والمواثيق  االتفاقيات  اإدراك  يتزايد  بل  المحلي فقط،  الو�صط  التغيير في  يتردد �صدى دعوات  وال 

 ما يلي كاأولويات ت�صتوجب 
2

االإدارة المائية على ما يلبي المتطلبات البيئية. وكمثال و�صَع تقرير اللجنة العالمية المعنية بال�صدود

ذلك  ويتطلب  الفوائد.  في  والت�صارك  اال�صتحقاقات،  ومراعاة  العي�س،  و�صبل  االأنهار  على  المحافظة  االهتمام:  درجات  اأق�صى 

توفير ال�صدود للمياه الالزمة للجريانات البيئية واأن تكون م�صممة )اأو معدلة( ومدارة بما يكفل ذلك. كذلك دعت “روؤية المياه 

 اإلى “ترك المياه في النظام لتوفير خدمات بيئية كتخفيف حدة الفي�صانات وتطهير المياه”. وي�صاهم ذلك في اإطار 
والطبيعة”3

العمل المكون من �صتة اأجزاء والخا�س بحماية واإدارة موارد المياه بما في ذلك “االهتمام بـ واإدارة موارد المياه العذبة في نهر 

اأو اأحوا�س ت�صريف”.

المياه  االأولى من  التخ�صي�صات  الت�صريف حتى خالل  اأو حو�س  النهر  بكافة مراحل  البيئية  بالجريانات  يرتبط االهتمام 

لال�صتخدامات اال�صتهالكية اأو خالل تقييمات االأثر البيئي لغايات تجديد ترخي�س بنية تخزين المياه. كما اأنه من المنا�صب البدء 

في تناول الجريانات البيئية عند تطوير خطط ح�ص�س المياه اأو برامج اإعادة تاأهيل النهر. ويبقى الخيار االأمثل هو البدء بذلك 

في اأقرب منا�صبة ممكنة رغم احتمالية وجود معيقات ك�صعف االهتمام ال�صيا�صي وغياب المعلومات الكافية. فالتاأخر في معالجة 

الجريانات �صيفاقم الم�صكالت ويرفع من تكلفة الحلول اجتماعيًا واقت�صاديًا.

�صورة 1-1: مواطنون يحملون اأوعية معدنية فارغة يتجهون اإلى مجرى نهر جاف طلبًا للمياه بالقرب من حيدر اأباد التي تبعد 

160 كلم عن كرات�صي
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1-4 الواقع

تهدف الجريانات البيئية اإلى توفير نظام جريان مالئم كمًا ونوعًا وتوقيتًا يحافظ على �صالمة االأنهار والنظم االإيكولوجية 

اإقليم الآخر.  اآراء مجتمعية تتباين من دولة الأخرى ومن  النهر فتحددها  اأما درجة ال�صالمة الكافية ال�صتدامة  المائية االأخرى. 

النهر، فهذه القيم هي ما يحدد القرارات  اإدارة نظام  البيئي المالئم لنهر معين يعتمد على قيم  وبالتالي فاإن تقييم الجريان 

المتعلقة باأ�صلوب الموازنة بين االحتياجات البيئية واالقت�صادية واالجتماعية وا�صتعماالت مياه النهر.

البيئي. بل  لبرنامج الجريان  الرئي�صي  اأو حتى  الوحيد  االأغلب المخرج  االإيكولوجية لن تكون على  المكا�صب  اأن  يعني ذلك 

يتوجب اأن يوازن هذا البرنامج بين ح�ص�س المياه لتلبية االحتياجات االإيكولوجية منها واحتياجات اال�صتعماالت االأخرى مثل توليد 

الطاقة الكهرمائية والري ومياه ال�صرب والترفيه. بالتالي فاإن تطوير برنامج للجريان البيئي يقت�صي التركيز على القيم الرئي�صية 

االعتبارات  من  مجموعة  وثمة  عنها.  الناتجة  المقاي�صات  وتعريف  المطلوبة  المخرجات  وتحديد  القرارات  عليها  �صتقوم  التي 

الواجب مراعاتها عند البدء بتناول الجريانات البيئية.

�سياقهما.” الت�سريف في  النهر ونظام  “تعاَمل مع 

اإلى م�صبه  يجب تناول النهر ونظم الت�صريف في �صياقها. يعني ذلك من الناحية المادية التعامل مع النظام من منابعه 

ومع البيئات ال�صاحلية للم�صب وكل ما يت�صل بالنظام من اأرا�س رطبة و�صهول في�صية ونظم مياه جوفية. اأما من الناحية الِقَيِمية 

فيعني االهتمام بالقيم البيئية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية المرتبطة بمجمل النظام. بالتالي ثمة مجموعة كبيرة متنوعة 

من المخرجات التي يمكن اإدماجها في برنامج للجريان البيئي تبداأ بالحماية وقد ال تتوقف عند خدمة احتياجات ال�صناعات 

والنا�س عامة.

ومما يمكن للجريانات البيئية اإحداثه في نظام نهري يت�صم بتخ�صي�س كميات مياه مبالغ فيها لال�صتخدامات اال�صتهالكية 

جعل النظام االإيكولوجي يقوم بدور فاعل في توفير كميات م�صتدامة لال�صتخدام الحالي والم�صتقبلي واال�صتخدام داخل المجرى 

بهدف  مواردها  تخ�صي�س  في  النظر  اإعادة  للغاية  وي�صعب  اأ�صا�صي  ب�صكل  عليها  المعتَمد  النهرية  النظم  في  اأما  ذاته.  المائي 

اأو مواقع االأر�س الرطبة بالحماية وبمخ�ص�صات مائية محددة.  اإ�صالح النظام برمته فيمكن ا�صتهداف بع�س امتدادات النهر 

التنوع الحيوي الكبير ت�صتلزم توفير جريان بيئي للمحافظة على حالتها الطبيعية، وفي هذه الحالة ال منا�س  لكن االأنهار ذات 

من تقلي�س اال�صتخدامات اال�صتهالكية للمياه اإلى حدها االأدنى مما قد يعني تحويل م�صار المياه خالل اأوقات االرتفاع الكبير في 

م�صتوى الجريان ومنع التخزين.

و�سيناريوهات لال�ستخراج.” المائي  للمجرى  وا�سحة  “ينبغي و�سع غايات 

من �صروط ت�صميم جريان بيئي و�صع غايات وا�صحة للمجرى المائي واال�صتخراج و�صيناريوهات لال�صتعمال. ينبغي اأن يكون 

لالأهداف موؤ�صرات قابلة للقيا�س بحيث ت�صبح اأ�صا�صًا للتخ�صي�صات المائية. ومن اأمثلة الغايات المفيدة “المحافظة على اأ�صماك 

التروتة البنية عند م�صتويات عام 1995” و“المحافظة على ما ال يقل عن 75% من غابات المانغروف في اأ�صفل المجرى المائي” 

و“االإبقاء على النيترات في النهر عند م�صتوى محدد”.

“تاأمين  مثل  اأمورًا  ولكن  البيئي.  الجريان  غايات  من  فائدة  اأقل  االأولى  للوهلة  واالجتماعية  ال�صيا�صية  الغايات  تظهر  قد 

ذاتها.  بحد  جدًا  مفيدة  غايات  تكون  قد  البيئيين”  ال�صيا�صيين  حيادية  “�صمان  اأو  االأقل”  على  المزارعين  من   %85 ر�صى 

اإن�صاء جريانات بيئية م�صاألة ِقيم فاإن و�صع غايات للنهر عملية اجتماعية-�صيا�صية على نحو كبير يقت�صي نجاحها  وكما يعتبر 

اإقامة  بمتطلبات  االإلمام  الم�صاركين  جميع  من  ويتوقع  وخبراء.  ومخت�صين  المعنية  المجموعات  مختلف  عن  ممثلين  اإ�صراك 

واإدارة جريان بيئي.
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االإيكولوجية  النظم  وعلى  اآخرين  م�صتخدمين  على  النهر  لموارد  المتناف�صة  اال�صتخدامات  مختلف  من  اال�صتفادة  تنعك�س 

المائية في اأ�صفل المجرى المائي. وي�صتتبع محاولة اإيجاد توازن بين النظم االإيكولوجية المائية واال�صتخدامات االأخرى تحديد 

تكاليف هذا  �صيتحمل  النظم.  التخلي عن بع�س مخ�ص�صاتهم ل�صالح احتياجات هذه  ينبغي عليهم  الذين  الم�صتخدمين  هوية 

التحول كل من النظم االإيكولوجية المائية في اأ�صفل المجرى المائي وم�صتخدمي المياه. لكن من الممكن اأن ال تح�صل البيئة على 

كافة احتياجاتها االإيكولوجية من المياه وقد يحتاج م�صتخدمو المياه اإلى تبني تغييرات مكلفة في ممار�صاتهم لتح�صين الكفاءة 

المائية مثاًل.

اإطار 1-1: اأنهار �صليمة تعمل

كان الهدف المعلن للجريانات البيئية لنهر “موراي” في اأ�صتراليا “�صالمة النهر وقيامه بوظيفته وجعله مثااًل 

بوظيفته”  النهر  “قيام  م�صطلح  ا�صتخدم  وقد  النقية”.  والبيئة  النظيفة  المياه  وجريان  االزدهار  ال�صتمرار 

للتدليل على اأن النهر لن يعود لنقائه االأ�صلي الذي كان عليه قبل اال�صتيطان االأوروبي وقبل التنظيم. وللمزيد عن 

http://www.thelivingmurray.mdbc.gov.au :ذلك يمكن زيارة هذا الموقع

مهما يكن من اأمر ال يجوز اال�صتهانة بتبعات عدم توفير جريانات بيئية، حيث تتزايد االأدلة على اأن االإخفاق في تلبية متطلبات 

الجريان البيئي �صيوؤدي على المديين المتو�صط والطويل اإلى نتائج كارثية للعديد من م�صتخدمي النهر.

الجريانات.” توفير  تبعات عدم  فيها  بما  والتعامل معها مبا�سرة  التكاليف  اإدراك  المهم  “من 

يجب االإدراك اأنه باالإ�صافة اإلى التكاليف ثمة اأمور هامة مرتبطة بالجريانات البيئية ال يمكن التيقن منها كالمعرفة العلمية 

حول كمية المياه الالزمة ووقتها وطريقة ا�صتخدامها. لكن اأو�صح جوانب عدم التيقن هي المتعلقة باالآثار االجتماعية واالقت�صادية. 

واأكثر الموا�صيع التي تخ�صع للتمحي�س هي التكاليف والفوائد. يمثل عدم التيقن حول التاأثيرات خطرًا للعديد من المواطنين 

وي�صتخدم عادة كعذر لعدم القيام بالعمل الالزم، مما ي�صتوجب المناق�صة العامة لالأمور غير اليقينية الموؤثرة في م�صاعي تحقيق 

الجريانات البيئية والعمل على تهيئة المعنيين لتقبل هذه االأمور. 

1-5 المقاي�صات

ال يق�صد بتزويد الجريانات البيئية اإيجاد حالة م�صابهة لحالة النهر النقي، فاأي نظام مقنَّن ال ي�صتطيع اإعادة اإنتاج كافة 

جوانب الجريان الطبيعي وتلبية اال�صتخدامات المتناف�صة في ذات الوقت. فمن غير المتوقع مثاًل اأن يوفر النهر الذي يتعر�س 

لموا�صم جفاف عمق مائي منا�صب دائمًا للمالحة.

االأ�صا�صية  الطبيعي  الجريان  نظام  عنا�صر  تحديد  في  بيئية  جريانات  لتوفير  ال�صعي  عند  التحدي  مظاهر  اأحد  يكمن 

بتكاثر  لل�صماح  محددة  لمدة  بالمياه  الفي�صية  ال�صهول  غمر  �صرورة  مثاًل  يتبين  فقد  المطلوبة.  الجريان  غايات  لتحقيق 

الحرجة  الفترة  تتجاوز  بحيث  الطبيعي  الفي�صان  فترة  لتمديد  المتوفرة  المياه  ا�صتعمال  على  العمل  يتم  عندها  االأ�صماك. 

عو�صًا عن زيادة ذروة الفي�صان.
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 “تختلف الجريانات البيئية عادة عن الجريانات الطبيعية فهي نادراً ما تكون �سمن الحد 

الأدنى والمتو�سط للجريانات الطبيعية.” 

وتبعًا لمناخ المنطقة التي يوجد بها النظام قد يعتبر معدل ما ي�صرفه النهر من اأقل عنا�صر الجريان الطبيعي اأهمية. اأما 

التنوع في كمية الجريان ونوعيته وتوقيته ومدته فهي غالبًا ما تكون هامة للمحافظة على نظم النهر االإيكولوجية. ومن دالئل 

والتر�صبات  التراب  واإزاحة  وهجرتها  االأ�صماك  لتكاثر  مناطق  توفير  في  الفي�صان  الجريانات  به  تدعم  ما  التنوع  هذا  اأهمية 

واالأمالح. واأكثر المناطق التي تبرز هذه الفوائد هي المناطق ذات المناخات الجافة والتي تت�صم الفي�صانات فيها بالمو�صمية 

المتبوعة بفترات جفاف. وفي هذه الحاالت ال ُتجدي الحدود الدنيا اأو حتى المتو�صطة من تخ�صي�صات المياه.

يقع تحديد المقاي�صات الالزمة ثم القيام بها في �صميم اإقامة وتنفيذ جريانات بيئية. وال منا�س عند تقنين الجريان لجعله 

اأواًل، بين مختلف  يوفر جريانًا بيئيًا من ن�صوء تكاليف يتحملها م�صتخدمون معينون، كما ال منا�س من ن�صوء م�صالح متناف�صة: 

الم�صتخدمين الم�صتهلكين؛ ثانيًا، بين الفوائد البيئية واال�صتخدامية في اأعلى المجرى المائي واأ�صفله. و�صين�صاأ تناف�س اأي�صًا بين 

اأجزاء من بيئة النهر لكل منها احتياجاته الخا�صة من نظم الجريان الطبيعي. مثاًل قد تحتاج ال�صهول الفي�صية اإلى غمر مائي 

غير منتظم فيما تعتمد الم�صبات للح�صول على كميات مياه نقية على جريانات كبيرة منتظمة.

�صورة 1-2: فيل وحيد يبحث عن م�صدر غير معتاد لمياه ال�صرب في متنزه “كروغر” الوطني اأثناء الجفاف الذي حل في عام 

1992 عندما توقف نهر “�صابي” عن الجريان الأول مرة
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الت�صدي الأي  المتناف�صة عند  العديد من الم�صالح  البيئي؟ يجب تقييم  لتوفير الجريان  هل ثمة رابحون وخا�صرون نتيجة 

ت�صاوؤل يتعلق بماهية الجريانات البيئية المطلوبة وكيفية توفيرها، بيد اأن االأمر االأكيد خ�صارة الجميع اإن لم نعمل على توفير هذه 

الجريانات.

لي�صت الجريانات البيئية ال�صفة الوحيدة لنظام نهري �صليم، بل ثمة متطلبات اأخرى ل�صالمة هذا النظام مثل تقليل التلوث 

البيئية خارج  التعامل مع الجريانات  فاإن  بالتالي  والترفيه.  االأ�صماك  المائي ذاته ك�صيد  االأن�صطة داخل المجرى  اإدارة  وُح�صن 

�صياقها الطبيعي لن يوؤدي على االأغلب اإلى نتائج ح�صنة بل ربما ي�صر بالمجتمعات، لذلك ينبغي دائمًا تناول الجريانات البيئية 

كعن�صر اأ�صا�صي من عنا�صر االإدارة الحديثة للحو�س النهري. 

النهري.” للحو�ض  الحديثة  الإدارة  اأ�سا�سي من عنا�سر  البيئية عن�سر  “ الجريانات 

يف�صل عند توفير الجريانات المائية وجود دعم من حزمة ممار�صات واأنظمة متكاملة ت�صمل الحو�س برمته كتلك المتعلقة 

با�صتخدام االأرا�صي والحقوق المائية واال�صتخدامات داخل المجرى المائي. اأما توفير جريان بيئي لنهر مترٍد دون وجود تلك 

الحزمة فقد ال يكون مجديًا بل قد يكون �صارًا. من اأمثلة ذلك اأن �صفاف النهر المتداعية نتيجة الإزالة الغطاء النباتي عنها قد 

تتاآكل ب�صدة نتيجة الإحداث جريانات متنوعة، واأن غمر اأرا�س رطبة و�صهول في�صية �صديدة التدهور والتلوث قد ي�صبب اأو يفاقم 

بالخيار  لي�س  ال�صياق المحيط  بيئية بمعزل عن  اأرجاء الحو�س. فاإحداث جريانات  الملوثات في كافة  وانت�صار  االأع�صاب  تكاثر 

ال�صائب.

مع تزايد المعلومات الجديدة وتغير اأو�صاع النهر �صيكون على المخت�صين ومديري المياه تعديل ممار�صات الجريان البيئي 

على نحو دوري لتالئم الظروف الم�صتجدة. يعني ذلك �صرورة التقييم المنتظم لكفاءة الجريان البيئي با�صتخدام �صفوة المعلومات 

د وتقيَّم ا�صتجابات النباتات والحيوانات والموارد والنا�س للجريانات ثم تعدل الجريانات البيئية اإن كان ثمة  المتوفرة، حيث تر�صَ

ما ي�صتدعي ذلك. وهذا ما يعرف باالإدارة التكيفية التي ت�صكل عن�صرًا رئي�صيًا من عنا�صر التعامل مع المقاي�صات الناتجة عن 

ت�صميم واإدارة الجريان البيئي.



23





25

الف�صل الثاني

تعريف المتطلبات المائية

2-1 مقدمة

لي�س من ال�صهل التحديد الكمي لمتطلبات الجريان البيئي الالزمة لالأنهار واالأرا�صي الرطبة المرتبطة بها، فذلك يعتمد 

بالدرجة االأولى على الحالة الم�صتقبلية المرغوبة للنظام االإيكولوجي للنهر الم�صتهدف. و�صتوؤثر كافة عنا�صر نظام الجريان على 

اإيكولوجية النهر بطريقة اأو باأخرى مما يعني اأنه حتى يكون النظام االإيكولوجي طبيعيًا بالكامل ينبغي لنظام الجريان اأن يكون 

طبيعيًا. ولكن معظم النظم االإيكولوجية لالأنهار غير متروكة على حالتها االأ�صلية بل هي ُمدارة بدرجات متفاوتة، وقد �صار ُعرفًا 

اأن المياه الماأخوذة منها لال�صتخدامات الب�صرية كالري والت�صنيع �صرورية لبقاء االإن�صان وتطوره. ذلك العرف جعل من الجريان 

عدة  �صوء  في  للنهر  االإيكولوجي  النظام  بحالة  المتعلقة  بالعلوم  فنيًا  مدعوم  مجتمعي  اختيار  م�صاألة  للنهر  المخ�ص�س  البيئي 

نظم للجريان. اأما الحالة المرغوبة للنهر فيمكن تو�صيفها من خالل الت�صريعات اأو المقاي�صات المتفاَو�س عليها بين م�صتخدمي 

المياه.

 اأو تبريد 
4

في بع�س الحاالت يتم اإعادة المياه للنهر بعد ا�صتخدامها كما يحدث عند توظيفها في توليد الطاقة الكهرمائية

من�صاأة �صناعية. ولكن يتوقع التغيير في توقيت جريان النهر في المنطقة التي تلي النقطة التي تعاد فيها المياه للنهر. وفي الجزء 

من النهر حيث تتم اإعادة المياه الم�صتخدمة اإلى المجرى الرئي�صي تكون الجريانات اأقل من م�صتواها الطبيعي. اأما في الحاالت 

االأخرى اأي عندما ُت�صحب المياه للري فهي غالبًا تعاد بكميات قليلة جدًا اأو في مناطق تبعد كثيرًا عن نقطة ا�صتخراجها مما يعني 

اأنها �صتكون قد ا�صتهلكت. من ال�صروري االإدراك اأن الجريان لي�س العامل الوحيد في �صالمة النهر، فنوعية المياه والمبالغة في 

�صيد االأ�صماك والحواجز المادية المعيقة لهجرة االأجنا�س النهرية توؤثر جميعها في النظم االإيكولوجية المائية.

البيئي.” الجريان  لتحديد  اإطار مثالي موحد  اأو  اأو منهج  اأ�سلوب  ثمة  “لي�ض 

طورت خالل العقدين الما�صيين اأ�صاليب ومنهجيات واأطر عديدة كي ت�صاعد على ت�صميم واإطالق جريانات بيئية. فاالأ�صاليب 

تعنى بتقييمات محددة للمتطلبات البيئية فيما المنهجيات طرٌق للح�صول على تقييمات مثاًل من خالل فرق مخت�صة، اأما اأطر 

اإدارة الجريان فتتيح ا�صتراتيجية اأ�صمل لتقييم الجريان البيئي م�صتفيدة من اأ�صلوب اأو اأكثر ومطبقة لمنهجية معينة. ولكل اأ�صلوب 

اأو منهجية اأو اإطار محا�صن وم�صاوئ.

لي�س ثمة اأ�صلوب اأو منهج اأو اإطار مثالي موحد لتقييم الجريان البيئي، فما ي�صلح لظروف ما قد ال ي�صلح لغيرها. ت�صمل 

معايير اختيار اأ�صلوب اأو منهجية اأو اإطار ما نوع الق�صية المعنية )ك�صحب المياه اأو ال�صدود اأو برنامج االأنهار الجارية( والخبرة 

االأخيرة ما عادت  ال�صنوات  له. وفي  الذي ينبغي ت�صميم الجريانات وفقًا  الت�صريعي  المتاحين واالإطار  المطلوبة والقوة والمال 

الفروق وا�صحة بين االأ�صاليب واالأطر رغم تركيز االأولى على المتطلبات االإيكولوجية والثانية على الجريانات البيئية. بل �صار 

العديد من هذه وتلك ينزع نحو التكاملية ويعتمد على مجموعات المعنيين وفرق الخبراء في تعريف مقدار المياه الواجب تركها 

في النهر. لكن هذا الدليل يقدم االأ�صاليب واالأطر كمجموعتين منف�صلتين توخيًا للو�صوح. 
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2-2 تعريف االأهداف اأو �صيناريوهات التفاو�س

تم بالن�صبة لبع�س النظم النهرية و�صع غايات محددة الأ�صباب اإيكولوجية اأو اقت�صادية اأو اجتماعية، وفي مثل هذه الحالة 

ينبغي اأن يقع تحقيق هذه الغايات في �صلب الجريانات البيئية. كان الهدف للوادي االأو�صط من حو�س نهر ال�صنغال المحافظة على 

م�صاحة 50000 هكتار للزراعة اأثناء انح�صار الفي�صان. وبما اأن نحو ن�صف م�صاحة االأرا�صي المتعر�صة للفي�صان قد ُزرعت، فذلك 

يعادل غمر 100000 هكتار من ال�صهول الفي�صية وي�صتوجب بالتالي توفير 7500 مليون متر مكعب من مياه �صد “ماناتالي”.

جيد”  “و�صع  بتحقيق  االأع�صاء  الدول  قيام  على  االأوروبي  االتحاد  عن  ال�صادرة  المياه  ب�صاأن  االإطارية  التوجيهات  تن�س 

ف هذا االأخير نوعيًا   ويتاألف هذا الو�صع الجيد من و�صع كيميائي جيد وو�صع اإيكولوجي جيد. وقد عرِّ
5

للمياه ال�صطحية والجوفية.

با�صتماله على اأجنا�س ومجتمعات من االأ�صماك والالفقاريات المرئية والنباتات المائية والقاعيات النباتية والبالنكتون النباتي. 

كما ي�صتمل على عنا�صر داعمة موؤثرة في العنا�صر البيولوجية مثل �صكل القناة وعمق المياه وجريان النهر. من الخطوات الرئي�صية 

لتحقيق “الو�صع الجيد” اإطالق الجريانات البيئية. وقد ا�صتخدم تعريف م�صابه في جنوب اأفريقيا، ولكن عو�صًا عن ا�صتهداف 

و�صع جيد في كافة الحاالت ت�صع دائرة ال�صوؤون المائية والحراج غاياتها وفقًا الأهداف اإدارة اإيكولوجية مختلفة. ثمة اأربع فئات من 

االأهداف من “اأ” اإلى “د” )اأنظر جدول 2-1(، وهناك اأي�صًا فئتان اإ�صافيتان )“هـ”، “و”( لت�صنيف الو�صع االإيكولوجي القائم 

ولكنهما ال ت�صكالن اأهدافها. فعند وجود موارد المياه في الفئة “هـ” اأو “و” يكون الهدف الفئة “د” اأو فئة اأعلى. 

 

6

جدول 2-1 فئات االإدارة االإيكولوجية 

الو�سف ال�سنف

تعديل هام�صي على االأو�صاع الطبيعية. خطر هام�صي على الكائنات الح�صا�صة.  اأ

تعديل ب�صيط على االأو�صاع الطبيعية. خطر ب�صيط على الكائنات الح�صا�صة. ب

تعديل متو�صط على االأو�صاع الطبيعية. قد ينخف�س عدد وانت�صار الكائنات الح�صا�صة تحديدًا.  ج

ح اختفاء الكائنات الح�صا�صة. تغييرات جوهرية على االأو�صاع الطبيعية. يرجَّ د

يقت�صي تطبيق النهج الذي ي�صتهدف تحقيق غايات معينة اأن يتم اأواًل تعريف الو�صع المرغوب للنهر ثم تعريف الحدود العليا 

اأن تتدنى احتمالية الح�صول على نهر �صليم من  اأ�صتراليا مثاًل   في 
7

والدنيا للجريانات الدالة على تغير في و�صع النهر. اقُترح

م�صتوى مرتفع اإلى اآخر متو�صط عندما يكون النظام الهيدرولوجي اأقل من ثلثي نظام الجريان الطبيعي. وقد تبدو هذه الن�صبة 

معقولة اإال اأنها تفتقر لالأدلة العلمية الكافية. لذلك قد ال يكون من الممكن نظريًا تعريف نظام الجريان الالزم للمحافظة على 

 اأما عمليًا فتقييم الجريان البيئي يعتبر اأداة هامة في اإدارة النهر. ومع ذلك ينبغي االإدراك اأن محدودية 
8

الحالة المرغوبة للنهر.

المعرفة بالبيئة المائية تجعل من تعريف الحدود العليا والدنيا للجريانات م�صاألة تعتمد على الخبرة اأو القرار ال�صيا�صي.

العالم.” النهرية في  النظم  اإيكولوجية محددة لمعظم  يتم و�سع غايات  “لم 

في معظم النظم النهرية في العالم لم يتم و�صع غايات اإيكولوجية محددة. كما ينبغي على �صلطات تنظيمية عديدة الموازنة 

على  القائم  للنهج  بدياًل  الو�صع  هذا  يطرح  اأخرى.  ناحية  من  البيئية  والمتطلبات  ناحية  من  المياه  م�صتخدمي  احتياجات  بين 

ا�صتهداف غايات محددة وهو النظر في مختلف خيارات اأو �صيناريوهات تخ�صي�س المياه. يوجد مثاًل في م�صقط نهر “وايِلي” 

بالمملكة المتحدة اأربعة م�صادر رئي�صية ل�صخ المياه الجوفية. وقد ا�صتمل قيام “وكالة البيئة في اإنجلترا وويلز” بتحديد م�صتويات 



27

�صحب مقبولة على درا�صة مجموعة من �صيناريوهات �صحب المياه ابتداًء من عدم ال�صحب وانتهاًء ب�صحب كامل من كافة الم�صادر 

ر اأثر كل �صيناريو على َمواِئل اأ�صناف �صمكية معينة وتداعيات توفير المياه   كما قدِّ
9

مع و�صع عدة توليفات لمعدالت �صخ مختلفة.

للنا�س وال�صناعة، وُدر�صت العالقات بين الَموِئل والجريان وقورنت تاأثيرات تنوع الجريان على مختلف اأجزاء النهر مع مراعاة 

التنوع في �صكل القناة وحجمها. اأتاحت هذه ال�صيناريوهات اأ�صا�صًا للنقا�صات مع المعنيين ك�صيادي االأ�صماك و�صركات المياه حول 

ما هو مقبول من ا�صتراتيجيات ال�صحب.

وكذلك االأمر في م�صروع مياه مرتفعات “لي�صوتو” حيث ُنظر في عدة �صيناريوهات لما ت�صرفه ال�صدود من جريانات بيئية. 

للمياه  االقت�صادية  والتداعيات  عليه  المعتمدة  العي�س  و�صبل  للنهر  االإيكولوجي  النظام  اأ�صفل  على  �صيناريو  كل  اآثار  فا�صُت�صِرفت 

التي تطرحها خيارات  المقاي�صات  “لي�صوتو” من تقييم  ال�صيناريوهات حكومة  اأفريقيا. مكنت هذه  للبيع على جنوب  المتوفرة 

الجريان البيئي المختلفة.

جدول 2-2 اأمثلة على الغايات

النهج الم�ستخدمغاية الجريان/الم�ستوىالغايات العامة لالإدارة

المحافظة على اأ�صماك التروتة نهر “بيِبنغلي”

البنية 

نمذجة الموئل المادي ونموذج منحنى مدة جريان مقبول اإيكولوجيًا 

منحنى زمني للجريان المعدل 

من �صقوط المطر حتى الجريان

المحافظة على اأ�صماك التروتة نهر “كينيت”

البنية

ال يجوز اأن ينخف�س الجريان اإلى م�صتوى 

يوؤدي اإلى انخفا�س يتجاوز 10% في 

الَمواِئل المادية للتروتة البنية 

نمذجة الموئل المادي 

حد اأدنى من الجريانات في االأوقات حماية هجرة اأ�صماك ال�صلموننهر “اأفون”

الحرجة من العام

تتبع ال�صلمون بالرادار

اأرا�سي “بيِفن�سي” 

الرطبة ال�سهلية

اإ�صالح الو�صع االإيكولوجي 

والمحافظة عليه عند م�صتوى عام 

1970

المحافظة على م�صتويات عمق للمياه ال 

تزيد عن 300 ملم تحت م�صتوى �صطح 

االأر�س بين �صهري اآذار واأيلول و600 ملم 

تحت م�صتوى �صطح االأر�س بين �صهري 

ت�صرين اأول و�صباط

م�صورة بحثية مخت�صة حول 

المتطلبات المائية الإيكولوجية 

كائنات االأرا�صي الرطبة 

�ِسباخ و�سهول 

“�َسَمر�ِست”
�صة )في  زيادة تكاثر الطيور المخوِّ

الماء( لت�صبح عند م�صتوى عام 

1970

رفع م�صتويات المياه في ال�صتاء الإيجاد 

على  بالر�س” والمحافظة  “في�صان 
م�صتويات المياه على عمق 200 ملم من 

م�صتوى �صطح االأر�س خالل الربيع

م�صورة مخت�صة حول اإيكولوجية 

�صة )في الماء( الطيور المخوِّ

�سباخ “ت�سِبنهام” 

و“ِوِكن” و”ُفلبورن”

الجريانات الم�صتهدفة التي حددت لنهر حماية االأجنا�س النباتية

“غرانتا” و”لودز”
نموذج “لودز-غرانتا” للمياه 

الجوفية، ال�صخ التجريبي، 

الدرا�صات الهيدرولوجية
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2-3 اأ�صاليب تعريف متطلبات الجريان

يمكن  وهذه   
10

البيئي. الجريان  بمتطلبات  التعريف  في  ا�صتخدامها  يمكن  التي  االأ�صاليب  من  متنوعة  مجموعة  تطوير  تم 

ت�صنيفها �صمن اأربع فئات:

جداول اال�صتخراج  .1

التحليل الحا�صوبي  .2

التحليل الوظيفي  .3

نمذجة الَمواِئل  .4

منه.  اأجزاء  اأو  النهري  النظام  كل  وتتناول  التخ�ص�صية  المدخالت  من  معين  قدر  على  االأ�صاليب  هذه  من  كل  وي�صتمل 

وقد  االأ�صاليب.  مختلف  خ�صائ�س  من  النظام  اأجزاء  لكافة  االأ�صاليب  �صمولية  وم�صتوى  بالمخت�صين  اال�صتعانة  تعتبر  وبالتالي 

ر ي�صهل على   ت�صتمل على مزيد من التق�صيمات. اأما هذا الدليل في�صعى لو�صع ت�صنيف مي�صَّ
11

ُو�صعت ت�صنيفات اأخرى لالأ�صاليب

غير المخت�صين ا�صتعماله.

2-3-1 جداول اال�صتخراج

اأكثرها  ا�صتخراج،  جداول  في  قيا�صية  اأرقام  على  تقوم  اأ�صا�صية  مبادٌئ  �صيوعًا  النهر  جريانات  تعريف  اأ�صاليب  اأكثر 

ا�صتخدامًا هيدرولوجٌي مح�س. لكن في ال�صبعينات من القرن الما�صي كانت قد طورت بع�س االأ�صاليب الم�صتفيدة من البيانات 

االإيكولوجية.

الخزانات  اأ�صفل  تعوي�صية  جريانات  واإطالق  المياه  اإدارة  قواعد  لتعريف  هيدرولوجية  قيا�صية  اأرقامًا  المديرون  ي�صتخدم 

 وقد ا�صتخدم هذا االأ�صلوب 
12

والهدارات. ومن اأمثلة هذه االأرقام ِن�َصب الجريان الرئي�صي اأو ن�صب مئينية من منحنى مدة الجريان.

للجريان البيئي الم�صمم لو�صع قواعد ت�صغيل ب�صيطة لل�صدود اأو ُبنى انطالٍق حينما ال يوجد ما يكفي من البيانات االإيكولوجية 

المحلية. يمكن و�صع هذه االأرقام القيا�صية با�صتخدام و�صائل اأو افترا�صات متعددة بما فيها ما هو هيدرولوجٌي مح�س اأو ما انبثق 

عن مالحظات للعالقات الهيدرو-اإيكولوجية اأو ما اأتت به تحليالت اأكثر ر�صميًة للبيانات الهيدرولوجية واالإيكولوجية.

ت�صتند هذه االأرقام القيا�صية في جوهرها اإلى خ�صائ�س اإح�صائية لنظام الجريان الطبيعي. ومن ذلك دليل االأرقام القيا�صية 

اأن ال تقل ن�صبة الجريانات  الم�صتخدم في فرن�صا حيث ي�صترط القانون الفرن�صي ل�صيد االأ�صماك في المياه العذبة لعام 1984 

الباقية في االأجزاء الجانبية من االأنهار عن 40/1 من الجريان الرئي�صي في حالة البرامج القائمة و10/1 من الجريان الرئي�صي 

 وفي ال�صدود الم�صتخدمة لتزويد عامة النا�س بالمياه يمكن اإعادة المياه للنهر بعد اال�صتعمال والمعالجة، لكن 
13

للبرامج الجديدة.

مو�صع االإعادة قد يكون بعيدًا عن مكان ال�صحب اأو يقع في م�صقط مائي اآخر. اأما في �صدود الطاقة الكهرمائية الم�صتخدمة مياهها 

لتوليد الطاقة فال يرجح اأن تقل الجريانات ال�صنوية في اأ�صفل ال�صد كثيرًا عن الجريان الطبيعي في حين يعتمد توقيت الجريان 

على حاجة الكهرباء والتي يتوقع تلبيتها خالل �صاعات الذروة.

عند تنظيم �صحب المياه في المملكة المتحدة ا�صتخدمت اأرقام قيا�صية للجريان الطبيعي المنخف�س بهدف تعريف الجريان 

البيئي. غالبًا ما كان هذا الرقم القيا�صي هو Q95 والذي ين�س على معادلة الجريان اأو تجاوزه في 95% من الوقت، فيما ا�صتخدمت 

 Q95 في حاالت اأخرى اأرقام قيا�صية لحاالت جفاف اأقل وقوعًا مثل المتو�صط ال�صنوي لحد الجريان االأدنى. اأما اأ�صا�س اختيار

14

فهيدرولوجي مح�س، مع اأن تطبيق هذا االأ�صلوب غالبًا ما يقت�صي ا�صتعمال معلومات اإيكولوجية.

 

الإ�سكالية.” الأو�ساع غير  في  ال�ستخراج تحديداً  “تفيد جداول 
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 المطور با�صتخدام بيانات معايرة من مئات االأنهار في الغرب االأو�صط من 
15

من اأدلة االأرقام القيا�صية ال�صائعة اأ�صلوب ِتناَنْت

الواليات المتحدة بهدف تحديد الجريانات الدنيا الالزمة لحماية �صالمة البيئة النهرية. وفي هذا االأ�صلوب تحدد ِن�صب المتو�صط 

للجودة  و%30  للبقاء(  )كافية  المنخف�صة  للجودة   %10 كـ  مختلفة  جودة  درجات  ذات  لالأ�صماك  موائل  لتوفر  للجريان  ال�صنوي 

المتو�صطة )مقبولة( و60% للجودة العالية. ويمكن ا�صتخدام هذا االأ�صلوب في مناطق اأخرى مع �صرورة اإعادة تقييم الن�صب لكل 

منطقة. وقد �صاع ا�صتخدام هذا االأ�صلوب في غرب و�صط الواليات المتحدة للتخطيط على م�صتوى حو�س النهر، ولكنه غير محبذ 

لبع�س الدرا�صات وحيث ينبغي التفاو�س.

والية  اأنهار  في  الجريان  الأنظمة  منا�صبة  تكن  لم  الجريان  متو�صط  ن�صب  على  القائمة  االأ�صاليب  اأن  الموؤلفين  بع�س  اعتبر 

 ف�صمموا عو�صًا عنها اأ�صلوبًا يعتمد على ن�صب متغيرة 
16

واقعي. نحو غير  على  اإلى جريان مرتفع  اأدت  ما  غالبًا  “تك�صا�س” حيث 
لمتو�صط الجريان ال�صهري. ا�صتندت هذه الن�صب اإلى عمليات لح�صر كميات االأ�صماك ومتطلبات مراحل حياة االأ�صماك وطبيعة 

معدالت تكرار الجريان واالحتياجات المائية خالل فترات معينة مثل اأوقات التكاثر والهجرة.

تكمن فائدة عامة اأ�صاليب اال�صتخراج في اأنه بعد تطوير االإجراء االأ�صا�صي ال يحتاج التنفيذ �صوى موارد قليلة. لالأ�صف لي�س 

اإعادة معايرتها  االأقاليم بل ينبغي  الب�صيطة ذاتها في مختلف  الهيدرولوجية  القيا�صية  االأرقام  ا�صتخدام  اإمكانية  ثمة دليل على 

لتنا�صب كل اإقليم على حدة. لكن حتى مع اإعادة المعايرة ال تراعي هذه االأرقام االأو�صاع المحددة الخا�صة بالموقع. ي�صهل اإعادة 

معايرة االأرقام القيا�صية الم�صتندة فقط اإلى بيانات هيدرولوجية لت�صبح منا�صبة الأي اإقليم ولكنها لن تكون مجدية اإيكولوجيًا مما 

يجعل فر�س عدم تحقيق نتائج اإيجابية مرتفعة جدًا، وذلك خالفًا لتلك االأرقام الم�صتندة اإلى بيانات اإيكولوجية مما يجعل هذه 

االأخيرة اأكثر جدوى اإيكولوجيًا. لكن البيانات االإيكولوجية قد تكون مكلفة وي�صتغرق جمعها وقتًا طوياًل. �صفوة القول اأن جداول 

اال�صتخراج مالئمة تحديدًا لالأو�صاع غير االإ�صكالية واأنها ت�صتخدم وقائيًا.

2-3-2 التحليل الحا�صوبي

البيانات الموجودة كجريانات  اأ�صاليب التحليل الحا�صوبي  البيانات، وت�صتخدم  تركز االأ�صاليب المذكورة تاليًا على تحليل 

النهر من محطات القيا�س و/اأو بيانات االأ�صماك من خالل الم�صوحات المعتادة. واإن اقت�صى االأمر يمكن جمع بع�س البيانات 

االأ�صاليب  اإلى  الحا�صوبي  التحليل  اأ�صاليب  تق�صيم  يمكن  الموجودة.  المعلومات  ا�صتكمال  بهدف  النهر  في  معينة  مواقع  من 

الم�صتندة اإلى بيانات هيدرولوجية مح�صة واالأ�صاليب التي ت�صتخدم معلومات هيدروليكية )ك�صكل القناة( واالأ�صاليب الم�صتفيدة 

من البيانات االإيكولوجية.

تفح�س اأ�صاليب التحليل الحا�صوبي الهيدرولوجي كامل نظام جريان النهر عو�صًا عن االهتمام باإح�صاءات جاهزة، والمبداأ 

الرئي�صي هنا هو المحافظة على �صالمة الجريانات ومو�صميتها وتنوعها الطبيعيين وبما ي�صمل الفي�صانات والجريانات المنخف�صة. 

يتم التركيز مثاًل على تعريف الظروف الهيدرولوجية للجفاف حيث ال ت�صتمر االأنهار �صوى لفترة ق�صيرة جدًا اأو اإزاحة التر�صبات 

17

حيث تعتبر الفي�صانات مهمة في المحافظة على البنية الفيزيائية لقناة النهر.

اأكثر ه�سا�سة من غيرها.” والعري�سة  ال�سحلة  الأنهار  اأن  به  الم�سلم  “من 
 

ف نقاطًا مرجعية لجريانات النهر عندما   الذي يعرِّ
من اأمثلة اأ�صاليب التحليل الحا�صوبي الهيدرولوجي اأ�صلوب “ريختر”18

تكون الغاية االأ�صا�صية حماية النظام االإيكولوجي الطبيعي. يحدد االأ�صلوب عنا�صر نظام الجريان الطبيعي مرتبة ح�صب المقدار 

)للجريانات المرتفعة والمنخف�صة( والتوقيت )وفق اإح�صاءات �صهرية( والتكرار )اأي عدد مرات الحدوث( والمدة )وفق معدل 

اأو المنمذجة ومجموعة قوامها 32 من االأعداد  اليومية المقا�صة  الحركة االأبطاأ واالأ�صرع(. وي�صتخدم هذا االأ�صلوب الجريانات 

القيا�صية. يح�صب كل عدد قيا�صي �صنويًا لكل �صنة في ال�صجل الهيدرولوجي مما يعني اأن التركيز من�صب على اختالف االأرقام من 

�صنة الأخرى. ثم يحدد نطاق مقبول لهذا االختالف مثاًل بدرجة انحراف قيا�صي تزيد اأو تقل عن 1 من المتو�صط اأو بين الدرجتين 
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الخام�صة والع�صرين والخام�صة وال�صبعين على المعيار المئيني. وي�صعى هذا االأ�صلوب لو�صع معايير موؤقتة يمكن ر�صدها وتعديلها. 

لكن حتى االآن لم يتم اإجراء اأبحاث تكفي لربط اإح�صائيات الجريان بعنا�صر معينة من النظام االإيكولوجي.

 مجموعة اأخرى هامة من مجموعات التحليل الحا�صوبي. وهي ت�صتخدم التغيرات في 
19

ت�صكل اأ�صاليب الت�صنيف الهيدروليكي

المتغيرات الهيدروليكية كتلك المتعلقة بالمحيط الرطب اأي المنطقة المغمورة من مجرى النهر وذلك بهدف تعريف الجريانات 

اأن   ومن المعروف 
20

النهر وفق معدل ت�صريف معين. للَمواِئل الموجودة في  اأرقامًا قيا�صية ب�صيطة  البيئية. تتيح هذه االأ�صاليب 

المناطق الرطبة المحيطة باالأنهار ال�صحلة والعري�صة تكون اأكثر ه�صا�صة من نظيرتها في االأنهار ال�صيقة والعميقة. تجرى في 

بع�س الحاالت م�صوحات ميدانية محدودة في حين ت�صتخدم منحنيات المرحلة-الجريان من محطات القيا�س في حاالت اأخرى. 

 ال�صوء على الم�صكالت 
23

 وقد �صلط بع�س الباحثين
22

 واأ�صتراليا
21

وقد ا�صتخدم هذا االأ�صلوب على نحو وا�صع في الواليات المتحدة

هذا  الرطب.  المحيط  انح�صار  �صرعة  اإلى  تجاوزها  يوؤدي  التي  المياه  لت�صريفات  الدنيا  الحدود  و�صع  محاولة  عند  تبرز  التي 

الق�صور يجعل من هذا االأ�صلوب اأن�صب لال�صتخدام في دعم عملية اتخاذ القرارات القائمة على �صيناريوهات ودعم المفاو�صات 

الخا�صة بتحديد ح�ص�س المياه عو�صًا عن تقرير الحدود االإيكولوجية.

تربط  التي  االإح�صائية  االأ�صاليب  اإلى  اال�صتناد  نحو  االإيكولوجية  البيانات  ت�صتخدم  التي  الحا�صوبي  التحليل  اأ�صاليب  تنزع 

اإح�صاءات البنية المجتمعية المح�صوبة  اأو  المتغيرات الم�صتقلة كالجريان بالمتغيرات البيولوجية غير الم�صتقلة كاأعداد النا�س 

ومراعاته  واالإيكولوجيا  الجريان  هما  هامتين  لق�صيتين  المبا�صر  تناوله  في  النوع  هذا  فائدة  تتمثل  الحية.  لالأنواع  قوائم  وفق 

لطبيعة النهر المعني. لكن ذلك لي�س بدون �صلبيات، اأولها اأنه من ال�صعب اإن لم يكن من الم�صتحيل الح�صول على اأرقام قيا�صية 

بيولوجية تتاأثر بالجريان دون العوامل االأخرى كبنية الَموِئل ونوعية المياه. لذلك يجب توخي الحذر ال�صديد عند ا�صتخدام االأرقام 

 ثانيًا يغلب عدم وجود بيانات هيدرولوجية وبيولوجية كافية في حين قد توجد بيانات 
24

البيولوجية الم�صممة لر�صد نوعية المياه.

البيولوجية  ال�صل�صلة الزمنية الأرقام الجريانات واالأرقام  ثالثًا قد ال تكون  الغاية.  ُجمعت الأهداف اأخرى لكنها غير مفيدة لهذه 

م�صتقلة مما قد يوؤدي اإلى االإ�صرار بمبادئ االأ�صاليب االإح�صائية التقليدية، ولذلك يتطلب ا�صتعمالها اهتمامًا خا�صًا.

طور موؤخرًا في المملكة المتحدة اأ�صلوب �صمن هذه الفئة هو دليل الكائنات الالفقارية في المياه المتحركة لتقييم الجريان 

 وهو م�صمم ليكون م�صتندًا اإلى بيانات ر�صد روتيني للكائنات الالفقارية المرئية. وقد طور دليل اأرقام قيا�صية ل�صرعة 
25

.)LIFE(

المياه ذو ح�صا�صية كبيرة من خالل و�صع كافة االأنواع المعروفة من هذه الكائنات في المملكة المتحدة على مقيا�س من 1 اإلى 6.
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اأو  االأنواع  بيانات  با�صتخدام  النظام  المجموع. يطبق هذا  ا�صتخرج  ثم  نوع معروف ح�صب كثرته  لكل  كمثال و�صعت درجة 

بيانات العائلة. ويمكن في مواقع الر�صد القريبة من محطات قيا�س الجريان تحليل العالقة بين مخرجات هذا النظام والجريان 

�صكل  )اأنظر  النظام في عدة مواقع  ترابطًا ح�صنًا مع مخرجات  ال�صابق  للجريان  التحرك  اأظهرت معدالت  وقد  للنهر.  ال�صابق 

2-1(. لكن ال زالت اإجراءات ا�صتخدام هذه المخرجات في اإدارة جريانات النهر قيد التطوير، ومع ذلك فاإن مبداأ النظام يبدو 

عة من قبل ما هو قائم من برامج الر�صد البيولوجي.  قويمًا وتكمن فائدته الرئي�صية في ا�صتخدام البيانات المجمَّ

2-3-3 التحليل الوظيفي

كافة جوانب هيدرولوجية نظام  بين  الوظيفية  لل�صالت  التي تطور فهمًا  تلك  االأ�صاليب على  الثالثة من  المجموعة  ت�صتمل 

النهر واإيكولوجيته. تتبنى هذه االأ�صاليب روؤية مو�صعة ت�صتمل على جوانب عديدة من النظام االإيكولوجي للنهر با�صتخدام التحليل 

الهيدرولوجي ومعلومات الت�صنيف الهيدروليكي والبيانات البيولوجية، كما ت�صتفيد كثيرًا من م�صورة الخبراء. قد تكون منهجية 

 اأكثر هذه االأ�صاليب �صيوعًا. اأهم �صمات هذه المنهجية هي اأن الكائنات النهرية تعتمد 
26

عنا�صر البناء المطورة في جنوب اأفريقيا

على عنا�صر اأ�صا�صية )عنا�صر البناء( في نظام الجريان بما ي�صمله من جريانات منخف�صة وفي�صانات تحافظ على ديناميكيات 

التر�صب و�صكل النهر. بالتالي فاإن نظام جريان مقبول يوفرا�صتدامة للنظام االإيكولوجي يمكن اإقامته من خالل الجمع بين عنا�صر 

البناء معًا.

والهيدرو- الفيزيائية كالهيدرولوجيين  العلوم  الخبراء ي�صم مخت�صين في  البناء حول فريق من  تتمحور منهجية عنا�صر 

جيولوجيين والجيومورفولوجيين والعلوم االأحيائية كعلماء الح�صرات المائية والنبات واالأ�صماك. ويتبع هوؤالء �صل�صلة من الخطوات 

مون البيانات المتوفرة وي�صتخدمون مخرجات نماذج ويطبقون مجموع خبراتهم المتخ�ص�صة للخروج باإجماع حول عنا�صر  ويقيِّ

 ي�صتخدم حاليًا بانتظام في جنوب اأفريقيا تم�صيًا مع 
27

البناء في نظام الجريان. ثمة دليل مف�صل لتطبيق منهجية عنا�صر البناء

 فيما يجري اختباره في الواليات المتحدة. 
28

قانون المياه لعام 1998. وقد طبق اأي�صًا في اأ�صتراليا

الفريق  ومنهجية   
30

الخبراء فريق  تقييم  اأ�صلوب  �صمنها  من   
29

الوظيفي التحليل  اأ�صاليب  من  العديد  اأ�صتراليا  في  ر  طوِّ

 وكما في منهجية عنا�صر البناء يقوم فريق من العلماء الفيزيائيين واالأحيائيين 
32

 ومنهجية و�صع النقاط المرجعية.
31

العلمي

بدرا�صة كافة جوانب النظامين الهيدرولوجي واالإيكولوجي وا�صتخدام مزيج من البيانات المتوفرة وتلك الجديدة في الو�صول 

 
“موراي-دارِلينغ”33 نهر  حو�س  في  النهر.  جريانات  في  مختلفة  ومواقيت  لكميات  البيولوجية  العواقب  حول  ا�صتنتاجات  اإلى 

حيث يتم التحكم بمياه النهر بوا�صطة ال�صدود در�َس فريق الخبراء النهَر مبا�صرة خالل جريانات مختلفة تتوافق مع ت�صريفات 

متنوعة للمياه. في حاالت اأخرى ُجمع بين الزيارات الميدانية وتحليل البيانات الهيدرولوجية في اأ�صلوب تكاملي يت�صمن اأي�صًا 

اجتماعات عامة مع المعنيين الرئي�صيين في الم�صقط المائي.

2-3-4 نمذجة الَمواِئل

عرفنا اإذن اأن ثمة �صعوبات تكتنف محاولة ربط التغيرات في نظام الجريان مبا�صرة با�صتجابات لدى اأنواع الكائنات الحية. 

اأ�صاليب ت�صتخدم بيانات حول موائل كائنات م�صتهدفة لتحديد متطلبات الجريان االإيكولوجي. ومن بين الظروف  لذلك طورت 

البيئية الالزمة الأنواع معينة من كائنات المياه العذبة فاإن الجوانب الفيزيائية هي االأكثر تاأثرًا بالتغيرات في نظام الجريانات. 

يمكن و�صف العالقة بين الجريان والَموِئل والكائن الحي من خالل ربط الخ�صائ�س الفيزيائية المتدادات النهر )كالعمق و�صرعة 

الجريان( خالل جريانات مقا�صة اأو منمذجة مختلفة بالظروف الفيزيائية الالزمة الأنواع حيوانية اأو نباتية رئي�صية. ويمكن بعد 

تحديد طبيعة العالقات الوظيفية بين الَموِئل الفيزيائي والجريان ربط هذه العالقات ب�صيناريوهات لجريان النهر.
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�صورة 2-1: تقديم المنهجية التراكمية لجريانات مجاري المياه في جنوب اأفريقيا من قبل د. بوب ِملهاو�س )الثاني من اليمين 

في الخلف( في غرفة مجل�س متنزه “كروغر” الوطني عام 1992

�صورة 2-2: ر�صد م�صتوى المياه عن�صر اأ�صا�صي في اإدارة الجريان البيئي
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 وقد اأدى ذلك �صريعًا اإلى و�صع نموذج حا�صوبي 
34

تم في عام 1976 ن�صر اأولى الخطوات في �صياغة هذا االأ�صلوب لالأنهار،

 وبمرور ال�صنين اأدى 
35

اأكثر �صبطًا هو نموذج محاكاة الموئل الفيزيائي وذلك من قبل المكتب االأميركي لالأ�صماك والحياة البرية.

 ي�صتعمل النموذج التقليدي لمحاكاة الموئل الفيزيائي المطبق بوا�صطة 
36

ذلك اإلى نماذج اأخرى تتبع في جوهرها ذات االأ�صلوب.

عدد من البرمجيات الحا�صوبية نماذَج هيدروليكية اأحادية االأبعاد مهياأة للتعامل مع ظروف الجريان المنخف�س ومحاكاة �صرعات 

جريان مقطعية. وتكون هذه االأخيرة مدعومة باأمثلة على مواءمة الموئل وذلك بهدف تحديد كيفية تغيره وفقًا لطبيعة الجريان. 

يرتبط مدى التغير بنوعية الكائن الم�صتهدف وغالبًا ما يختلف باختالف مراحل تطور كل نوع من اأنواع الكائنات. 

في حين   
39

ونيوزيلندا  
38

والنرويج  
37

كفرن�صا دول عديدة  في  لال�صتعمال  منا�صبًا  الفيزيائي  الموئل  نمذجة  اأ�صلوب  غدا  لقد 

40

بادرت دول اأخرى لتطوير نماذج مماثلة.

دول عديدة”. لال�ستعمال في  الفيزيائي منا�سباً  الموئل  اأ�سلوب نمذجة  “غدا 

ا�صتخدمت نمذجة الَموِئل الفيزيائي لتقييم التاأثيرات المتعلقة بالموئل الفيزيائي القابل لال�صتخدام والتغيرات التاريخية اأو 

المتوقعة م�صتقباًل في الجريان نتيجة ل�صحب المياه اأو بناء �صد. تطور هذا االأ�صلوب من تحليل الو�صع الثابت للجريانات لم�صتويات 

معينة من الموئل اإلى تحليل ال�صل�صلة الزمنية لمجمل نظام الجريان في النهر. كما تطورت الجوانب الفنية لهذا التحليل من النظر 

في ما هو ب�صيط من جريان وموئل ومنحنيات المدة اإلى تحليل معمق للتراجعات في حالة الَموِئل في �صوء �صيناريوهات مختلفة. 

وفي هذه الحالة تدَر�س عدة �صيناريوهات انطالقًا من نقطة اأ�صا�س للجريانات الطبيعية وتقاَرن هذه ال�صيناريوهات كميًا.

�صهدت ثمانينات القرن الما�صي انتقادًا لب�صاطة هذه االأ�صاليب �صواء الهيدروليكية اأو نمذجة الموئل. قيل تحديدًا اأن التمثيل 

 وبالتالي 
41

البيولوجي يركز على و�صف تجريبي لبيئة مف�صلة وال ينمذج تعقيد العمليات التي تحدث في نظام النهر االإيكولوجي.

للعملية  اأكبر  تمثيل  تحقيق  خالل  من  مثاًل  الحقًا  �صممت  التي  العديدة  النمذجة  تطبيقات  على  التح�صينات  بع�س  اأدخلت  فقد 

اأ�صاليب جديدة في تحديد الموئل   ون�صر 
42

الهيدروليكية با�صتخدام نماذج حا�صوبية ثنائية وثالثية االأبعاد لديناميكيات الموائع

 في حين 
44

 كما ا�صتملت نماذج جديدة للَمواِئل على متغيرات اإ�صافية وُو�صعت لت�صتمل على الم�صتوى المجتمعي،
43

الهيدروليكي.

 لكن كافة تلك الجهود لم ت�صاعد 
45

ناأت اأخرى عن النماذج التجريبية لت�صتمل عو�صًا عن ذلك على درجة اأعلى من تمثيل العملية.

النماذج المح�صنة جاءت على ح�صاب ال�صعوبة  الفيزيائي، فكافة  الَموِئل  على تطور منظومة موحدة تحل محل نموذج محاكاة 

اآثار تنظيم  ف  اإلى قواعد عامة جديدة الأ�صاليب ا�صتخراج مح�صنة واأن تعرِّ اأن توؤدي النماذج الجديدة  المتزايدة. والماأمول هو 

46

جريان النهر على القاطنين عو�صًا عن الَمواِئل فقط.

ي�صمح  فذلك  بخطوة.  خطوة  االإجراءات  تحدد  مي�صرة  اإر�صادية  اأدلة  وجود  الَمواِئل  نمذجة  اأ�صاليب  مزايا  اأبرز  من  ربما 

باال�صتفادة من النتائج من قبل باحثين متعددين، اأفراد اأو فرق. لكن ما يعيب هذه االأ�صاليب عامة هو اأن ا�صتخدامها من قبل 

النتائج فتمخ�صت عن عمل م�صترك لفرق موؤلفة من مهند�صين  اأف�صل  اأما  اإلى تطبيقات �صعيفة.  اأدى  ذوي الخبرة المتوا�صعة 

هيدروليكيين وهيدرولوجيين واإيكولوجيين ت�صتخدم نمذجة الموئل اأ�صا�صًا لدرا�صات محددة للنهر.

2-4 المنهجيات الُكلية واال�صتفادة من الخبراء

ان�صب تركيز العديد من بواكير تطبيقات الجريانات البيئية على نوع محدد من الكائنات اأو على مو�صوع محدد. مثاًل كان 

الطلب على الجريانات البيئية في �صمال اأميركا و�صمال اأوروبا ب�صكل رئي�صي من هواة �صيد االأ�صماك القلقين من انح�صار اأ�صماك 

التروتة وال�صلمون ب�صبب �صحب المياه وعمليات ال�صدود. وهذا جعل الهدف من اإقامة الجريانات البيئية المحافظة على حدود دنيا 

من ظروف بقاء هذه االأنواع بما ي�صمل م�صتويات ت�صريف التر�صبات و�صرعة الجريان وعمق النهر خا�صة واأن هذه االأنواع �صهلة 
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االإيكولوجي.  النظام  اأخرى من  لها ولموطنها تدل على مالءمته الأق�صام  الجريان  اأن مالءمة  الجريان مما يعني  التاأثر بطبيعة 

النظام  عنا�صر  كافة  باأن  القائل  فالمبداأ  كلية،  اأ�صاليب  ما  ب�صكل  هي  المح�صة  الهيدرولوجية  االأ�صاليب  حتى  اإنه  القول  ويمكن 

االإيكولوجي �صت�صتفيد من نظام الجريان الطبيعي هو مبداأ كلٌي، �صراحة اأو �صمنيًا على االأقل.

رطبة  اأرا�س  من  فيه  بما  االإيكولوجي  النظام  تقييم مجمل  على  ب�صكل جلي  ي�صتمل  كليًا  منهجًا  المتخذة  االأ�صاليب  تتزايد 

ومياه جوفية وم�صبات. وتنظر هذه االأ�صاليب في كافة اأنواع الكائنات ذات الح�صا�صية الخا�صة للجريان من ال فقاريات ونباتات 

المحافظة  هو  هنا  االأ�صا�س  يبقى  المياه.  ونوعية  والجفاف  كالفي�صانات  الهيدرولوجي  النظام  جوانب  كافة  وتتناول  وحيوانات 

على التنوع الطبيعي للجريانات. من االأمثلة الجيدة للمنهجيات الكلية اأ�صاليب التحليل الوظيفي المذكورة اأعاله في حين يمكن 

 بل حتى ي�صعنا القول 
47

لدرا�صات نمذجة الَمواِئل اأن ت�صتمل على تقييم لنطاق من االأنواع وديناميكيات الجريان وم�صاركة المعنيين.

اإن كافة اأ�صاليب الجريان البيئي تتجه نحو المزيد من كلية النهج.

تزايد.” في  كلياً  نهجاً  تتبنى  التي  البيئي  الجريان  “اأ�ساليب 

ت�صتفيد المنهجيات الكلية عامة من فرق الخبراء وقد ت�صرك المعنيين مما يجعل االإجراء ُكليًا من ناحية المعنيين به كما 

هو كلي في ق�صاياه العلمية. تتميز االأ�صاليب ذات النزعة الكلية ب�صمولها لمجمل النظام الهيدرولوجي-االإيكولوجي- الب�صري، اأما 

الجانب ال�صلبي في ذلك فهو التكلفة المرتفعة لجمع المعلومات الالزمة.

البيئي مو�صوع اخت�صا�صّي يحتاج لم�صاركة خبراء. ويندر توفر معلومات وبيانات جاهزة تكفي  اأن تقييم الجريان  ال ريب 

لتطبيق كامل الأ�صلوب متكامل مو�صوعي من قبل �صخ�س غير مخت�س. في بدايات ا�صتعمال جداول اال�صتخراج واأثناء تطويرها 

كثيرًا ما كان ُيلجاأ اإلى م�صورة هذا الخبير اأو ذاك خا�صة عند نق�س البيانات. ومما كان اأولئك يقومون به ت�صنيف النهر �صمن 

فئة معينة في جداول اال�صتخراج بهدف اإقامة جريان بيئي. وقد انتقد البع�س في دول كالمملكة المتحدة مثل هذا الدور باعتباره 

غير مو�صوعي وغير من�صجم وغير �صفاف ومنحاز.

اإلى راأي موحد. اعتبر هذا  كان البديل المطروح ت�صكيل فريق من خبراء ذوي اخت�صا�صات متعددة قادرين على الو�صول 

البديل اأف�صل واأكثر تقباًل من االأطراف المعنية. تت�صف منهجية الفريق اأي�صًا بتوافق اأكبر مع االإدراك باأن تقييم الجريان البيئي 

مو�صوٌع متعدد الجوانب يتطلب مدخالت نطاق وا�صع من الحقول التخ�ص�صية.

منهجية  من  وا�صع  ب�صكل  اأفريقية(  )الجنوب  البناء  عنا�صر  ومنهجية   
48

)االأ�صترالية( الوظيفي  التحليل  اأ�صاليب  ت�صتفيد 

فريق الخبراء. ي�صتمل الفريق عادة على خبراء في مجال المياه وجيولوجيا المياه والح�صرات المائية والنبات واأ�صكال االأر�س 

وبيولوجيا االأ�صماك. ي�صل الفريق اإلى ا�صتنتاجات حول العواقب االإيكولوجية لمختلف كميات ومواقيت جريان النهر. اأما حينما 

يكون جريان النهر خا�صعًا لنقاط احتجاز في اأعلى المجرى ي�صتطيع الخبراء درا�صة النهر مبا�صرة خالل جريانات مختلفة تتوافق 

المتعددة  االأمثلة  ومن  الهيدرولوجية.  البيانات  وتحليل  الميدانية  الزيارات  بين  الجمع  يمكن  كما  للمياه.  متنوعة  ت�صريفات  مع 

ال�صتفادة درا�صات نمذجة الَمواِئل من م�صورة الخبراء و�صف م�صتويات مالءمة الَمواِئل لالأ�صماك في ظل غياب بيانات محددة. 

49

من ناحية اأخرى اأظهرت نقا�صات الموائد الم�صتديرة فوائد ملمو�صة كما طورت اأ�صاليب اأخرى.

تتميز منهجية فريق الخبراء بالمرونة وبناء االإجماع بين الخبراء الذين يتو�صلون اإلى اأف�صل الحلول انطالقًا مما هو متوفر 

من بيانات ونتائج النموذج، لكن ما يعيبها اأنه قد ال يمكن محاكاتها دائمًا فقد يتو�صل فريق خبراء اآخر اإلى نتائج مغايرة. كما اأنه 

ُيتوقع من الخبراء البيولوجيين لي�س مجرد الفهم الجيد لطريقة عمل النهر الم�صتهدف عالوة على مجال تخ�ص�صهم بل يتوجب 

فهمهم للمبادئ الهيدرولوجية. ويحتاج كافة الخبراء اإلى تدريب حول اأ�صلوب تتبع العملية.

برز في ال�صنوات االأخيرة توجه لزيادة انخراط المعنيين في التحليل كانخراط خبراء في مجال عمل النهر ينتمون لمنظمات 

الحماية اأو �صركات مياه وغير الخبراء من القطاع ال�صناعي اأو عامة النا�س. ينبغي في حالة اإ�صراك المعنيين في تقرير جريان 

بيئي اأن تكون االأ�صاليب الم�صتخدمة مقبولة لهم. ورغم محدودية معرفة بع�س المعنيين باأ�صاليب الجريان البيئي اإال اأن معرفتهم 

بالنهر ذاته قد تكون قيمة للغاية. اأما معنيون اآخرون فقد يكونوا تلقوا تدريبًا في موا�صيع ذات عالقة كالتزويد المائي والزراعة 

وعمليات الت�صنيع مما يمكنهم من لعب دور موؤثر في النقا�صات.
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2-5 اأطر تقييم الجريان

يتم عادة اإدماج االأ�صاليب والمنهجيات الواردة اأعاله في اإطار اأعم للتقييم يعرف الم�صكلة وي�صتخدم اأف�صل اأ�صلوب فني ثم 

يقدم النتائج ل�صناع القرار. تاليًا ثالثة من هذه االأطر تعتبر االأكثر �صيوعًا. 

2-5-1 المنهجية التراكمية لجريانات مجاري المياه

االأميركي  المكتب  للنهر. طور  االإيكولوجي  النظام  على  النهر  نظام جريان  تغير  اآثار  مع  للتعامل  اإطار  المنهجية هي  هذه 

لالأ�صماك والحياة البرية هذه المنهجية والتي �صار ا�صتعمالها متطلبًا قانونيًا في بع�س الواليات االأميركية خا�صة في مجال تقييم 

اآثار ال�صدود اأو عمليات �صحب المياه. وثمة خم�س مراحل �صمن هذه المنهجية )اأنظر اإطار 1-2(.

اإطار 2-1: ت�صمل المراحل الخم�س للمنهجية التراكمية لجريانات مجاري المياه ما يلي:

المرحلة الأولى: تحديد الم�صكالت

ُتحدد الم�صكالت ويتم ربط الق�صايا والغايات العامة بتحديد الحقوق القانونية.

المرحلة الثانية: التخطيط للم�صروع وت�صخي�س حالة الم�صقط المائي

الحية  واالأنواع  النطاق  الوا�صعة  الم�صقط  عمليات  ت�صخي�س  حيث  من  الم�صروع  من  الفني  للجانب  يخطط 

الموجودة وا�صتراتيجيات دورات حياتها والتعرف على العوامل المقيدة وجمع البيانات الهيدرولوجية والفيزيائية 

والبيولوجية االأ�صا�صية.

المرحلة الثالثة: تطوير نماذج

عادة  تنمذج  والتي  الميكروية  الَمواِئل  بين  المنهجية  هذه  تميز  االإطار  هذا  وفي  للنهر.  نماذج  وتعاير  ت�صمم 

با�صتخدام منهجيات مثل نموذج محاكاة الَموِئل الفيزيائي والَمواِئل الكبيرة الم�صتملة على كيمياء اأو نوعية المياه 

والعنا�صر الفيزيائية-الكيميائية كحرارة الماء. وتوجد بنية لتحديد طبيعة الجريانات التي من �صاأنها المحافظة 

على مجاري المياه وال�صهول الفي�صية لكن لي�س ثمة ما يكفي من االإر�صادات حول االأ�صاليب المحددة لذلك. يتم 

ت�صميم نماذج للَمواِئل من خالل نماذج هيدرولوجية ذات �صيناريوهات مختلفة ت�صتمل على اأو�صاع اأولية مكيفة 

اأو تاريخية. وتدمج هذه النماذج مع ا�صتخدام الَموِئل كعامل م�صترك.

المرحلة الرابعة: �صياغة �صيناريوهات واختبارها

ت�صاغ عدة �صيناريوهات لت�صريفات ال�صدود اأو محددات �صحب المياه ثم تختبر با�صتخدام نماذج لتحديد اأثر 

الم�صتويات المختلفة لتغير الجريان على اأنواع بعينها اأو مجتمعات اأو مجمل النظم االإيكولوجية.

المرحلة الخام�سة: تزويد المفاو�صات بمدخالت

ت�صتخدم المخرجات الفنية في المفاو�صات بين مختلف االأطراف بهدف التعامل مع الق�صايا التي تم تحديدها 

في المرحلة االأولى.
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من ميزات المنهجية التراكمية لجريانات مجاري المياه اأنها اإطاٌر �صامل لتناول ال�صيا�صة والق�صايا الفنية وبنيٌة موجهة لمعالجة 

الم�صكالت. كما اأن نزَعتها الكمية التي تدمج الَموِئل الميْكُرِوي بالَموِئل الكبير ميزة اأخرى. اأما اأ�صلوبها القائم على ال�صيناريوهات 

ية للغايات االإيكولوجية. فمف�صل في المفاو�صات بين م�صتخدمي المياه واإن كان اأقل مواءمة لت�صميم نظم جريان ملبِّ

اأما �صلبيات هذه المنهجية فمرد بع�صها اإلى طبيعتها ال�صمولية حيث ت�صتغرق درا�صٌة كاملة وقتًا طوياًل ويتيح النطاق الوا�صع 

للق�صايا الم�صمولة العديد من مداخل النقد. كما ينبغي فهم المحددات المرتبطة بالنماذج الم�صتخدمة مثل ما تحويه اأو تحذفه اأو 

تب�صطه اإ�صافة اإلى اأية ق�صايا اأخرى تنتج عن ال�صالت بين النماذج. ويجب عدم الوقوع في الخطاأ ال�صائع المتمثل في اإغفال تقييم 

م�صتوى عدم التاأكد. وقد كان النقد ن�صيب العديد من درا�صات هذه المنهجية وذلك ب�صبب عدم تنفيذ المنهجية كاملة. فغالبًا ما 

ان�صب التركيز على المرحلة الثالثة )تطوير نماذج( على ح�صاب المراحل االأخرى الهامة، كما انتقدت اأي�صًا باعتبارها مماأ�ص�صة 

اأكثر من الالزم وتتبع اأ�صلوبًا غير مرن. اأما ال�صفة التراكمية للمنهجية فقد اعتبرت اإيجابية اأحيانًا و�صلبية اأحيانًا اأخرى.

2-5-2 تجاوب اأ�صفل المجرى المائي مع تحويل الجريان المفرو�س

 في جنوب اأفريقيا حيث طبق اأواًل في لي�صوتو. 
50

تم تطوير اإطار لتجاوب اأ�صفل المجرى المائي مع تحويل الجريان المفرو�س

وكما في منهجية عنا�صر البناء تمثل هذه المنهجية طريقة عمل �صاملة حيث تتناول كافة جوانب النظام االإيكولوجي للنهر. وهي 

اأي�صًا على ا�صتخدام ال�صيناريوهات وتزويد �صناع القرار بمجموعة من الخيارات الم�صتقبلية لنظم جريان النهر المعني  قائمة 

اأربعة نماذج في هذه المنهجية لو�صع مجموعة من ال�صيناريوهات واآثارها االإيكولوجية  مع تداعيات ذلك على و�صع النهر. ثمة 

واالجتماعية واالقت�صادية )اأنظر اإطار 2-2(. وربما اأهم �صمات هذه المنهجية واأكثرها ابتكارًا هي قوة نموذجها االجتماعي-

ف اآثار كل �صيناريو على الم�صتخدمين المعتِمدين في معي�صتهم على موارد النهر. االقت�صادي والذي يو�صِّ

اإطار 2-2: ي�صتخدم اإطار تجاوب اأ�صفل المجرى المائي مع تحويل الجريان المفرو�س اأربعة نماذج:

النموذج الأول: اأحيائي - فيزيائي. يتم -�صمن ما يقت�صيه الم�صروع من حدود- اإجراء درا�صات لكافة جوانب 

النظام االإيكولوجي للنهر: الهيدرولوجية والهيدروليكية والمتعلقة ب�صكل االأر�س ونوعية المياه واالأ�صجار ال�صطية 

والنباتات المائية والطرفية والالفقاريات المائية واالأ�صماك والثديات �صبه المائية والبالنكتون النباتي والكائنات 

المجهرية. تربط كافة الدرا�صات بالجريان بهدف التمكن من التنبوؤ بطريقة تغير اأي من اأجزاء النظام االإيكولوجي 

ا�صتجابة لتغيرات معينة في الجريان.

عليها  يعتمد  التي  النهر  موارد  كافة  االجتماعية حول  الدرا�صات  تنفذ  اقت�صادي.   - اإجتماعي  الثاني:  النموذج 

م�صتخدمون عامون في معي�صتهم وحول االأو�صاع ال�صحية المت�صلة بالنهر لهوؤالء وموا�صيهم. ويتم ت�صعير الموارد 

النهر  في  محددة  بتغيرات  النا�س  تاأثر  بكيفية  التنبوؤ  بهدف  بالجريان  الدرا�صات  كافة  وتربط  الم�صتخدمة. 

)النموذج االأخير(. 

النموذج الثالث: بناء ال�صيناريوهات. بالن�صبة الأي نظام جريان م�صتقبلي قد يغدو مثار اهتمام الزبون يتم و�صف 

التغير المتوقع في و�صع النظام االإيكولوجي للنهر با�صتخدام البيانات التي ن�صاأت من تطبيق النموذجين االأول والثاني. 

كما يتم و�صف االأثر المتوقع لكل �صيناريو على الم�صتخدمين العامين المعتمدين في معي�صتهم على موارد النهر.

النموذج الرابع: اإقت�صاديات. يتم احت�صاب تكاليف التعوي�س للم�صتخدمين العامين وفق كل �صيناريو.
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يمكن في حالة عدم وجود م�صتخدمين عامين معتمدين في معي�صتهم على موارد النهر عدم تنفيذ النموذجين الثاني والرابع. 

ومع اأن هذه المنهجية ت�صتخدم في بناء �صيناريوهات اإال اأنه يمكن ا�صتخدام قاعدة بياناتها اأي�صًا لغايات اأر�صيفية محددة.

ثمة ن�صاطان اآخران مختلفان من �صاأنهما توفير معلومات اإ�صافية ل�صناع القرار:

تقييم اقت�صادي كلي لكل �صيناريو بهدف و�صف تداعياته االإقليمية االأعم من حيث التطور ال�صناعي والزراعي وكلفة المياه  اأ. 

في المناطق الح�صرية وغير ذلك.

عملية الم�صاركة العامة التي تكفل لقطاع وا�صع من المعنيين التعبير عن م�صتوى تقبلهم لكل �صيناريو. ب. 

كما طبقت هذه المنهجية في نهري “ْبريد” و“بالميت” بجنوب اأفريقيا وب�صكل اأوجز واأ�صرع في زيمبابوي. ويجري حاليًا 

تنفيذ ال�صيناريو المختار في نظام “بالميت” و“لي�صوتو”. وقد تتجاوز كلفة التطبيق ال�صامل لهذه المنهجية المليون دوالر اأميركي 

في حالة النظام النهري الكبير وذلك ب�صبب التنوع في المجاالت التي ت�صتمل عليها هذه المنهجية. وهذا يبرز اأهمية المقاي�صات 

فكلما كبر حجم اال�صتثمار في التقييمات والدرا�صات ازدادت الثقة في ال�صيناريوهات التي يتم و�صعها. ومن ال�صروري تحديد 

اأ�صفل  البيئي كجزء من التخطيط لم�صروع �صد جديد، و�صتكلف درا�صة �صاملة لتجاوب  التكاليف. تتم معظم تقييمات الجريان 

المجرى المائي مع تحويل الجريان المفرو�س اأقل من 1% من كامل تكاليف العديد من ال�صدود. 

2-5-3 ا�صتراتيجيات اإدارة �صحب المياه في الم�صاقط المائية

 

الوقت في كل من  البيئة في ذات  المياه وحماية  تلبية احتياجات �صاحبي  للبيئة م�صوؤولية �صمان  البريطانية  الوكالة  تتولى 

اإنجلترا وويلز. ولممار�صة هذه الم�صوؤولية بطريقة متناغمة طورت الوكالة ا�صتراتيجيات الإدارة �صحب المياه في الم�صاقط المائية. 

ويت�صمن تنفيذ هذه االإ�صتراتيجية م�صاركة االأطراف المعنية من خالل مجموعات المعنيين بالم�صقط واإطار تقييم واإدارة الموارد 

والذي يعمل هنا كاأ�صلوب بديل في حالة غياب االأ�صاليب االأخرى االأكثر تعقيدًا.

جدول 2-3: برنامج نقاط م�صائد االأ�صماك كجزء من القيم البيئية في اإطار تقييم واإدارة الموارد

نقاط تقييم

واإدارة الموارد

الو�سف 

اأ�صماك ال�صلمون – مناطق تكاثر وح�صانة5

اأ�صماك كبيرة من ف�صيلة ال�صلمون )غير م�صتاأن�صة( و/اأو اأ�صماك المياه ال�صريعة التي ال يتم �صيدها 4

كاأ�صماك الُبّني )البربي�س( والـ “غرلينغ”

ممرات اأ�صماك ف�صيلة ال�صلمون )ال�صغيرة والبالغة( و/اأو �صبوطيات المياه الجارية - اأ�صماك الدا�س 3

وب والقوبيون النهري والُبلَهد و/اأو مناطق تكاثر وح�صانة ومرور اأ�صماك ال�صابل )ال�صابوغة(  وال�صَّ

و�س واالأبرامي�س والتَّن�س وال�صبوط2 �صبوطيات المياه البطيئة اأو ال�صاكنة - اأ�صماك الرَّ

يث( واأ�صماك “اأبو �صوكة” اأو عدم وجود اأ�صماك 1 المجتمعات ال�صمكية ال�صغيرة جدًا – االأنقلي�س )الِجرِّ
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تتمثل الخطوة االأولى بح�صاب القيم البيئية التي تحدد درجة تاأثر النهر بخف�س الجريانات. ويتم تقييم اأربعة عنا�صر: 1. 

العنا�صر  الكبيرة. يعطى كل عن�صر من هذه  المائية؛ 4. الالفقاريات  النباتات  االأ�صماك؛ 3.  الفيزيائي؛ 2. م�صائد  التو�صيف 

“1” اأقل م�صتوى تاأثر بخف�س الجريانات و“5” اأعلى  درجة على مقيا�س من خم�س درجات لتقييم واإدارة الموارد بحيث تمثل 

م�صتوى تاأثر. فيما يتعلق بالت�صخي�س المادي تح�صل االأنهار ذات التدرجات المنحدرة و/اأو المقاطع العر�صية الكبيرة ال�صحلة 

اإلى تخفي�س محدود ن�صبيًا في المناطق الرطبة. من الناحية االأخرى ال  على “5” الأن التخفي�صات المحدودة للجريانات توؤدي 

تتاأثر كثيرًا االأنهار ال�صيقة والعميقة في االأرا�صي المنخف�صة نتيجًة لخف�س الجريان فت�صجل درجة “1”. يتم توفير �صور متعددة 

لالأنهار للم�صاعدة على و�صع درجات للو�صع الطبيعي. اأما درجات الم�صائد فتحدد اإما من خالل النمذجة با�صتخدام منهجيات 

مثل محاكاة الَموِئل الفيزيائي اأو بم�صورة متخ�ص�صة من م�صوؤولي م�صائد االأ�صماك في الوكالة البيئية بهدف ت�صنيف النهر وفقًا 

لو�صف كل من فئات تقييم واإدارة الموارد. ومن اأمثلة الو�صف ودرجات تقييم واإدارة الموارد لكل فئة ما يبينه جدول 3-2.

جدول 2-4: ن�صب الجريان الطبيعي وفقًا للرقم القيا�صي Q95 والتي يمكن �صحبها وفقًا لمختلف مجموعات القيم البيئية

الن�سبة المئوية )وفق الرقم القيا�سي Q95( التي يمكن �سحبهامجموعة القيم البيئية

0-5%اأ

5-10%ب

10-15%ج

15-25%د

25-30%هـ

معالجة خا�صةغيرها

بعد و�صع النقاط لكل من العنا�صر االأربعة ُتجمع من اأجل ت�صنيف النهر �صمن اإحدى المجموعات الخم�س للقيم البيئية، حيث 

تكون المجموعة “اأ” )5 نقاط( االأكثر تاأثرًا و“هـ” االأقل تاأثرًا. ويتم في جزء منف�صل من اإطار تقييم واإدارة الموارد ر�صم منحنى 

مدة الجريان للجريانات الطبيعية، ثم يحدد اإطار تقييم واإدارة الموارد كميات ال�صحب الم�صموح بها في نقاط مختلفة من المنحنى 

لكل مجموعة من مجموعات القيم. يظهر جدول 2-4 ن�صبة الجريان الطبيعي وفق الرقم القيا�صي Q95 التي يمكن �صحبها.

اإن الن�صب الموجودة اأعاله غير مدعمة بدرا�صات مائية-اإيكولوجية لذلك فهي مجرد اأ�صلوب بديل. اأما عندما ينبغي تعريف 

الجريانات البيئية بدقة اأكبر فت�صتخدم اأ�صاليب اأكثر تف�صياًل كنمذجة الَمواِئل. وي�صتمل منحنى مدة الجريان على العديد من 

�صمات نظام الجريان كم�صتويات الجفاف والجريانات المنخف�صة والفي�صانات ويفتقر الأخرى كالترتيب الزمني ومدة اأو توقيت 

)المقبول  الجريان  مدة  منحنى  ا�صتخدامات  اأكثر  فاإن  بالتالي   
51

االإيكولوجي. النهر  لنظام  هامة  تكون  قد  والتي  الفي�صانات 

جريانات  اأو  الجاف/الرطب  المو�صم  خ�صائ�س  من  متنوعة  بمجموعة  االإيكولوجي  النظام  يت�صم  حيث  هي  فائدة  اإيكولوجيًا( 

ال�صتاء/ال�صيف.
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2-6 اختيار االأ�صلوب ال�صحيح

اأن�صبها  نختار  فكيف  البيئي.  الجريان  تحدد  التي  واالأطر  والمنهجيات  االأ�صاليب  متنوعة من  ثمة مجموعة  اأنه  اإذًا  عرفنا 

لحالة معينة؟ وكيف نطور مجموعة من االأ�صاليب في دولة ال توجد فيها اأية اأ�صاليب؟ لالأ�صف ال يوجد اإجابات ب�صيطة على هذه 

االأ�صئلة فاختيار االأ�صلوب االأكثر مالءمة لي�س �صهاًل. ويلخ�س جدول 2-5 بع�س اإيجابيات و�صلبيات االأ�صاليب المختلفة. 

جدول 2-5: بع�س اإيجابيات و�صلبيات االأ�صاليب المختلفة وخ�صائ�س ت�صميم جريانات بيئية

ال�سلبياتالإيجابياتالنوع الفرعينوع الأ�سلوب

جداول ال�ستخراج 
هيدرولوجي

اإيكولوجي

زهيد التكلفة، �صريع اال�صتخدام بعد 

اإجراء الح�صابات

غير مرتبط بالموقع، االأرقام القيا�صية الهيدرولوجية 

غير مجدية اإيكولوجيًا،

االأرقام القيا�صية االإيكولوجية بحاجة اإلى بيانات 

مرتبطة بالموقع حتى يمكن ح�صابها

التحليل الحا�سوبي
هيدروليكي

اإيكولوجي 

مرتبط بالموقع، ال يتطلب جمع الكثير 

من البيانات الجديدة

يتطلب �صل�صلة زمنية طويلة،

لي�س ثمة ا�صتخدام وا�صح للبيانات،

يتطلب جمع البيانات االإيكولوجية وقتًا طوياًل

التحليل الوظيفي
مرن، فعال، يركز على كل النظام 

االإيكولوجي 

اإرتفاع تكلفة جمع كافة البيانات الالزمة وا�صتخدام 

مجموعة متنوعة من الخبراء،

اإمكانية عدم و�صول الخبراء اإلى اإجماع

ن من التنبوؤنمذجة الَمواِئل قابل للمحاكاة، يمكِّ

اإرتفاع تكلفة جمع البيانات الهيدروليكية 

والهيدرولوجية

من اأهم ما يحدد اختيار اأ�صلوب معين البيانات المتوفرة ونوع الق�صايا التي ينبغي معالجتها. ويمكن هنا تحديد عدة فئات. 

يقدم جدول 2-6 في ال�صفحة التالية ملخ�صًا الأ�صلوب االختيار هذا.

الم�صتوى االأول: المراجعة على الم�صتوى الوطني

ي�صتمل هذا النطاق على تقييمات من الم�صتوى الوطني لتحديد الجوانب المتوقع اأن ت�صهد منازعات عند و�صع الح�ص�س المائية 

ومراجعات وطنية بهدف معرفة الم�صتوى العام ل�صالمة النهر. وفي الحاالت التي تقت�صي تقييم العديد من اأحوا�س االأنهار يف�صل 

ا�صتخدام االأ�صاليب ال�صريعة كجداول اال�صتخراج.

الم�صتوى الثاني: التخطيط لحو�س النهر

با�صتخدام جداول  التقييم  يبداأ  الحالة  النهري. وفي هذه  الحو�س  البيئية في كل  الجريانات  تقييم  التخطيط على  ي�صتمل هذا 

اال�صتخراج للم�صاعدة في تحديد المواقع الح�صا�صة، ثم يمكن اال�صتفادة من منهجية حا�صوبية. كما قد يجري مزيد من التحقق 

في اإطار تقييم االأثر بحيث ي�صمل درا�صات نمذجة الَمواِئل.
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الم�صتوى الثالث: تقييم اأثر البنية التحتية

في حاالت عديدة ي�صتمل تقييم الجريان البيئي على تقييم وتقليل اأثر تعديالت معينة على الجريان من خالل ال�صدود وعمليات 

بدفع  المخت�صة  ال�صلطة  تقوم  اأن  ويتوقع  نمذجة مف�صلة  اإجراء  ينبغي  متاأثر  يتبين وجود موقع معين  وغيرها. وحيثما  ال�صحب 

تكاليفها. ومن اأبرز اأمثلة ذلك عند التنازع ال�صديد على ح�ص�س المياه والطلب العام عليها. اأما حيثما ي�صمل التاأثير عدة مواقع 

فقد يكون من المنا�صب القيام بتقييمات اأولية لالأثر في كافة اأرجاء الحو�س با�صتخدام اأ�صلوب حا�صوبي ثم اإجراء نمذجة للَمواِئل 

كجزء من منهجية كلية. وال تعتبر منهجيات جداول اال�صتخراج مالئمة في هذه الحاالت.

الم�صتوى الرابع: اإ�صالح النهر

اأما  اإلى ما ي�صابه حالتها الطبيعية.   لتعود 
52

اإقامة بنية ووظيفة النظام االإيكولوجي اإعادة  يق�صد باالإ�صالح في مفهومه ال�صيق 

االإ�صالح الكامل فغير ممكن ب�صبب عمليات اال�صتخراج الكبيرة واإقامة ال�صدود وال�صهول الفي�صية. لذلك يعني االإ�صالح هنا اإعادة 

النهر اأو امتداداته اإلى عهد حديث �صابق لل�صناعة وذلك ي�صتمل على تقليل �صحب المياه وت�صريف المياه من الخزانات وتدابير 

اإن�صائية وتغييرات فيزيائية مثل ا�صتعادة التعرجات النهرية. ويتيح النهج الكلي لالإ�صالح تقييم فوائد اأي ن�صاط من حيث تح�صين 

وظائف كافة اأو بع�س اأجزاء النظام االإيكولوجي للنهر.

ويعتمد الم�صتوى المطلوب من الخبرة المتخ�ص�صة على درجة الخالف المتوقعة عند اتخاذ القرارات. وتوؤدي اال�صتفادة من 

مجموعة خبراء اإلى نتائج اأكثر موثوقية من تلك الناتجة عن اال�صتعانة باأفراد. كما اأن اال�صتفادة المنظمة من الخبراء كما في 

منهجية عنا�صر البناء تعطي نتائج اأقوى بكثير مما تعطيه االجتماعات الروتينية. 

جدول 2-6: اختيار االأ�صاليب

نمذجة الَموِئلالتحليل الوظيفيالحا�سوبجداول ال�ستخراج

1. درا�صة النطاق اأو المراجعة 

الوطنية
X

X X 2. التخطيط على م�صتوى الحو�س

3. تقييم االأثر

X X م�صتوى 1

X X م�صتوى 2

4. اإ�صالح النهر

X X م�صتوى 1

X X م�صتوى 2

واأ�صتراليا والمملكة المتحدة  اأفريقيا  البيئية. ففي بع�صها كجنوب  لكل دولة تجاربها الخا�صة في مجال تقييم الجريانات 

والواليات المتحدة طورت اأ�صاليب محددة وتمت اال�صتفادة من خبراء من الجامعات والجهات اال�صت�صارية والموؤ�ص�صات الحكومية 

وو�صعت برامج ر�صد وطنية. لكن هناك العديد من الدول التي ال تحوز على الخبرات والبيانات المطلوبة، مع وجود رغبة في اإقامة 

برامج وطنية للجريان البيئي لتطوير اأكثر االأ�صاليب مالءمة وجمع البيانات المطلوبة وتدريب الموظفين ذوي العالقة. وثمة عدة 

خطوات يمكن اتباعها لمثل هذا البرنامج:

الخطوة االأولى: �صمم عملية جمع البيانات 

�صّمم برنامجًا وطنيًا لجمع البيانات ي�صمل مقايي�س هيدرولوجية )جريان النهر( وهيدروليكية )م�صتوى المياه ومقطع عر�صي 
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للنهر( واإيكولوجية )الكائنات الموجودة واأماكن تواجدها وعالقاتها بالجريان( لمجموعة متنوعة من المواقع ممثلة للو�صع على 

الم�صتوى الوطني.

الخطوة الثانية: تعرف على الخبرات 

المخت�صة في  االأهلية  والمنظمات  الحكومية  والموؤ�ص�صات  اال�صت�صارية  وال�صركات  الجامعات  الموجودة في  الخبرات  تعرف على 

المجاالت ذات العالقة كالهيدرولوجيا والهيدروليكيا وكيمياء المياه وعلم حياة النباتات وعلم الفقاريات والالفقاريات المائية 

وعلم اأ�صكال االأر�س والهند�صة. ثم ُتبلَور الخبرات الموجودة لدى الخبراء في معرفة موجزة حول هيدرو-اإيكولوجية اأنهار الدولة. 

فمن ال�صروري تدريب هوؤالء على العمل في فرق متعددة التخ�ص�صات وفهم نطاقات عمل اأع�صاء الفريق.

الخطوة الثالثة: اأقم مركز بيانات

اأقم مركز بيانات ومكتبة مفتوحة اأمام الجميع واأعلن عنها.

الخطوة الرابعة: اعقد دورات تدريبية

اأقم دورات تدريبية بهدف اإن�صاء ُبنية موؤ�ص�صية محلية تتولى التقييم.

الخطوة الخام�صة: طور وابداأ بتطبيق برنامج بحثي

اأقم برنامجًا بحثيًا لتطوير اأ�صاليب ومعارف مالئمة محليًا. ثم يجب تطبيق واختبار هذه االأ�صاليب في ظل ظروف محددة وذلك 

قبل القيام بالتقييمات النهائية. وينبغي هنا مراعاة التناغم بين االأ�صاليب حتى تكون نتائج ُكلٍّ منها دقيقة.

الخطوة ال�صاد�صة: اأجر درا�صات ا�صتر�صادية

اأجر درا�صات ا�صتر�صادية م�صتفيدًا من خبراء محليين ومجموعة اأ�صاليب وبيانات متوفرة لمقارنة المخرجات واختبار جدواها.

2-7 تطبيق االأ�صاليب ور�صد النتائج

االأو�صاع  بين  توازن  تحقيق  اأو  بيئية محددة  غايات  لتحقيق  المنا�صب  الجريان  تعريف  على  البيئي  الجريان  تقييم  ي�صتمل 

البيئية واالجتماعية واالقت�صادية. وقد يكون اختيار الجريان البيئي الذي �صيتم تنفيذه على اأر�س الواقع قرارًا �صيا�صيًا ينطوي 

اأو�صاع محددة كتلك المتعلقة  ل ن�صوء  اأخرى. مثاًل ثمة قوانين عديدة تت�صمن بنودًا ت�صهِّ على حلول توفيقية تفر�صها اعتبارات 

بالم�صالح االقت�صادية اأو االجتماعية اأو ال�صحية العليا اأو بنودًا تمنع ما ي�صر بالم�صلحة الوطنية اأو يهدد االأمن الوطني. 

من المهم عند تنفيذ اأ�صاليب الجريان البيئي التمييز بين اإدارة الجريان الفاعلة واإدارة الجريان المقيدة:

اإدارة الجريان الفاعلة هي تلك المنطوية على القيام بن�صاط ما �صروري مثل فتح بوابة تحكم بهدف تطبيق الجريان البيئي 

ر ال�صد تحكم كامل بالجريان في اأ�صفل المجرى مع اأنه في اأوقات  في اأ�صفل المجرى المائي. ففي هذه الحالة قد يكون لدى م�صيِّ

الفي�صان قد تمر المياه من ال�صد عبر مفي�صات. بالتالي من الممكن ت�صميم نظام جريان كامل ي�صمل الجريانات المنخف�صة 

تحويل  مع  المائي  المجرى  اأ�صفل  تجاوب  “اإطار  مثل  البناء” واإطار  عنا�صر  “منهجية  تكون  قد  الحالة  هذه  في  والفي�صانات. 

اأ�صفل  تجاوب  “اإطار  ا�صتخدام  هنا  ويمكن  جريان.  نظام  الإقامة  تحديدًا  يهدفان  كونهما  مالءمة  المفرو�س” االأكثر  الجريان 

المجرى المائي مع تحويل الجريان المفرو�س” لبناء �صيناريوهات مختلفة ذات تداعيات اإيكولوجية على النهر مختلفة.
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اأ�صفل موقع ال�صد  واإن تم التن�صيب بالجريان البيئي وفقًا لبع�س خ�صائ�س الجريان الطبيعي الذي كان �صيوجد في النهر 

فينبغي تحديد اأ�صلوب لتو�صيف هذا الجريان الطبيعي. وغالبًا ما يكون ذلك بر�صد التدفقات الداخلة اإلى الحو�س اأو م�صقط مائي 

م�صابه قريب ي�صتمل على نظام جريان طبيعي اأو �صبه طبيعي. وفي حاالت عديدة �صتختلف نوعية المياه الم�صرفة من الحو�س عن 

تلك الموجودة في النهر عادة. فقد تحتوي على اأك�صجين اأقل اأو تكون اأكثر برودة اأو -في حالة االأحوا�س ذات الطبقات المختلفة- 

تكون معدلة كيميائيًا. ففي هذه االأو�صاع قد يتوجب ت�صريف المياه من بوابات مختلفة ح�صب م�صتوى المياه في الحو�س. اأحيانًا 

قد تكون النقطة التي ينبغي عندها اإيجاد جريان بيئي معين بعيدة �صيئًا ما عن ال�صد ذاته كاأن تكون في �صهل في�صي اأو م�صب مما 

قد ي�صتدعي تعديل ت�صريفات الجريان ح�صب التدفقات االأفقية الداخلة والفرعية اأ�صفل ال�صد.

الجريان  تحقيق  بهدف  مجراها  تحويل  اأو  المياه  �صحب  بعمليات  التحكم  على  المنطوية  تلك  هي  المقيدة  الجريان  اإدارة 

البيئي. وقد تكون عمليات ال�صحب من النهر ذاته اأو من مياه جوفية في تكوين مزود للنهر. وقد تتباين اآثار ال�صحب وفق جريان 

يحدد  ما  المرتفعة.  الجريانات  في  تقل  فاإنها  المنخف�صة  الجريانات  في حالة  االآثار  احتمالية ج�صامة  تزداد  ففي حين  النهر، 

ال�صيناريوهات في مثل هذه الحاالت اأ�صكال عمليات ال�صحب كتوقيتها وكمية المياه الم�صحوبة.

يمكن في هذه الظروف تحقيق تنفيذ الجريانات البيئية من خالل تقليل كمية المياه الم�صموح �صحبها ح�صب م�صتوى انح�صار 

الجريان وو�صع حد اأدنى للجريان يمنع �صحب المياه في حالة الو�صول اإلى هذا الحد. في المملكة المتحدة يطلق على هذا النوع 

من الجريان “جريان عدم التدخل”. وفي مثل هذه االأو�صاع يعتبر ر�صد جريان النهر عاماًل اأ�صا�صيًا في تنفيذ �صيا�صة االإدارة. في 

المملكة المتحدة يجب اإبالغ �صاحب المياه خطيًا عندما ينخف�س الجريان اإلى م�صتوى حرج يحتم خف�س معدالت ال�صحب، مع اأن 

هذا الم�صتوى قد يرتفع مجددًا قبل اأن يكون ال�صاحب قد ا�صتلم االإبالغ وقلل الكمية التي ي�صحبها. لكن احتمالية حدوث مثل هذا 

االلتبا�س تقل في حالة الجريانات البيئية ذات النمط المو�صمي المعروف. ثمة م�صكالت من نوع خا�س تواجه تحقيق جريانات 

بيئية في الم�صاقط المائية التي ت�صود فيها المياه الجوفية، حيث تكون العالقات بين ال�صاحبين ومن�صوب المياه وجريان النهر 

معقدة. فالتخلف الزمني الطويل الذي تت�صف به نظم المياه الجوفية قد ي�صتتبعه تاأخر كبير في خف�س ال�صحب عندما ينخف�س 

جريان المياه اإلى م�صتوى حرج خا�صة واأن اأثر ال�صحب قد ي�صتمر الأ�صهر عديدة. بالتالي ينبغي و�صع توقعات حول جريانات النهر 

ا�صتنادًا اإلى اأو�صاع التكوين الجوفي بهدف و�صع تدابير ت�صغيلية اأدق للتحكم بعمليات ال�صحب. 

 وكما ورد اأعاله ُي�صتفاد من اأ�صاليب تقييم الجريان البيئي في اال�صتدالل على الجريان المطلوب لتلبية االحتياجات البيئية. 

لذا فمن ال�صروري ر�صد ثالثة عنا�صر:

ف. ينبغي تقييم الجريان انطالقًا من  اإلى تحقيق الجريان البيئي المعرَّ جريان النهر: ل�صمان اأن توؤدي التدابير المطبقة   .1

اأو�صاع قائمة، اأواًل على المدى الق�صير بتقييم اإن كانت االختالفات اليومية اأو المو�صمية في الجريان قد تحققت ثم على 

المدى الطويل لتحديد االختالفات ال�صنوية في الجريانات.

تجاوب النظام االإيكولوجي: وذلك لتقييم ما اإذا كانت الغايات االإيكولوجية �صتتحقق، وقد يتطلب ذلك ر�صدًا طويل االأمد بما   .2

اأن النظام االإيكولوجي يتكيف ببطء الأية تغيرات. ورغم اأن الر�صد غالبًا ما يركز على كائنات تعتبر بمثابة موؤ�صرات رئي�صية 

اإال اأنه ينبغي اأن ي�صمل اأكبر عدد ممكن من عنا�صر النظام االإيكولوجي حتى يمكن التقاط اأية تغيرات غير متوقعة.

التجاوب المجتمعي مع تغير النظام االإيكولوجي: وذلك لتقييم مجاالت ودرجة اعتماد المجتمعات في �صبل معي�صتها على   .3

االأ�صماك اأو غيرها من الموارد المرتبطة بالنهر.
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الف�صل الثالث

تعديل البنية التحتية المائية

3-1 اآثار وخيارات البنية التحتية

حتى عهد قريب جدًا ارتبطت اإدارة الموارد المائية على نحو وثيق ببناء مجموعة من ال�صدود في الدولة واأعمال التحويل 

التباينات  تقليل  االأ�صا�صي  الهدف  كان  وقد  وتنظيم جريانها.  االأنهار  مياه  بتخزين  الخا�صة  المادية  التحتية  البنى  وغيرها من 

“تنباأ  منهجية  القطاعات  مختلف  في  المائية  الخدمات  بتزويد  المتعلقة  القرارات  على  �صيطرت  كما  الطبيعية.  الهيدرولوجية 

د”. وفي حاالت معينة لم تكن تو�صع حدود على مقدار المياه التي ت�صحب من االأنهار والبحيرات والخزانات ال�صناعية وتكاوين  وزوِّ

المياه الجوفية، كما اأعير قليل من االهتمام لالإدارة واال�صتخدام الفعالين للمياه بعد انتهاء مرورها في اأنبوب اأو قناة التزويد. 

واإن�ساف.” با�ستدامة  المائية  الموارد  لإدارة  تفكير جديد  اأ�سلوب  اإلى  “ثمة حاجة 

لقد اأ�صبح من المتعارف عليه اليوم �صرورة اإيجاد اأ�صلوب تفكير جديد في البنية التحتية المائية ي�صعها �صمن اإطار اأ�صمل 

لالإدارة المتكاملة لموارد المياه وذلك بهدف اإ�صباغ اال�صتدامة واالإن�صاف على هذه االإدارة. وقد �صرعت دول عديدة -واإن باإيقاعات 

 
مختلفة- في تبني منهجيات االإدارة المتكاملة لموارد المياه بما يتنا�صب مع ظروف كل منها. ويعتبر “جدول اأعمال القرن 21”53

 اأداتين هامتين في اإر�صاد هذه الم�صاعي. تتناول االإدارة المتكاملة لموارد المياه التفاعالت بين االأر�س والمياه 
و“مبادئ دبلن”54

 وت�صدد على اأن�صطة التن�صيق 
55

والبيئة في كافة اأرجاء حو�س النهر في �صوء الجريانات ال�صطحية والجوفية باأ�صلوب اأكثر نظامية.

بين مختلف االخت�صا�صات والقطاعات لزيادة توفير المياه ال�صطحية والجوفية وتح�صين نوعيتها. كما ين�صب اهتمام كبير على 

و�صع خدمات توفير المياه في �صياق اإدارة الطلب والتزويد، وُتلقى م�صوؤولية الكفاءة واالإن�صاف في ا�صتخدام المياه ب�صكل م�صترك 

على عاتق م�صتخدمي ومزودي المياه كل �صمن قطاعه.

في حالة االأحوا�س التى تواجه �صحًا في المياه �صتوؤدي زيادة التركيز على تخفي�س الطلب على المياه اإلى تخفيف ال�صغط على 

كميات المياه ال�صحيحة وتركها ال�صتخدامات اأهم؛ ومن �صاأن ذلك اأن ياأتي بمرونة ويدعم المفاو�صات ال�صعبة الخا�صة بعملية 

تح�صي�س المياه. كل ذلك �صي�صاعد المجتمعات على اإدارة اأنجع للمخاطر و�صيجنبها عواقب اال�صطرابات االقت�صادية والبيئية 

في حالة فر�س التغيرات في توفر ونوعية المياه عليهم فر�صًا. 

3-1-1 اآثار البنية التحتية على الجريانات البيئية

يظهر جدول 3-1 اأنواعًا مختلفة من البنى التحتية الملمو�صة وغير الملمو�صة الم�صتخدمة في اإدارة المياه وما يتعلق بها من 

ا�صتراتيجيات وتدابير تهدف جميعًا لتح�صين الجريانات البيئية. تعتمد القدرة الفيزيائية على تعديل ت�صريفات المياه من ال�صدود 

القائمة على نوع ال�صد وتجهيزات ت�صريف المياه من ال�صد ودرجة �صالحية المنافذ والهيكلية الرئي�صية التي تتحكم بالمياه.

ر ال�صد فتح بوابة التحكم  يمكن اتخاذ بع�س التدابير ب�صرعة ن�صبية وتحقيق نتائج فورية في الجريانات البيئية. في�صتطيع ُم�صيِّ

لزيادة كمية المياه الم�صرفة اإلى اأ�صفل المجرى المائي. لكن هناك تدابير ت�صتغرق وقتًا اأطول كتلك التي تقت�صي تحديثًا تقنيًا اأو 

تلك ال�صاعية الإحداث تغيرات بنيوية طويلة المدى على الطلب المائي تخفف من حجم �صحب المياه ال�صطحية والجوفية.
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جدول 3-1: اأمثلة على تطوير بنية تحتية ملمو�صة وغير ملمو�صة وا�صتراتيجيات اإدارية لتح�صين الجريانات البيئية

اأمثلة على ال�ستراتيجية والتدابير )لتح�سين الجريانات البيئية(الإدارة المائية

تدابير ممكنةال�ستراتيجية/الغايةالبنية التحتية/الن�ساطالوظيفة

تخزين مياه النهر، تنظيم 

عملية ال�صحب والجريان

�صدود، هدارات، تحويالت 

للنهر مختلفة الم�صتويات

جريانات  ونوعية  وتوقيت  كمية  تح�صين  	•
اأ�صفل المجرى المائي

الم�صحوبة/الجريانات  الكميات  تقليل  	•
المحول م�صارها )عبر اإدارة الطلب( 

الجديدة المن�صاآت  ت�صميم  معايير  تغيير  	•
القائمة االأحوا�س  عمل  ا�صتراتيجيات  تعديل  	•

وحيثما اأمكن:

القائمة ال�صدود  لمنافذ  التقني  التحديث  	•
الجريانات ال�صتعادة  ال�صدود  ت�صغيل  وقف  	•

ال�صحب من المياه الجوفية 

واإعادة تغذيتها

اآبار اأنبوبية، اأنظمة اإعادة 

تغذية المياه الجوفية، اأحوا�س 

احتجاز/اإعادة تغذية المياه 

الجوفية، ح�صاد لمياه االأمطار 

على م�صتوى المجتمع

الم�صتدام  غير  ال�صحب  عمليات  تقليل  	•
المخف�صة لمن�صوب المياه الجوفية

تح�صين الجريانات )التوفر( لخدمة النظم  	•
االإيكولوجية المعتمدة على المياه الجوفية

والفي�صانات  العوا�صف  مياه  نفاذ  تح�صين  	•
لم�صادر المياه الجوفية 

الجوفية المياه  نوعية  تح�صين  	•

وتدابير  والر�صوم  الت�صعير  )عبر  ال�صحب  معدالت  تعديل  	•
خا�صة بالطلب(

مياه  الحتجاز  الم�صتويات  مختلفة  تحتية  بنية  اإقامة  	•
العوا�صف والفي�صانات اأو اإعادة تغذية المياه الجوفية

والتكاوين الجوفية  للمياه  م�صتدامة  اإدارة  تبني  	•
اال�صتخدام  لت�صهيل  التحتية  البنية  اإقامة/تعديل  	•

المتعدد للمياه

النقل، تو�صيل وتوزيع الكميات 

الكبيرة لال�صتخدامات 

اال�صتهالكية خارج نطاق 

المجرى المائي 

القنوات، قنوات الجر، قنوات 

التوزيع الرئي�صية والثانوية، 

االأنابيب

لتخفيف  التوزيع  نظم  في  الهدر  تقليل  	•
ال�صغط على التزويد

التزويد نظم  كفاءة  تح�صين  	•

البلدية مياه  توزيع  وُبنى  نظم  في  الت�صربات  اإ�صالح  	•
التوزيع قنوات  تغطية  	•

اإدارة الطلب على اال�صتخدام 

النهائي

اأجهزة كفوؤة لال�صتخدامات 

النهائية للمياه، توفير في 

المياه، االإدارة المائية

ال�صطحية  المياه  من  ال�صحب  عمليات  تقليل  	•
والجوفية

حيثما  المياه  ا�صتخدام  واإعادة  معالجة  	•
اأمكن

للمياه النهائية  لال�صتخدامات  كفوؤة  اأجهزة  ا�صتعمال  	•
)�صواء  بها  والتحكم  المياه  عدادات  ا�صتخدام  زيادة  	•

مياه االأنابيب اأو المياه الجوفية(

المياه  توفير  على  م�صجعة  �صيا�صية  بتدابير  القيام  	•
)مثاًل من خالل زيادة الر�صوم(

المياه ا�صتخدام  اإعادة  ونظم  تقنيات  من  اال�صتفادة  	•

من�صاآت معالجة المياه، نظم اإدارة نوعية المياه

ال�صرف، نظم ا�صتخدام 

االأرا�صي، النظم الكيميائية-

الزراعية

المياه  معالجة  تح�صين  	•
الح�صرية  الملوثات  و�صول  �صبط/الحد من  	•

والزراعية وال�صناعية اإلى مجاري المياه

اإ�صالح االأرا�صي الرطبة والجريانات البيئية  	• 

الإحداث تنقية طبيعية

التحتية  وُبناها  المائية  المعالجة  من�صاآت  في  التو�صع  	•
واإعادة تاأهيل القائم منها

في  جديدة  معايير  وفق  المياه  لمعالجة  من�صاآت  ت�صميم  	•
نوعية المياه

اأو  االحتجاز  ِبَرك  )مثاًل  التحتية  البنية  اإزالة/تعديل  	•
التنقية( والممار�صات الملوثة للمياه الجوفية 

نظم اإدارة االأر�س وممار�صات اإدارة الم�صاقط المائية

زراعية، �صبط التحاّت، اإدارة 

الحراج والغطاء النباتي

االحتفاظ  على  الم�صاقط  قدرة  تح�صين  	•
بالمياه وتقليل االن�صياب غير الم�صبوط 

للمياه

لالأنهار الروا�صب  وو�صول  التحاّت  تقليل  	•
التربة ثبات  تح�صين  	•

اأمكن،  حيثما  الم�صاقط  اإدارة  تدابير  تطبيق/فر�س  	•
مثاًل بتعديل:

النباتي والغطاء  الحراج  اإدارة  	•
لالأرا�صي الزراعية  اال�صتخدامات  ممار�صات  	•

المائي الح�صاد  تقنيات  	•

المعالجة، تحلية المياه التزويد غير التقليدي

الم�صو�س ومياه البحر، اإدارة 

اال�صتخدامات المتعددة للمياه، 

النظم التقليدية للح�صاد 

المائي

َمركزة  بهدف  تقليدية  غير  كميات  اإ�صافة  	•
نظام و�صبكات المياه

محلية تزويد  خيارات  اإ�صافة  	•
المياه لم�صادر  المتكاملة  االإدارة  تح�صين  	•

باإدخال: مثاًل  اأمكن،  حيثما  تحتية  بنية  تطبيق/فر�س  	•
التحلية 	•

المتعددة ال�صطحية-الجوفية  االإدارة  	•
مياه  لح�صاد  والح�صري(  )الريفي  المحلي  اال�صتخدام  	•

االأمطار
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ينبغي النظر اإلى كافة الخيارات والتدابير الخا�صة بالبنية التحتية في �صياقها المحدد وبحيث تكون تكاملية وفعالة �صمن 

اأكثر  للمجتمعات تحديد  الت�صاركية  القرارات  اتخاذ  المياه ومنهجيات  لموارد  المتكاملة  االإدارة  اإطار  يتيح  اأطر زمنية مختلفة. 

الخطوات عملية باأ�صلوب منظم ومن�صق. 

3-1-2 خيارات تعديل الت�صريفات من ال�صدود والخزانات

اأهم �صوابط الجريانات  اأن ال�صدود غالبًا ما تكون  ال تقت�صر الجريانات البيئية على مياه ال�صدود، ومع ذلك يمكن القول 

الطبيعية لالأنهار واأكثرها َوثاقة بها وت�صكل نقطة انطالق لتح�صين الجريانات البيئية. تعتمد ت�صريفات ال�صدود اإلى اأ�صفل المجرى 

ال�صيا�صات  اإلى  اإ�صافة  ال�صد  اأو حول  اأعالها  اأو من  المياه من خاللها  التي ت�صرف  المادية  التجهيزات  المائي ب�صكل عام على 

الت�صغيلية الخا�صة بت�صريف المياه المخزنة في خزانات واقعة خلف ال�صد.

فيه  المياه  وت�صميم منافذ  ال�صد وحجمه  كنوع  العوامل  ال�صد على مجموعة من  للجريانات عبر  الفيزيائي  التحويل  يعتمد 

اأجزاء المنافذ في ال�صدود على مخارج لتمرير المياه عبر ال�صد كالبوابات والمفي�صات واالأنابيب.  ودرجة �صالحيتها. وت�صتمل 

تتحدد االأنماط اليومية والمو�صمية للت�صريف في ال�صدود التي تقع خلفها خزانات وفقًا ل�صيا�صات ت�صغيل هذه الخزانات، والتي 

تعك�س عادة تدفقات المياه الداخلة اإلى الخزان و�صيا�صات التخزين وجداول الطلب من قبل اأهم الخدمات كالري واإنتاج الطاقة 

اأنواع ال�صدود، مع تو�صيح  اأو الجريانات البيئية. يبين جدول 3-2 التجهيزات ال�صائعة لت�صريف المياه من مختلف  الكهرمائية 

المحددات المادية المحتملة لما يمكن اإدخاله من تعديالت على كمية وتوقيت ونوعية ت�صريفات اأ�صفل المجرى المائي.

جدول 3-2: التجهيزات االأ�صا�صية ال�صابطة لتدفق الجريانات من فئات �صدود مختلفة

تجهيزات الجريان ومحددات مادية محتملةفئات �سدود عامة 

�سدود مياه الأنهار الجارية الب�سيطة، 

الحواجز، �سدود تحويل مياه الأنهار.

ال يزيد ارتفاع نحو 40% من الـ 45 األف �صد 

كبير في العالم عن 20 مترًا لل�صد الواحد.

معظم هذه ال�صدود ذات بوابات عمودية.

تتم عادة التبدالت في الجريانات البيئية 

وت�صريفات ال�صطف الدورية ب�صكل طبيعي 

نتيجة للتغيرات في الت�صغيل دون تكاليف 

كبيرة اأو تحديثات رئي�صية.

الُبنى المتمثلة وظيفتها االأ�صا�صية في رفع م�صتوى المياه في النهر الواقع خلف ال�صد عدة اأمتار )عادة( بهدف 

بوابات  الكهرمائية.  الطاقة  توليد  اأو محركات  الري  تغذية  اإلى م�صارب مثل قنوات  الجريان  تحويل جزء من 

كبيرة )ت�صكل جزءًا من ُبنية ال�صد( ترفع اإلى خارج النهر كي يت�صنى مرور جريانات اأو في�صانات كبيرة. تعتبر 

موا�صم الجريانات المنخف�صة االأكثر تاأثيرًا )في الجريانات البيئية( خا�صة اإذا كانت �صدود االأنهار الجارية 

الم�صتخدمة في توليد الطاقة الكهرمائية تحتجز المياه في برك لتوليد الطاقة خالل اأوقات الذروة اليومية اأو 

حيثما تعمل �صدود تحويل االأنهار الجارية على تفريغ اأجزاء من النهر من المياه حتى واإن كانت تعاد اإليه في 

مرحلة الحقة من اأ�صفل المجرى المائي.

ال يوجد ب�صكل عام محددات مادية على زيادة الجريانات عبر هذه الفئة من ال�صدود وما يت�صل بها من ُبنى. 

فيمكن للمياه المرور اإما من:

اأو وقت(،  اأي  في  جزئيًا  رفعها  )يمكن  مفي�صات  •	بوابات 
اأو االأ�صماك(،  )كمعابر  االأ�صماك  لمرور  �صفلية  •	اأجزاء 

مغلقة(. البوابات  تكون  )عندما  ال�صغط  منخف�صة  �صفلية  اأخرى  و�صمامات  واأنابيب  •	منافذ 

اأثناء  البوابات  فتح  وب�صبب  االحتجاز  اأوقات  ر  وِق�صَ المنخف�س  ال�صغط  ب�صبب  عادة  المياه  نوعية  تتاأثر  ال 

جريانات الفي�صان.
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تجهيزات الجريان ومحددات مادية محتملةفئات �سدود عامة 

�سدود التخزين )بارتفاع 20 متراً اإلى 60 

متراً(

يتراوح ارتفاع نحو 50% من الـ 45 األف �صد 

كبير في العالم بين 20 و60 مترًا.

بمقدور العديد من ال�صدود �صبط الجريانات 

البيئية من خالل عمليات الت�صيير؛ لكن في 

حاالت اأخرى يقت�صي ذلك اإجراء تحديث اأو 

اإ�صالح للمنافذ.

ومنافذ منخف�صة  معًا على مفي�صات  اآن  في  وت�صتمل  مترًا  و60   20 بين  ارتفاعها  يتراوح  التي  ال�صدود  معظم 

ال�صغط ذات بوابات. يوجد في بع�صها بوابات عمودية قابلة للرفع كما هي �صدود االأنهار الجارية. غالبًا ما تكون 

هذه �صدودًا ردمية )مملوءة بالتراب اأو ال�صخور( ت�صتخدم في الري وتوفير المياه. 

ت�صتمل التجهيزات المادية لت�صريف المياه من فئة ال�صدود هذه على:

اأ�صفله. اأحيانًا  اأو  ال�صد  دعامات  في  عادة  تقع  بوابات  ذات  منخف�صة  تدفق  منافذ  	•
كهرمائية(. طاقة  وحدات  بها  التي  ال�صدود  )في  الطاقة  ومحركات  اأنابيب  	•

االإن�صاء(.  اأثناء  اأ�صا�صًا  )ت�صتخدم  تحويل  اأنابيب  	•
االأ�صماك(.  )كمعابر  االأ�صماك  لمرور  ُبنى  	•

ُوجدت(. )اإن  للرفع  قابلة  �صفلية  عمودية  بوابات  	•
في حاالت الفي�صان: مفي�صات الطفح الموجودة في ال�صد اأو منف�صلة. 	•

المحددات المادية المحتملة على اإدخال تعديالت على الجريانات البيئية:

بت�صريف  ي�صمح  ال  بما  المنخف�صة  ال�صمامات  اأو  ال�صلفي  التدفق  منافذ  حجم  في  ال�صديد  غر  ال�صِّ 	•
جريانات اأكبر، اأو عدم �صالحية هذه المنافذ وال�صمامات للعمل ب�صبب قدمها اأو قلة �صيانتها اأو انغالقها 

بالروا�صب.

كامل. في�صان  محاكاة  �صعوبة  مع  لكن  للجريان  االأدنى  الحد  زيادة  اإمكانية  	•
اإحتمالية عدم �صالحية اأنابيب التحويل للعمل اأو عدم ت�صميمها اأ�صا�صًا للت�صغيل المنتظم )كما عند عدم  	•

تغطية االأنابيب(.

ال�سدود العالية وال�سدود ال�سخمة

يزيد ارتفاع نحو 10% من ال�صدود الكبيرة 

في العالم عن 60 مترًا.

تكون هذه ال�صدود عادة ذات منافذ �صغط 

مرتفع.

تقدر تجهيزات تعديل الجريانات البيئية 

ح�صب كل حالة على حدة.

على  ت�صتمل  وهي  مترًا.   300 تتجاوز  وقد  مترًا   60 عن  تقل  ال  كبيرة  ارتفاعات  عادة  ال�صدود  هذه  ترتفع 

ال�صد.  من  مختلفة  ومواقع  ارتفاعات  على  منخف�س  �صغط  ومنافذ  الكبيرة  الفي�صانات  لت�صريف  مفي�صات 

ال�صد من مياه م�صدر  نوعية ما ي�صرفه  ت�صكل  اأن  وبع�صها يحتوي على خزانات كبيرة وعميقة حيث يحتمل 

قلق )الأ�صباب منها التق�صيم اإلى طبقات حرارية اأو انخفا�س م�صتويات االأك�صجين المذاب في المياه العميقة 

من الخزان(.

ت�صتمل التجهيزات المادية لت�صريف المياه من فئة ال�صدود هذه على:

مرتفع. �صغط  و�صمامات  منافذ  	•
ال�صد(. ت�صميم  �صمن  عادة  )تكون  للطاقة  ومحركات  اأنابيب  	•

اأ�صفله. اأحيانًا  اأو  ال�صد  دعامات  في  عادة  تقع  بوابات  ذات  منخف�صة  تدفق  منافذ  	•
عنه. بعيدًا  اأو  ال�صد  دعامات  في  تقع  تحويل  اأنابيب  	•

منف�صلة. اأو  ال�صد  في  الموجودة  الطفح  مفي�صات  الفي�صان:  حاالت  في  	•

المحددات المادية المحتملة على اإدخال تعديالت الجريانات البيئية:

ال�صغر ال�صديد في حجم منافذ التدفق ال�صفلي بما ال ي�صمح بت�صريف جريانات اأكبر، اأو عدم �صالحية هذه  	•
المنافذ للعمل اأو انغالقها بالروا�صب.

للعمل. �صالحيتها  عدم  اأو  المرتفع  ال�صغط  منافذ  �صمامات  انغالق  اإحتمالية  	•
الخزان. من  ثابت  م�صتوى  في  المياه  م�صارب  وجود  اإحتمالية  	•

يتم اأحيانًا تركيب هدارات اإعادة التنظيم في اأ�صفل المجرى المائي من ال�صد في حالة  وجود تقلبات في الت�صريفات اليومية 

من وحدات الطاقة المائية التي تعمل حال وجود طلب مرتفع على الطاقة. وتتراوح هذه الهدارات من ب�صع مئات اإلى ب�صعة كيلو 

مترات  في اأ�صفل المجرى المائي. وهي ت�صمم عادة الحتجاز المياه في برك اأثناء فترات ذروة الت�صريف لمنع الفي�صانات  الكبيرة 

ثم ت�صريفها على نحو اأكثر انتظامًا.

ويمكن تح�صين جريانات اأ�صفل المجرى المائي من خالل مجرد رفع بوابة المفي�صات اأو لف ال�صمامات لفتح المنافذ ال�صفلية 

اأو زيادة الجريانات من خالل محركات الطاقة. كما يمكن ت�صميم ال�صدود الجديدة بحيث تحتوي على تجهيزات مادية لتعديل 

الجريانات وت�صمن �صهولة اإجراء تعديالت م�صتقبلية في ال�صمامات الإدارة النهر بتكاليف منخف�صة.  وعندما ال يكون من الممكن 

ماديًا تعديل الجريانات من ال�صدود القائمة ينبغي اإجراء تحديثات.



49

3-1-3 دورة الم�صروع: طرح وتح�صين الجريانات البيئية

56

�صكل 3-1: الم�صروع ودورته 

م�سروع البنية التحتية المائية ودورته

خيارات التخطيط

التقييم/ االختيار
الت�صميم المف�صل

الت�صغيل

ال�صيانة/التحديث
االإن�صاء/الت�صغيل

التمديد/اال�صتبدال

اأو اختيار بديل

تمديد العمر الت�صغيلي

اأو وقف الت�صغيل

ت�صكل دورة الم�صروع اإحدى طرق تحديد وقت وكيفية طرح اعتبارات الجريانات البيئية عند اختيار وتطوير واإدارة البنية 

التحتية المائية. ويقدم ال�صكل ال�صابق �صورة عامة لدورة الم�صروع في عالقته بالبنية التحتية المائية.

لتغيرات عديدة خالل  المعّمرة  البنى  المادية، ف�صتخ�صع معظم  الموجودات  اإدارة  الم�صروع �صلة بمفهوم دورة  كما لدورة 

عمرها االفترا�صي نتيجة تقادمها. فال�صدود التي ت�صمم لتعّمر بين خم�صين ومائة عام قد تمر عبر دورات عديدة من التجديد 

والتحديث والتو�صعة وربما وقف الت�صغيل. ويعتمد ذلك على كيفية تغير االأو�صاع المادية واالقت�صادية واالجتماعية في حو�س النهر 

بمرور الوقت.

3-2 تعزيز الجريانات البيئية من خالل بنى تحتية مائية جديدة

3-2-1 المعايير الموؤثرة في التخطيط لـ  واختيار بنية تحتية جديدة

الواجب  الجديدة  المائية  التحتية  البنية  ا�صتراتيجية حول  اتخاذ قرارات  الم�صروع  التطوير �صمن دورة  يتم خالل مرحلة 

تطويرها، اإن�صائية كانت اأو غير اإن�صائية. يتَبع اختيار ال�صد و�صع ت�صميم مف�صل وتجارب اإن�صائية وت�صغيلية. لكن ينبغي اأن ي�صبق 

عملية االختيار تقييم مختلف الخيارات.

تقدم مبادئ االإدارة المتكاملة لموارد المياه عدة معايير لتحديد وتقييم كافة الخيارات. وانطالقًا من ذلك اأقرت المفو�صية 

 بالحاجة لتقييم �صامل للخيارات وذلك في مرحلة مبكرة من دورة الم�صروع حتى يمكن اإدماج العوامل البيئية 
57

العالمية لل�صدود

واالجتماعية في عملية �صناعة القرار. توافقًا مع هذه المنهجيات يتوقع اأن يطرح المعنيون المنخرطون في الحوار حول ال�صيا�صات 

والتخطيط االأ�صئلة التالية:

المائية؟ الخدمات  وتوفير  المياه  باإدارة  الخا�صة  الطلب-التزويد  خيارات  من  مطروح  هو  ما  كافة  تقييم  ينبغي  هل  	•
هل تمثل الخيارات المطروحة مجموعة ح�صنة التنوع من الخيارات متعددة النطاق )مثاًل كبيرة و�صغيرة(؟ وهل هذه  	•

الخيارات تبداأ من االأعلى ثم تتجه هبوطًا اأو اأنها تبداأ من القاعدة ثم ت�صعد؟

التحتية  والبنية  الموجودة  للمياه  كفاءة  اأكثر  اإدارة  لفر�س  اأمثل  ا�صتغالٌل  جديدة  م�صادر  عن  البحث  قبل  تم  هل  	•
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القائمة؟

هل ُدر�صت الخيارات �صمن اإطار الحو�س النهري، وهل معايير تقييم وانتقاء الخيارات متوازنة ووا�صحة ومطبقة ب�صفافية؟ 	•
هل تت�صم معايير تلبية متطلبات الجريانات البيئية وتح�صينها بالو�صوح في �صياق مقارنة البدائل واالختيار من بينها؟ 	•

في حالة اقتراح �صد جديد ينبغي اأن تت�صم الت�صاميم االأولية وا�صتراتيجيات الت�صغيل لهذا ال�صد بالو�صوح الكافي من اأجل 

التالية في الدرا�صات التمهيدية لل�صد لتقييم  اأخرى ممكنة. وُي�صتفاد من النقاط  اإجراء مقارنة مفيدة مع بدائل  اإمكانية  توفير 

نجاعته في معالجة الجريانات البيئية:

بال�صمولية  الجريان  نظم  في  تغييرات  من  مقترح  هو  لما  وال�صحي  واالجتماعي  البيئي  االأثر  درا�صات  ات�صمت  هل  	•
الكافية؟

الحدود  ت�صريفات  ذلك  اأمثلة  من  البيئية؟  الجريانات  اأنواع  كافة  تلبي  تجهيزات  على  االأولية  الت�صاميم  ت�صتمل  هل  	•
وت�صغيلية  هيكلية  وتدابير  ال�صنوات  المتعددة  الفي�صان  ونماذج محاكاة  الدورية  التنظيف  وت�صريفات  المو�صمية  الدنيا 

محددة لتح�صين نوعية مياه ت�صريفات اأ�صفل المجرى المائي.

الكلية  التقييمات  في  مثاًل  احت�صابها  تم  هل  الم�صروع؟  فوائد  ح�صابات  في  البيئي  الجريان  تجهيزات  اأدخلت  هل  	•
للتكاليف والفوائد؟

مثاًل  يمكن  ال�صيناريوهات؟  مختلف  ووفق  والمالية  االقت�صادية  التقييم  معايير  �صوء  في  التاأثر  اختبارات  اأجِريت  هل  	•
اإجراوؤها في �صوء االأو�صاع الهيدرولوجية و�صيناريوهات التاأثير المحتمل لتغير المناخ على ان�صياب المياه في الم�صقط 

ومختلف نظم الجريانات البيئية.

االنطالق؟ نقطة  من  ابتداًء  المعلومات  لتجميع  برنامج  يوجد  هل  	•

3-2-2 الدرا�صات المطلوبة عند الم�صي قدمًا في خيار ال�صد

من ال�صروري �صمان توافق ت�صميم ال�صد وا�صتراتيجيات ت�صغيل الخزان المقترح مع نظم الجريان البيئي. والأن هذه الُبنى 

تو�صع الأمد طويل ينبغي اأن تكون لي�س فقط ملبية للمعايير الحالية بل م�صتملة على المرونة الالزمة لت�صهيل اإجراء تغييرات م�صتقبلية 

في نظم الجريان وُمتيحة لمتطلبات االإدارة التكيفية والتي ت�صمل فيما ت�صمله التكيف مع تاأثيرات التغير المناخي المتوقع.

المرحلة االأولى: الت�صميم الُمف�صل

تجرى درا�صات لمتطلبات الجريانات البيئية با�صتخدام اإحدى اأطر التقييم الواردة في الف�صل الثاني )مثل المنهجية التراكمية 

لتدفقات مجاري المياه اأو تجاوب اأ�صفل المجرى المائي مع تحويل الجريان المفرو�س اأو ا�صتراتيجيات اإدارة �صحب المياه في 

الم�صاقط المائية(. ينبغي خالل هذه المرحلة تثبيت معايير ت�صميم الجريانات البيئية بو�صوح. كما تدمج هذه الدرا�صات وغيرها 

من درا�صات االأثر البيئي واالإدارة بتناغم �صمن اأعمال الهند�صة والت�صميم.

المعنيين.” انخراط  – احر�ض على  م�سبوطاً  لي�ض علماً  “الت�سميم 

كخيار  ال�صد  انتقاء  اإلى  وقادت  للم�صروع  االإعداد  مرحلة  خالل  �صابقًا  اأجريت  التي  الدرا�صات  ا�صتكمال  يتم  اأن  يفتر�س 

كدرا�صات الجدوى ودرا�صات تقييم االأثر البيئي بتدابير ر�صد مف�صل وتقييمات ميدانية قد ت�صتمل على درا�صات لمحاكاة الخزان 

بهدف تقييم االآثار المتوقعة على نوعية المياه. ومن اأمثلة ما تتناوله هذه الدرا�صات التق�صيم اإلى طبقات حرارية وت�صتت الملوثات 

وا�صتقرار التر�صبات واأثر �صحب المياه من مختلف الم�صتويات من الخزان. كما ت�صمل التر�صبات ودرا�صات اأ�صكال االأر�س وعمليات 

التحاّت. ويمكن اأي�صًا درا�صة التوازن المائي لتقييم التفاعل في اأ�صفل المجرى المائي بين جريانات المياه ال�صطحية والجوفية 
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وم�صتويات من�صوب المياه وق�صايا اأخرى مثل ت�صرب االأمالح في الم�صبات.

كما قد يلزم القيام بنماذج محاكاة حا�صوبية واختبارات لنماذج هيدروليكية الإتمام ت�صميم البنى االإ�صافية وا�صتراتيجيات 

الت�صغيل ال�صرورية لت�صريفات ال�صد. ومما قد ت�صتمل عليه هذه البنى االإ�صافية ممرات لالأ�صماك وم�صارب للمياه على م�صتويات 

التي  ال�صدود  في  االإ�صافية  والمعدات  المحركات  اختيار  في  اأي�صًا  الحا�صوبية  المحاكاة  ونماذج  االختبارات  ت�صاعد  مختلفة. 

االأ�صماك  نفوق  تقلل من  الطاقة  َدوارة جديدة لمحركات  ت�صتمل على ت�صاميم  ت�صتمل على وحدات طاقة كهرمائية. وهذه قد 

هو  ما  تحديد  الدرا�صات  هذه  من  اأي�صًا  ويتوقع  مذاب.  اأك�صجين  من  المحركات  هذه  ت�صرفه  ما  تزيد  هوائي  حقن  واأنظمة 

االإن�صاء  فترات  البيئية خالل  الجريانات  بتلبية متطلبات  يت�صل  ما  بما في ذلك  الر�صد  وبرامج  البيئي  ال�صبط  م�صتهدف من 

والت�صغيل. في كل االأحوال ينبغي التذكر اأن ت�صميم الجريانات البيئية والعمل على تنفيذها لي�س علمًا م�صبوطًا، وبالتالي ينبغي 

الحر�س على انخراط المعنيين. 

اأعواماً.” ي�ستغرق  ال�سد  “بناء 

المرحلة الثانية: االإن�صاء

يمكن لبناء ال�صد اأن ي�صتغرق اأعوامًا عديدة، لذلك من المهم اإدخال تجهيزات كافية لتاأمين الجريانات البيئية في كافة مراحل 

االإن�صاء، مثاًل باإقامة �صدود اإن�صاب موؤقتة )coffer dams( واأقنية تحويل تخدم الجريانات البيئية اأثناء اإقامة ال�صد الرئي�صي 

على عر�س النهر. وحتى تكون هذه الُبنى التنظيمية الموؤقتة قادرة على تاأمين ت�صريفات الجريان البيئي ينبغي اأن تراعى اعتبارات 

الجريان البيئي في ترتيب االأن�صطة االإن�صائية وفق كل حالة على حدة واأن تكون م�صمولة في درا�صات االإدارة البيئية خالل عملية 

د خالل مرحلة االإن�صاء الجريانات وكل ما يتعلق بنوعية المياه مثل ان�صياب الكيماويات والف�صالت في  الت�صميم المف�صل. وُتر�صَ

المجاري المائية.

�صورة 3-1: �صالالت في البو�صنة والهر�صك
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المرحلة الثالثة: الت�صغيل لفترة تجريبية

النظم  ب�صلوك  التنبوؤ  في محاوالت  المتاأ�صل  التاأكد  عامل عدم  وب�صبب  والت�صميم.  التخطيط  افترا�صات  كافة  اختبار  هنا  يتم 

الهيدرولوجية والحيوية-الفيزيائية المعقدة يحبذ اأن ت�صتغرق الفترة التجريبية وقتًا كافيًا واأن يتم تعديل الجريانات البيئية خالل 

هذه الفترة. هذا مهم تحديدًا عندما تكون اأنظمة الجريانات البيئية غير خا�صة بالمحيط الذي تتم فيه. تتم عادة التعديالت على 

الجريان خالل �صنة الت�صغيل االأولى اأو ربما خالل فترة تجريبية اأطول قد تتراوح بين �صنتين وثالث �صنوات خا�صة عندما ت�صتغرق 

تعبئة الخزان عددًا من ال�صنين.

الالزمة.”  التعديالت  كافية لإجراء  التجريبية  الفترة  تكون  اأن  “اإحر�ض على 

الكافية  المرونة  على  الرخ�س  ا�صتمال  عدم  حالة  في  بمقاومة  الطويلة  التجريبية  الفترات  تواَجه  اأن  الم�صتبعد  غير  من 

المطلوبة لالإطالة. لذلك ولتالفي اأية اإرباكات اأو نزاعات معيقة ينبغي تثبيت خ�صائ�س محددة لما هو تجريبي من ت�صريفات 

الجريان البيئي والمعايير التي �صت�صتخدم لتحديد ماهية التعديالت المطلوبة وهوية من �صيتولى عملية التحديد، واأن يتم ذلك 

عند انطالق مرحلة الت�صميم المف�صل اأو -وهو االأف�صل- فور اختيار الم�صروع. ومع ذلك �صيكون ال�صتراطات الجريانات البيئية 

ورخ�صة ت�صغيل ال�صد االأثر الكبير في النهج في ظروف محددة. 

3-2-3 اأمثلة على الجريانات البيئية والبنية التحتية الجديدة

يبرز منها  الملمو�صة.  الملمو�صة وغير  التحتية  البنى  البيئية �صمن  الجريانات  ا�صتراطات  اإدماج  اأمثلة عديدة على  هنالك 

برنامج “العمل نظير المياه” الجنوب اأفريقي المميز والذي اأطلق عام 1995 لينقل اأهداف الجريانات البيئية اإلى اإدارة الم�صاقط. 

تمثلت الم�صكلة هناك في �ُصح مائي متزايد في م�صاقط نهرية �صغيرة مرده اآثار �صلبية متعددة الأ�صناف نباتات واأ�صجار دخيلة 

م�صتهلكة لكميات كبيرة من المياه. كان متوقعًا في حالة عدم معالجة الم�صكلة اأن تنخف�س جريانات النهر ذاته بن�صبة 38% في 

فترة تتراوح بين 10 اأعوام و20 عامًا، ترتفع اإلى 74% في فترة تتراوح بين 30 و40 عامًا. لكن برنامج “العمل نظير المياه” حّل 

الم�صكلة المائية بطريقة اأمنت اأي�صًا فر�س عمل وتطوير لفقراء ومهم�صين من قاطني منطقة الم�صقط. وقد اأظهرت الدرا�صات 

لتر  اإلى 12000  المياه من 8000  اإلى زيادة معدل جريان  توؤدي  للمياه  الم�صتهلكة  اإزالة االأ�صناف  اأن  البرنامج  لتاأثيرات  االأولية 
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للهكتار يوميًا في ف�صل ال�صتاء الرطب واإلى ما ي�صل اإلى 34000 لتر للهكتار يوميًا في فترات ال�صيف الجافة.

وهناك ما قامت به �صلطة تطوير االأرا�صي المرتفعة في لي�صوتو الإدخال تجهيزات جريانات بيئية في ال�صدود الجديدة. فقد 

با�صتخدام  التخ�ص�صات في عام 1997  اأجراها فريق من مختلف  اإلى درا�صات  ا�صتنادًا  البيئي  طورت �صيا�صة جديدة للجريان 

تجاوب اأ�صفل المجرى المائي مع تحويل الجريان المفرو�س )اأنظر الف�صل الثاني(. وقد كان النهج مبتكرًا باإ�صراك المجتمعات 

المعنية في اأ�صفل المجرى المائي من ال�صد والمتاأثرة بالتغير في نظام الجريان. كانت االتفاقية االأ�صلية لعام 1987 بين لي�صوتو 

وجنوب اأفريقيا تن�س على ت�صريف 0.5 متر مكعب في الثانية من �صد “كات�صي” و 0.3 متر مكعب في الثانية من �صد “موهالي”. 

وا�صتنادًا اإلى نتائج تجاوب اأ�صفل المجرى المائي مع تحويل الجريان المفرو�س اأدخلت تعديالت على �صد “موهالي” ليغدو م�صتماًل 

على منافذ متعددة الم�صتويات قادرة على ت�صريف من 3 اإلى 4 متر مكعب في الثانية. اأدت هذه التعديالت اإلى تح�صين نوعية 

المياه وعلى نحو خا�س درجة حرارة المياه وم�صتويات االأك�صجين المذاب في ت�صريفات اأ�صفل المجرى من النظم االإيكولوجية. 

ت�صريف  اإمكانية  يوفر  مما  الثانية  في  متر مكعب   57 بمعدل  الخزان  من  بالخروج  للماء  لي�صمح  ال�صفلي  المنفذ  قطر  زيَد  كما 

59

جريانات محاكية للفي�صان.
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3-3 تنفيذ الجريانات البيئية با�صتخدام البنية التحتية القائمة

3-3-1 الدرا�صات المطلوبة وانخراط المعنيين

كثيرًا ما ت�صكل ال�صدود القائمة اأول موا�صع تنفيذ �صيا�صات الجريان البيئي، فلدى دول عديدة مجموعة كبيرة من ال�صدود 

والهدارات والحواجز تتيح اإمكانية ح�صول تاأثيرات اإيجابية فورية. وفي حالة تحديد اأنظمة الجريانات البيئية الجديدة لما ينبغي 

اإجراوؤه في كل �صد تتولى الدرا�صات الالزمة البحث في الكيفية المثلى للتنفيذ، اأما عند الحاجة اإلى تحديثات فتركز على اأ�صلوب 

الر�صد و�صمان االمتثال.

الجريان  ت�صريفات  على  ودقيقة  دورية  تعديالت  البيئي  الجريان  نظام  يتطلب  حيثما  اأعمق  درا�صات  االأمر  ي�صتدعي  وقد 

ا�صتنادًا اإلى الموؤ�صرات البيئية النوعية كما في مثال مرتفعات لي�صوتو. وينبغي ترجمة هذه الموؤ�صرات اإلى مقايي�س مادية قابلة 

للمياه  الكيميائية والحرارية  ال�صاعة والخ�صائ�س  والدنيا في  الق�صوى  الجريان  ال�صد مثل ت�صريفات  للتطبيق من قبل م�صغلي 

فة والت�صريف الدوري لمياه التنقية اأو كميات وتوقيت جريانات محاكاة الفي�صان المو�صمي. الم�صرَّ

في  التو�صع  يمكن  تحديثات  الإجراء  �صرورة  هناك  الوقت  ذات  في  ويكون  مفتوحة  البيئية  الجريانات  اأنظمة  تكون  وعندما 

مجموعة الدرا�صات المترابطة لت�صمل:

النوعية. البيئية  والموؤ�صرات  البيئي  الجريان  متطلبات  	•
البيئية. للجريانات  المخ�ص�صة  الح�ص�س  بزيادة  �صلبًا  تاأثرت  خدمات  لتوفير  بديلة  و�صائل  	•

التحديثات. بتدابير  الخا�صة  االأمثل  الهند�صية  الخيارات  	•
القائمة. الخدمات  على  البيئية  الجريانات  تاأثيرات  الأمثل  المتيحة  الت�صغيل  ا�صتراتيجيات  	•

المنتظرة  البيئية  الخ�صائ�س  توفر  الجديدة  الت�صريفات  اأن  من  للتوثق  الت�صغيل  واإعادة  الت�صغيل  ور�صد  اختبارات  	•
وقرارات لتعديل الجريانات وفق نتائج االختبارات والر�صد.

وخطط  الت�صغيل  رخ�س  البيئية  بالجريانات  المتعلقة  القرارات  �صناعة  في  المعنيين  الإ�صراك  المتاحة  االآليات  بين  ومن 

ا�صتخدام المياه الخا�صة بال�صد. وتعتبر الجريانات البيئية اإحدى ال�صبل التنظيمية العديدة لت�صغيل ال�صدود والتي يتناول بع�صها 

اأي�صًا م�صائل مثل �صالمة ال�صد واإدارة الفي�صان والتحكم بم�صتوى المياه. وبدل اعتماد منهجية التدرج ت�صاعد خطط ا�صتخدام 

المياه على دمج مختلف الجوانب معًا واإ�صراك المجتمع المحلي في �صناعة القرارات.

تعتمد العملية التي ينبغي اتباعها على االأنظمة الموجودة في كل دولة وكيفية تنفيذها على اأر�س الواقع. وبهذا ال�صدد دعت 

 كافة الدول لترخي�س كل ال�صدود الموجودة وفقًا ل�صروط وا�صحة تكفل م�صاركة المعنيين الفاعلة 
60

المفو�صية العالمية لل�صدود

اأو�صت  كما  بيئية.  جريانات  واإقامة  الت�صغيل  ا�صتراتيجيات  ذلك  وي�صمل  فيهم،  الموؤثرة  ال�صدود  باإدارة  الخا�صة  القرارات  في 

المفو�صية بالن�س على ما من �صاأنه ن�صر تقارير الر�صد ال�صنوية والمراجعة الدورية ال�صاملة كل خم�س اأو ع�صر �صنوات الإدارة 

ال�صدود وم�صاركة المجتمع والمعنيين في ذلك بفعالية.
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3-3-2 محددات تعديل ال�صدود القائمة

وثمة  القائمة.  بال�صدود  المرتبطة  البيئية  الجريانات  تطوير  محددات  اأهم  من  �صيدفع  َمن  هوية  وتحديد  التكاليف  تعتبر 

اأولهما التكاليف المبا�صرة للتحديثات الالزمة لتعديل ت�صريفات ال�صد. و�صتكون  نوعان رئي�صيان من التكاليف في هذا ال�صياق 

هذه التكاليف في حدها االأدنى في حالة كان المطلوب فتح بوابة في �صد واقع على نهر جار؛ اأما اإذا اقت�صى االأمر اإدخال تحديثات 

كبرى على �صد ذي طاقة تخزينية عالية فمن المتوقع اأن ترتفع التكاليف ب�صكل كبير.

ال�سدود.” لت�سغيل  تنظيمية عديدة  �سبل  واحدة من  البيئية هي  “الجريانات 

اأما النوع الثاني من التكاليف فيتمثل في التكاليف الم�صتمرة للتعوي�س عن الخدمات المتاأثرة �صلبًا بزيادة حجم الت�صريفات 

الناحية  ومن  الري.  نظام  في  الم�صتخدمة  المياه  اإي�صال  تقليل  اأو  الطاقة  توليد  انخفا�س  الخ�صائر  هذه  ت�صمل  وقد  البيئية. 

فالمبداأ  اأ�صِلحت.  اأو  عليها  ُحوِفظ  التي  البيئية  للخدمات  الم�صافة  القيمة  ح�صابات  �صمن  التكاليف  اإدراج  ينبغي  االقت�صادية 

الخدمات  قيمة  من  اأعلى  اإ�صالحها  اأو  االإيكولوجي  النظام  على خدمات  للمحافظة  االجتماعية  القيمة  تكون  اأن  هنا  االأ�صا�صي 

المو�صوع  هذا  الرابع  الف�صل  يتناول  ال�صوقية.  بالمعايير  التكاليف  تلك  بع�س  ح�صاب  ممكنًا  يكن  لم  واإن  حتى  عنها  المتخلى 

�صتلحق  التي  الخ�صارة  عن  ويعو�س  البيئية  الجريانات  تكاليف  �صيدفع  َمن  بهوية  المتعلق  الهام  ال�صوؤال  جانب  اإلى  با�صتفا�صة 

ببع�س الخدمات االأخرى المت�صلة بالمياه. 

�صورة 3-2: تتيح ممرات االأ�صماك هجرة االأ�صماك اإلى خارج �صد الري )بوركينا فا�صو(، وهي تعتبر تح�صينًا على البنية التحتية 

يمكن اأن يترافق مع ت�صريفات الجريان البيئي. 
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قد يرى اأ�صحاب الُملكيات الخا�صة اأو حتى الموؤ�ص�صات العامة اأنه من غير المجدى اال�صتمرار في ت�صغيل ال�صد اإذا كان تطبيق 

الجريان البيئي �صيقلل من ربحية الخدمات االأخرى. ف�صيف�صل بع�س الُمالك في حالة عدم ا�صتثنائهم من تلبية المعايير الجديدة 

التوقف عن الت�صغيل. لذلك من ال�صروري تحديد هوية الذين �صيدفعون تعوي�صًا عن توقف الت�صغيل. من الممكن اأحيانًا في حالة 

الحاجة اإلى اإدخال تحديثات اإمهال ُمالك ال�صدود ريثما يجرون التعديالت الالزمة للتوافق مع االأنظمة الجديدة. مثاًل قد ين�س 

الت�صريع على ال�صماح للم�صغلين العامين والخا�صين بتاأخير القيام باأ�صغال مدنية لحين اكتمال التحديثات اأو حتى يتم تجهيز ال�صد 

الإعادة الترخي�س. وتدر�س الحكومات عادة هذه العوامل عند �صياغة ت�صريع للجريانات البيئية وت�صرح كيفية تطبيق االأنظمة على 

ال�صدود الجديدة والقائمة.

3-3-3 اأمثلة على تحديث وتغيير عمليات الت�صغيل

تح�صين  بهدف  ال�صدود  في  المياه  منافذ  تحديث  اأو  الخزانات  ت�صغيل  تعديل  فيها  تم  غربية  دول  من  عديدة  اأمثلة  ثمة 

الجريانات البيئية )اأنظر جدول 3-3(. في الواليات المتحدة مثاًل جرت تغييرات وا�صعة النطاق في �صناعة الطاقة من خالل 

�صعي �صدود الطاقة الكهرمائية التابعة للقطاع الخا�س اأو البلدية اأو النفع العام للتاأهل الإعادة الترخي�س وا�صتيفاء معايير اأعلى 

البيئية. للت�صريفات 

اأما في الدول النامية فبا�صتثناء حاالت محدودة ركزت برامج الجريان البيئي حتى االآن على الُبنى التحتية الجديدة. ومع 

ذلك يتوقع اأن تحظى اإدارة ال�صدود القائمة باهتمام اأكبر خالل العقود القليلة القادمة. لقد غدت ال�صدود مو�صع تفح�س اأوثق 

اإدارة تر�صبات الخزان و�صالمة ال�صد والتكيف مع التغير المناخي وغير ذلك من  اأدائها، حيث اأخذت  �صعيًا لتحديثها وتح�صين 

جوانب االأداء البيئي تزداد ظهورًا على اأجندات م�صغلي ال�صدود )اأنظر جدول 3-3(.

الهتمام.”  من  القائمة مزيداً  ال�سدود  اإدارة  “تجد 

العمل  نوع  على  مثااًل   1997 عام  “�ْصُنِوي” باأ�صتراليا  جبال  م�صروع  في  البيئي  الجريان  ل�صيا�صات  ال�صامل  التقييم  يقدم 

الذي نفذ في تلك المنطقة. ا�صتمل هذا الم�صروع ال�صخم المتكامل للمياه والطاقة الكهرمائية على �صتة �صدود رئي�صية و45 كلم 

من االأنابيب المت�صلة ببع�صها و80 كلم من قنوات جر المياه. يقوم الم�صروع بتحويل م�صار المياه االآتية �صرقًا من م�صقط نهر 

بمثابة  الم�صروع  كان  وقد  الطاقة.  وتوليد  الزراعة  في  “موراي” و“مرمِبدجي” لال�صتخدام  نهري  حيث  الغرب  “�ْصُنِوي” اإلى 
برنامج تق�صي مدعوم ين�س على الت�صاور مع المعنيين واإجراء جل�صات ا�صتماع عامة، حيث بحث في الجريانات البيئية واأن�صطة 

اإدارة الم�صاقط واأعمال اإعادة تاأهيل كافة االأنهار المت�صررة. ا�صتنادًا اإلى نتائج التق�صي اتفقت حكومتا االإقليمين المعنيين على 

اإ�صالح الجريانات في نهر “�ْصُنِوي” اإلى 21% من المتو�صط ال�صنوي للجريان خارج ال�صد واإلى 27% على المدى االأبعد. وقد اعتبر 

ذلك مالئمًا الإ�صالح الخدمات البيئية في االأنهار المت�صررة و�صمان نجاح اأعمال توليد الطاقة الكهرمائية. كانت كلفة االتفاقية 
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الممتدة لع�صرة اأعوام 170 مليون دوالر اأميركي كتكاليف راأ�صمالية وتكاليف الر�صد.
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62
جدول 3-3 : تدابير لتعزيز الجريانات البيئية من ال�صدود القائمة

التدابير / الخ�سائ�ضالم�سروع

�سد “ُنوِر�ض”، 

الوليات المتحدة

يقع هذا ال�صد البالغ ارتفاعه81 مترًا على رافد من روافد نهر “تيني�صي” وُي�صتخدم في توليد الطاقة الكهرمائية. في عام 

1995 اأتمت �صلطة وادي “تيني�صي” درا�صات لتح�صين ت�صريفات الجريان في اأ�صفل المجرى المائي.

وقد ا�صتملت التدابير على ما يلي:

تركيب توربيَنين ذاتيي التهوية لتزويد المياه المارة عبرهما باالأك�صجين مما اأدى اإلى رفع م�صتوى االأك�صجين المذاب  	•
اإلى 91%. ويكلف تركيب كل توربين 2.5 مليون دوالر اأميركي.

اإقامة هدارات اإعادة تنظيم في اأ�صفل المجرى المائي على ُبعد 3 كلم من ال�صد )بتكلفة 3.5 مليون دوالر اأميركي(  	•
لمزيد من تعزيز م�صتويات االأك�صجين المذاب والعمل كبركة لت�صريف المياه عندما ال يقوم ال�صد بتوليد الطاقة. وقد 

اأدى ذلك اإلى ا�صتمرار الجريانات بغ�س النظر عن ت�صريفات الطاقة الكهرمائية المتقطعة.

�سدا “ْبري�ست 

رابدز” و “واناَبم”، 

الوليات المتحدة

م�صروعا طاقة كهرمائية على نظام نهر “كولومبيا” )2000 ميغا واط(. عملت اإدارة المرافق العامة لمقاطعة “غرانت” 

مع منظمات اأهلية محلية والمجتمع المدني على خطة اإدارة تكيفية لتح�صين ت�صريفات اأ�صفل المجرى المائي.

وقد قامت االتفاقيات بـ:

)كمتو�صط(  النهر  جريان  ن�صف  بنحو  والربيع  ال�صيف  في  االأ�صماك  هجرات  خالل  ليفي�س  الحو�س  ت�صغيل  تغيير  	•
عو�صًا عن مرور تلك الكمية بتوربينات الطاقة )التي �صتكون اأ�صاًل تعمل بكامل طاقتها(.

�صنويًا.  %20 بنحو  الطاقة  من  الناتج  تخفي�س  	•
اأميركي.  دوالر  مليون   200 بقيمة  االأ�صماك  م�صائد  حماية  تدابير  في  ا�صتثمار  طلب  	•

�سد “اأُرو ُرك”، 

الوليات المتحدة

بني �صد “اأرو ُرك” في بدايات القرن الع�صرين وهو يحتوي على �صمامات في ثالثة م�صتويات للتحكم بت�صريفات المياه من 

ال�صد. وقد تجاوزت كافة هذه ال�صمامات عمرها االفترا�صي، مما اأدى اإلى توقف عمل ثالثة �صمامات تتحكم بالجريان 

عبر القنوات ال�صفلى ومنع ت�صريفات الفي�صان واإ�صعاف القدرة على تلبية الحد االأدنى من ت�صريفات الجريان عندما 

تكون مياه الخزان قد �ُصحبت جزئيًا.

بم�صاركة وا�صعة من المعنيين جرى في عام 2000 تقييم لخيارات اإعادة التاأهيل واالآثار البيئية المرافقة لكل منها حيث 

تم الخروج بالتو�صيات التالية:

الم�صتويات        في  الواقعة  ال�صمامات  وتكبير  ببوابات  ال�صد  ج�صم  في  المنافذ  �صمامات  من  االأ�صفل  ال�صف  •	ا�صتبدال 
الو�صطى والعليا.

اأميركي. دوالر  مليون   14.6 تبلغ  راأ�صمالية  بتكلفة  ال�صد  •	تجديد 
م�سروع ا�ستبدال 

“�ْستاف فولز”، 
كندا

في منت�صف ت�صعينات القرن الع�صرين قامت مقاطعة “ْبِرِت�س كولومبيا” الكندية بو�صع متطلب لخطط ا�صتخدام المياه 

وهو  وجود تعريف ال�صتراتيجيات الت�صغيل الخا�صة بكافة ال�صدود المرخ�صة. وتلزم االأنظمة الم�صغلين باإ�صراك المجتمعات 

فولز” وم�صروع  “�ْصتاف  ل�صد  ا�صت�صارية  لجنة  �ُصكلت  وقد  واالأولويات.  والمقاي�صات  الخيارات  الحوار حول  في  المحلية 

وهذه  المائي.  المجرى  الأ�صفل  الخزان  ت�صريفات  لموازنة  غايات  ثماني  اللجنة  و�صعت  حيث  الطاقة،  محطة  ا�صتبدال 

الكهرمائية،  الطاقة  وتوليد  المجرى،  اأ�صفل  الفي�صان في  والحماية من  للخزان،  ال�صناعية  اال�صتخدامات  الغايات هي: 

واال�صتخدامات الترويحية للخزان، وحماية تراث �صعوب االأمم االأ�صلية، وحماية الحياة البرية واالأ�صماك، والتنوع الحيوي 

البيولوجي، واأق�صى درجات المرونة في ا�صتجابة �صيا�صة الت�صغيل للتغيرات الم�صتقبلية.

وت�صمل جوانب الم�صروع االأخرى:

االتفاق على ا�صتراتيجية جديدة للت�صريفات تحافظ على ثبات م�صتوى مياه اأ�صفل المجرى المائي )مما يدعم وجود  	•
االأ�صماك وتكاثرها ونموها ويقلل من جنوحها اإلى الياب�صة( وتكفل حدوث في�صانات دورية في المناطق الم�صاِطئة.

الغازات. �صغط  مجمل  من  مرتفعة  لم�صتويات  التعر�س  خطر  لتقليل  اأخرى  تدابير  	•
�صنوات  خم�س  بعد  مرحلية  مراجعة  اإجراء  مع  ت�صغيل  ال�صتراتيجية  الفوري  للتبني  اال�صت�صارية  اللجنة  تو�صية  	•

ومراجعة كاملة بعد ع�صر �صنوات.

متروكة. طاقة  عوائد  �صكل  على  �صنويًا  اأميركي  دوالر  األف  بمائتي  المقدرة  الخطة  تنفيذ  تكاليف  	•
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3-4 وقف عمل البنية التحتية بهدف اإ�صالح الجريانات البيئية

ت�صتمل اآخر مراحل دورة الم�صروع على االختيار بين وقف العمل اأو تمديده. يوجد في العديد من الدول �صدود اقتربت من نهاية 

عمرها االقت�صادي مما اأبرز �صرورة اتخاذ قرار اإما بتمديد �صالحيتها اأو اإزالتها. ينظر عامة لالإزالة كاإجراء راديكالي، فتلقى 

معار�صة من بع�س المعنيين. رغم ذلك من الطبيعي اأن تدر�س اإمكانية اإزالة البنية التحتية التي ا�صتنفدت جدواها االقت�صادية، 

وما ال�صدود في ذلك با�صتثناء.

اإ�سالحه.” كلفة من  اأقل  تكون  �سد قد  “اإزالة 

االإزالة  تغدو  عليه  االإبقاء  اأو  ال�صد  ت�صغيل  في  لال�صتمرار  المالية  اأو  االقت�صادية  الجدوى  اأو  العامة  الم�صلحة  غياب  عند 

خيارًا جديًا حيثما اأمكن تنفيذها. فالتجارب تظهر اأن اإزالة �صد قد تكون اأقل كلفة من اإ�صالحه خا�صة عندما ت�صبح الخدمات 

التي يوفرها هذا ال�صد محدودة. وغالبًا ما كانت العوامل الموؤثرة في قرارات اتخذت لوقف ت�صغيل �صدود عديدة تتركز في قيم 

اجتماعية متغيرة ا�صتدعت اإ�صالح جريانات النهر والخدمات االإيكولوجية وال�صالمة العامة وتقليل الم�صوؤولية القانونية عن خطر 

من غير المجدي اإ�صالحه.

هناك نحو 500 مثال وقف جزئي اأو كلي لت�صغيل ال�صدود في اأميركا ال�صمالية واأوروبا. وقد اأزيلت �صدود مختِلفة اال�صتخدامات 

الخر�صانية  وال�صدود  الترابية  االإمالئية  كال�صدود  االأنواع  ومختِلفة  بالمياه  والتحكم  بالفي�صانات  والتحكم  الكهرمائية  كالطاقة 

المقو�صة وال�صدود البنائية عامة. حتى االآن كان متو�صط ارتفاع ال�صدود المزالة في الواليات المتحدة �صتة اأمتار ون�صف، في حين 

 ويقدم الق�صم التالي 
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اأن 10% من ال�صدود المزالة تجاوز ارتفاعها 12 مترًا فيما اأزيلت اأربعة �صدود تجاوز ارتفاعها 36 مترًا.

مثالين من م�صروعات االإزالة ومثااًل من درا�صات اإ�صالح الجريانات البيئية.

3-4-1 خيارات وقف الت�صغيل

تعتمد خيارات وقف الت�صغيل على نوع ال�صد والحو�س الذي يقع فيه. وب�صكل عام ثمة ثالثة اأ�صاليب رئي�صية ُيختار اأحدها:

الطفيفة. الهيكلية  التعديالت  بع�س  اإجراء  مع  دائم  ب�صكل  ال�صد  بوابات  فتح  	•
الجريان. تنظيم  اأجزاء  اأو  لل�صد  جزئية  اإزالة  	•

كليًا. ال�صد  اإزالة  	•

اأو �صدود التخزين ببوابات تحكم ذات  اإجراوؤه في �صدود االأنهار الجارية  يعتبر فتح البوابات خيارًا منخف�س الكلفة يمكن 

امتداد اأق�صى. في تايالند مثاًل اأقر مجل�س الوزراء عام 2000 فتح بوابات �صد “باك ُمن” لتمكين هجرة االأ�صماك مجددًا في 

نهر “ُمن” اأحد روافد نهر “ميكونغ”. وقد اتخذ هذا االإجراء لحين اإتمام تقييم كامل الأثر ت�صغيل ال�صد على هجرة اأنواع مختلفة 
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من االأ�صماك.

اأما االإزالة الجزئية فقد تكون منا�صبة عندما يكون ال�صد ُمقامًا في اأق�صام مختلفة كاأن تكون اأجزاء بع�صه اإمالئية ترابية 

واأجزاء اأخرى خر�صانية. ففي مثل هذه الحاالت قد يكون اأوفر واأ�صلم اإزالة جزء واحد فقط من ال�صد، في حين تكون االإزالة الكلية 

اأكثر كلفة وتنطوي على خطوات معادلة لتلك التي اتبعت عند اإن�صاء ال�صد ولكن ب�صكل معكو�س.

تتمحور التكاليف الرئي�صية لوقف ت�صغيل ال�صد حول ما يلي:

ال�صد. ُبنى  الإزالة  المادية  التكاليف  	•
التكاليف االإ�صافية الإجراءات خا�صة كاإن�صاء اأعمال حماية في اأ�صفل المجرى المائي اأو اإزالة ومعالجة الروا�صب الملوثة. 	•
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الطبيعية. اأو�صاعها  اإلى  رجوعها  عند  النهر  ديناميكيات  في  التغير  اآثار  تخفيف  	•
بديلة  تدابير  اأو  بالطلب  المتعلقة  االإدارة  تطبيق  اأو  الطاقة  )كتوليد  االأمر  اقت�صى  حيثما  بديلة  خدمات  توفير  تكاليف  	•

خا�صة بالطلب والتزويد المائي(.

اإقت�صاديًا، ُتطرح الفوائد الَمجنية من النظام االإيكولوجي المراد اإ�صالحه من تكاليف وقف ت�صغيل ال�صد. من الناحية العملية 

يمكن اإتمام وقف الت�صغيل ب�صرعة و�صهولة، لكن ذلك في بع�س االأحيان قد ي�صتغرق عدة اأعوام خا�صة عند توخي الحذر الذي 

تقت�صيه عملية اإدارة التر�صبات التي تراكمت في الحو�س على مدى وقت طويل.
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حالة 3-1: وقف ت�صغيل �صد نهر “ِلِغيه”، فرن�صا

بني هذا ال�صد البالغ ارتفاعه 15 مترًا على نهر “ِلِغيه” بفرن�صا عام 1920 ليزود م�صنع ورق بالطاقة. وبحلول عام 1990 

�صهد الخزان الواقع في اأ�صفل المجرى من االأرا�صي الزراعية والبالغة �صعته اأربعمائة األف متر مكعب اإتخامًا بالمغذيات 

وقدرة  برزت مخاوف حول �صالمته  للدولة، كما  فاأعيد  ال�صد عام 1993  امتياز  فترة  انتهت  وقد  بن�صبة %50.  واإطماءًا 

ال�صد كانت  ت�صغيل  اأمام وقف  التي تجلت  الرئي�صية  ال�صعوبة  لكن  المرتفعة.  الفي�صانات  المفي�صات فيه على ت�صريف 

التعامل مع تر�صبات الحو�س والتي اإن اأطِلقت على نحو غير منظم ودون معالجة قد تهدد م�صائد االأ�صماك وم�صادر مياه 

�صرب المجتمعات في اأ�صفل المجرى المائي. تمثل حُل هذا الو�صع في اإزاحة 95 األف متر مكعب من الطين على طول 

محور قاع المجرى ومعالجتها في اأهوار )بحيرات �صحلة(. اأنِجزت اأعمال وقف الت�صغيل في عام 1996 دون اأية م�صكالت 

تذكر، وقد ُو�صع برنامج الإعادة تاأهيل وتطوير الحو�س واالأرا�صي الواقعة قرب ال�صد. اأما الكلفة االإجمالية لذلك فبلغت 

مليون دوالر اأميركي دفعتها الحكومة بم�صاعدة من وكالة “ْلوار-بريتاني” للمياه.

3-4-2 محددات وتفاعالت ومخاطر تقليدية

يدرك معظم الموؤيدين لخيار اإزالة ال�صدود اأن ذلك قد ال يكون منا�صبًا لكافة ال�صدود الكبيرة، فكلما كان حجم ال�صد والخزان 

كبيرًا غدا وقف ت�صغيله اأمرًا �صعبًا. وفي مرحلة ما َتُحول التكاليف والمحددات المادية دون تبني هذا الخيار. مثاًل في االأحوا�س 

التي تعاني عجزًا مائيًا ُيعتبر وقف العمل في �صد تخزين رئي�صي خيارًا �صعبًا في الم�صتقبل المنظور، مع اأن زيادة التر�صبات قادرة 

تدريجيًا على �َصلِّ الطاقة التخزينية حتى لل�صدود الكبيرة. عندها تتخذ الخطوات الالزمة الإعادة الو�صع اإلى حالة الجريانات غير 

المنظمة كما في م�صروعات االأنهار الجارية.

ت�صتمل العوائق الرئي�صية اأمام تح�صين الجريانات البيئية من خالل وقف ت�صغيل ال�صدود على ما يلي:

اإختالف ا�صتخدام االأرا�صي: وذلك حيثما يكون ا�صتخدام االأرا�صي في ال�صهول الفي�صية اأ�صفل المجرى المائي اأو حول الحو�س قد 

تكيَّف مع وجود ال�صد والجريانات المعدلة. قد يعار�س ال�صكان المحليون مثاًل اإدخال تغييرات على م�صتويات المياه في الخزان اأو 

الت�صريف الكامل حيثما قامت ا�صتخدامات ترويحية و�صياحية. وفي اأ�صفل المجرى المائي من الممكن اأن تن�صاأ تعديات وا�صتخدام 

لالأرا�صي في ال�صهل الفي�صي وذلك حيثما تكون االإزالة )اأو التخفي�س( اإما غير مقبولة �صيا�صيًا اأو مرتفعة الكلفة.
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القائم مرتفعة )ومنها تزويد  ال�صد  يوفرها  التي  الخدمات  ا�صتبدال  تكاليف  تكون  وتكاليفها: وذلك عندما  بديلة  توفر خدمات 

المياه و�صبط الفي�صان والمالحة والري والترفيه( اأو عندما ال يكون ثمة بديل مالئم.

ت�صريف التر�صبات اإلى اأ�صفل المجرى المائي: وذلك عندما تكون المبيدات الزراعية والملوثات ال�صناعية ال�صامة والمعادن الثقيلة 

الناتجة عن عمليات التعدين في اأعلى المجرى المائي قد تراكمت في الخزان مما يجعل اإطالقها م�صدر تهديد لال�صتخدامات 

الب�صرية للمياه اأو القيم االإيكولوجية. 
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حالة 3-2: اإزالة �صد “اإدواردز”، الواليات المتحدة

ُبنى هذا ال�صد البالغ ارتفاعه �صبعة اأمتار ون�صف وطوله 280 مترًا عام 1837 ليخدم ناعورة مائية. ثم تم تحويله الحقًا 

ليخدم توليد الطاقة الكهرمائية. ولكنه في عام 1997 اأ�صبح اأول �صد اأميركي يرف�س تجديد ترخي�صه، فقد راأت الهيئة 

الفيدرالية لتنظيم الطاقة اأن الطاقة التي يولدها هذا ال�صد ما عادت كافية لتبرير اآثاره ال�صلبية على البيئة. لذلك قام 

تحالف من ُمالك اأعلى المجرى المائي من ال�صد بتوفير التمويل الالزم الإزالته وتنفيذ برامج الإ�صالح م�صائد االأ�صماك، 

ولم ت�صتخدم في ذلك اأموال عامة. وقد ا�صتملت اأعمال االإزالة على ما يلي:

)coffer dam( ح�صوّي. اإن�صاب  �صد  اأقيم  اأن  بعد  الردمي  ال�صد  من  مترًا  ثالثين  من  جزء  اإزالة  	•
التر�صبات. ت�صريف  لتقليل  وذلك  اأ�صهر  اأربعة  مدتها  مراحل  على  ال�صد  واإزالة  الح�صوي  االإن�صاب  �صد  اإختراق  	•

�صنوات. ع�صر  يمتد  االأ�صماك  م�صائد  ور�صد  الإ�صالح  لبرنامج  التخطيط  	•
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حالة 3-3: خيارات التقييم الخا�صة ب�صد “فوتزواِفك”، بولندا

قام ال�صندوق العالمي للحياة البرية )WWF( في بولندا باإجراء درا�صة لتقييم الخيارات خُل�صت اإلى التو�صية بوقف 

ت�صغيل �صد “فوتزواِفك” الواقع عند منت�صف نهر “ِف�صت�صال” في بولندا. وقد جاء هذا التقييم كاقتراح م�صاد لفكرة بناء 

مبا�صرة في اأ�صفل المجرى المائي ليعالج ق�صية �صالمة �صد “فوتزواِفك”. كما ا�صتمل اقتراح ال�صندوق العالمي للحياة 

البرية على اإ�صالح حالة النهر. يتكون �صد “فوتزواِفك” من ق�صمين: �صد ترابي واقع على الجانب االأيمن من النهر و�صد 

ا�صمنتي يحتوي على بوابات وغرفة للطاقة ومغاِلق ِمالحة على الجانب االأي�صر.

حددت الدرا�صة االإجراءات المطلوبة بما يلي:

الترابي. ال�صد  من  متر  ثالثمائة  طوله  جزء  واإزالة  المائي  المجرى  اأعلى  في  موؤقت  اإن�صاب  �صد  اإن�صاء  	•
فوق  حاليًا  المارين  الحديد  و�صكة  للطريق  جديد  لج�صر  اأ�صا�صات  بمثابة  ليغدو  النهر  قاع  اإلى  ال�صد  هذا  تخفي�س  	•

ال�صد الحالي.

في  ِمالحة  ومغاِلق  للطاقة  وغرفة  بوابات  على  والمحتوي  متر  ثالثمائة  طوله  البالغ  الخرا�صاني  الجزء  على  االإبقاء  	•
مكانه، لكن مع اإزالة البوابات. 

اأميركي. دوالر  مليون   48 بنحو  الت�صغيل  لوقف  الكلية  التكلفة  قدرت  	•
حين  في  ميغاواط   60 ينتج  )الذي  الحالي  ال�صد  وتحديث  اإ�صالح  خيار  في  دوالر  مليون   83 با�صتثمار  مقارنًة  ذلك  	•
اأ�صفل المجرى المائي ي�صتمل على  اأن مغاِلق الِمالحة فيه غير م�صتعملة( وثمانمائة مليون دوالر الإن�صاء �صد ثان في 

تجهيزات اإ�صافية لتوليد الطاقة.
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التكاليف والتمويل: وذلك عندما تكون تكاليف وقف الت�صغيل مرتفعة مع محدودية اإمكانيات الحكومة المالية اأو عندما 

توجد ق�صايا عالقة مثل من �صيدفع كلفة عدم الت�صغيل اأو تكاليف الخدمات البديلة اإن كانت �صرورية.

 

ولحل بع�س هذه الم�صكالت ُيجرى تقييم كامل لالآثار البيئية في حالة اختيار وقف ت�صغيل ال�صد تمامًا كما يحدث عند اإن�صاء 

ال�صد.

3-4-3 عمليات اإ�صراك المعنيين

التحديث  بين خيارات  االأن�صب من  وتقرير  القائمة  ال�صدود  و�صع  لتقييم  تنظيمية  بعمليات  القيام  اإلى  الدول  بع�س  بادرت 

اإعادة  والتجديد ووقف الت�صغيل. لكن دواًل اأخرى نحْت منحى اآخر. ففي الواليات المتحدة مثاًل ركزت التقييمات حول عمليات 

ترخي�س ال�صدود القائمة في حين ارتبط وقف الت�صغيل في اأوروبا بدرا�صة اعتبارات ال�صالمة العامة والتغيرات االأعم في ممار�صات 
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اإدارة الفي�صان. وقد كان وقف الت�صغيل اأحد الخيارات الواردة في توجيهات االتحاد االأوروبي كتوجيهات االإطار المائي.

ت�صتمل عملية وقف الت�صغيل عادة على بع�س الخطوات التالية:

المرحلة االأولى: درا�صة الجدوى وتقييم االأثر

بـ�َصد. مرتبطة  غير  اأو  مرتبطة  البدائل  هذه  كانت  �صواء  حاليًا  ال�صد  يقدمها  التي  للخدمات  البدائل  كافة  مراجعة  	•
اإجراء درا�صة جدوى لوقف الت�صغيل وتقييم لالآثار البيئية واالجتماعية المرافقة تقوم بها مجموعة توجيهية من مختلف  	•

فئات المعنيين اأو جهة م�صتقلة.

الت�صغيل. وقف  لبدائل  تو�صيات  تطوير  	•

المرحلة الثانية: حوار عام حول الخيارات

عام. حوار  وت�صجيع  العامة  المعلومات  ن�صر  	•
المعنيين. بين  اإجماع  اإلى  الو�صول  دعم  	•

الت�صغيل. وقف  عملية  لتمويل  م�صادر  اإيجاد  	•

المرحلة الثالثة: الت�صميم المف�صل للخيار المعتمد

اإدارية. جوانب  ذي  مف�صل  هند�صي  ت�صميم  تطوير  	•
البيئي. لالأثر  نهائي  تقييم  اإجراء  	•

التراخي�س. ومراجعة  قانونية  ا�صتئنافات  في  والنظر  عمومية  مراجعة  تنظيم  	•

المرحلة الرابعة: االأعمال االإن�صائية واالإزالة والر�صد

كافيًا. ذلك  كان  اإن  العمليات  تغيير  	•
تحتية. بنية  اإزالة  و/اأو  اإن�صاء  	•

ال�صيانة. واإجراء  العمليات  ر�صد  	•
�صرورية. عالجية  تدابير  اأية  تقييم  	•
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الف�صل الرابع

تغطية التكاليف

الجريان  اإ�صالح  اأن  وبما  الجريانات.  هذه  تنفيذ  وحوافز  وفوائد  تكاليف  تعريف  البيئية  الجريانات  الإقامة  ال�صروري  من 

�صينطوي غالبًا على اإعادة تح�صي�س مياه اال�صتخدامات التقليدية ل�صالح ا�صتخدامات “داخل المجرى” مثاًل لفائدة االأ�صماك 

اإعادة  نتائج  في  كبيرة  تباينات  وجود  الطبيعي  لكن من  معتبرة.  واقت�صادية  اجتماعية  اآثار  وجود  المتوقع  فمن  البرية  والحياة 

التنظيم ح�صب الو�صع الذي تتم فيه، و�صتعتمد المخرجات على اإذا ما كان �صافي العوائد االقت�صادية للجريانات البيئية يتجاوز 

�صافي عوائد “التطوير” االأ�صلي لموارد النهر المائية ومقدار ذلك التجاوز.

ينبغي توفر فهم نظري وعملي لتكاليف وفوائد اإ�صالح الجريان قبل اقتراح نظام للجريان البيئي فهذا يتيح ت�صويغًا �صروريًا 

تنفيذ  والخا�صرين جراء  الرابحين  ي�صمل هوية  بل  والفوائد  التكاليف  المطلوب على  الفهم  يقت�صر  وتمويله. وال  المقترح  للعمل 

الجريان البيئي، مما ي�صاعد على تعريف المعنيين واإتاحة فهم دوافع مختلف االأطراف للم�صاَركة. كما يفيد التحليل االقت�صادي 

تنفيذ  الإنجاح  ال�صرورية  المالية  واالآليات  المحتملة  التمويل  وم�صادر  االأموال  تحويالت  على  التعرف  في  البيئية  للجريانات 

الجريانات البيئية. 

4-1 تقييم االحتياجات المالية

اأي  على  البيئية  الجريانات  تطوير  في  اأ�صا�صيًا  عاماًل  االأخرى  والم�صادر  التمويلية  لالحتياجات  الدقيق  التقييم  يعتبر 

باختيار  مقترنة  د  ُتحدَّ الزمني  واالإطار  والغايات  فاالأهداف  فراغ،  من  التمويلية  االحتياجات  تحديد  يتم  ال  وبالطبع  م�صتوى. 

الترتيبات الموؤ�ص�صية واآليات التحفيز والتدابير الفنية. كما تلعب م�صادر التمويل عادة دورًا في تحديد الموؤ�ص�صات الم�صاركة 

عن  عو�صًا  االأهلية  المنظمات  منهجيات  اتباع  يتوقع  خيرية  موؤ�ص�صة  مثاًل  الرئي�صي  الممول  كان  فاإذا  المتبعة.  واالأ�صاليب 

الحكومية. المنهجيات 

ُينتظر عند ال�صعي الإحداث تغييرات في نظم الجريان الطبيعي اأن يوؤدي ذلك اإلى توفير فوائد مهمة. ويتوقع تحديدًا عند 

اأمثلة ذلك  الموارد. من  تلك  تكاليف  تفوق  والمجتمع  االقت�صاد  بمنافع على  ياأتي ذلك  اأن  العامة  الموارد  اأو  االأموال  ا�صتخدام 

اأن اإقامة �صد لتخزين مياه ُتروى بها الحقول �صيعود بنفع متمثل في زيادة اإنتاج المحا�صيل )فوائد مبا�صرة( يفوق تكاليف بناء 

وت�صغيل ال�صد ونظام الري.

�صابقًا اقت�صر احت�صاب التكاليف المبا�صرة على تكاليف االإن�صاء والتمويل اللذين يقت�صيهما الم�صروع. اأما اليوم فقد تو�صع 

مفهوم التكاليف المبا�صرة لي�صمل جهود �صبط اأو تقليل االآثار االجتماعية والبيئية الم�صاحبة للتغيير في نظم الجريان الطبيعي 

لالأنهار. لكن تبقى هناك اأحيانًا اآثار “خارجية” غير معروفة لمطوري الم�صاريع اأو مغَفلة عند تخطيط وت�صميم واإقامة وت�صيير 

المرتبطة  الخارجية  واالآثار  والفوائد  للتكاليف  ملخ�صًا   1-4 جدول  يقدم  الم�صروع.  �صمن  محت�َصبة  تكون  ال  وهذه  الم�صروع، 

بم�صروعات ال�صدود الكبيرة.
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جدول 4-1: تكاليف وفوائد واآثار خارجية “داللية” لبناء ال�صدود

راأ�صماليةالتكاليف المبا�سرة اإن�صاء  تكاليف  	•
توطين اإعادة  تكاليف  	•

البيئي ال�صبط  تكاليف  	•
وال�صيانة الت�صغيل  تكاليف  	•

م�صتقباًل الت�صغيل  وقف  تكاليف  	•

الطاقة الفوائد المبا�سرة 	•
الري 	•

وال�صناعية البلدية  لال�صتخدامات  المياه  تزويد  	•
بالفي�صان التحكم  	•

المالحة 	•
االأ�صماك وم�صائد  الترويح  	•

التعدين مخلفات  تخزين  	•

الآثار الخارجية: تكاليف 

وفوائد واآثار بيئية 

واجتماعية و�سحية 

)الإيجابية اأو ال�سلبية(

المياه نوعية  على  اآثار  	•
اأ�صماك وم�صائد  برية  وحياة  واأخ�صاب  زراعة  من  )اإعا�صي(  تجاري  وغير  تجاري  هو  ما  على  اآثار  	•

الحيوي والتنوع  االإيكولوجي  النظام  على  اآثار  	•
الملوثات انبعاثات  على  اآثار  	•

المياه بوا�صطة  المنقولة  االأمرا�س  مخاطر  على  اآثار  	•
اإلى  والو�صول  االجتماعي  والتما�صك  الثقافية  والهوية  والتاريخية  الثقافية  المواقع  ت�صمل  اجتماعية  اآثار  	•

الخدمات االجتماعية.. اإلخ

اأن  اأكثر من الالزم، وهذا بالتالي يبرز  باأن موارد المياه غدت م�صتنزفة  يعك�س النزوع نحو الجريانات البيئية راأيًا �صائدًا 

الفوائد الجليلة التي تقدمها النظم الهيدرولوجية العاملة على نحو طبيعي قد انح�صرت بل تال�صت اأحيانًا واأن العودة اإلى جريانات 

اأكثر طبيعيًة �صيكون اأف�صل مما �صار اإليه الحال.

اأو مرتبطة بمجموعات مهم�صة  اإما عامة  التحديد، وهي  اأ�صباب عديدة و�صعبة  الطبيعي  للجريان  الكثيرة  الفوائد  الإغفال 

ثقافيًا اأو جغرافيًا اأو اقت�صاديًا. يبِرز ذلك لي�س فقط �صعوبة التعريف والتحديد الكمي الدقيق للفوائد المبا�صرة للجريانات البيئية 

بل اأي�صًا اأهمية التمييز المبدئي بين تكاليف وفوائد الجريانات البيئية. 

اأمر �سعب.” البيئي  الإ�سالح  لفوائد  الدقيق  الكمي  “التحديد 

اأ�صا�صي في ما يت�صل بعملية التعوي�س عن الفوائد المتاأتية مما هو  تتمثل التكاليف الرئي�صية الإقامة جريانات بيئية ب�صكل 

قائم من بنية تحتية وا�صتخدامات مائية وتكاليف اإعادة هند�صة هذه البنية. تقا�س هذه عادة بمعايير مالية، ك�صافي فوائد الطاقة 

الكهرمائية اأو الزراعة اأو تكاليف تجديد من�صاأة طاقة. وي�صهل معرفة اأ�صعار ال�صلع والخدمات من خالل �صوقها. اأما التحديد الكمي 

الدقيق لفوائد االإ�صالح البيئي فاأمر �صعب، فهذه الفوائد ال تمر دائمًا عبر ال�صوق مما يحجب حقيقة �صعرها وحجمها �صوقيًا. 

ومن غير ال�صهل اأي�صًا توثيق اال�صتخدامات المنزلية االإعا�صية لالأنهار طلبًا لالأ�صماك والمياه المنزلية والتنقل وزراعة ال�صهول 

الفي�صية، ناهيك عن التكاليف الباهظة لهكذا توثيق. كما ال يعك�س ال�صوق جيدًا الفوائد الترويحية من الجوانب الجمالية للمياه 

النقية وهواية �صيد االأ�صماك وال الر�صى النف�صي الأولئك الذين ال يتفاعلون مبا�صرة مع االأنهار ولكنهم يرون في وجود هذه البيئة 

المائية ووظيفتها وما فيها من كائنات اأمرًا هامًا بحد ذاته.

بما اأن فوائد الجريانات البيئية لن تمر على االأغلب عبر ال�صوق فلن تبرز م�صاهمتها في تحليالت ال تعك�س �صوى التعامالت 

النقدية في ال�صوق. ومع ذلك يمكن تحديد هذه الفوائد باإجراء تحليل اقت�صادي ي�صتمل على ما يبدي النا�س ا�صتعدادًا لدفعه 
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نظير تلك الخدمات. فهذا التحليل يقيم اأثر الجريانات البيئية على الرفاه االقت�صادي للمجتمع عامة وقد يعطي �صورة مختلفة 

عن التكاليف والفوائد.

ينبغي التنبه اإلى اأنه من غير الممكن تعديل النظم القائمة لتوفير جريانات بيئية دون الرجوع اإلى الو�صع القائم والنظر فيه 

بما في ذلك مجموعة التكاليف والفوائد الناتجة عن تطوير موارد المياه وما تمخ�س عن ذلك من تغييرات اجتماعية واإيكولوجية 

واقت�صادية. فمن ال�صروري عند تقييم االحتياجات المالية فهم هذه العنا�صر االقت�صادية. وما كان يومًا فائدة اإقامة �صد لتخزين 

المياه قد ي�صبح االآن تكلفة اإن تم تعديل ت�صغيل هذا ال�صد. كما اأن االنتقال اإلى نظام جريان بيئي قد يحول التكلفة الحالية اإلى 

فائدة للمجتمع عامة باإعادة الجريانات اإلى حالة طبيعية اأو �صبه طبيعية. لكل لذلك يعتبر فهم التحول في الفوائد والتكاليف اأمرًا 

حيويًا للتعرف على اأنواع الموارد والتمويل المطلوبة لتنفيذ نظام جريان بيئي. ُيدرج جدول 4-2 التكاليف والفوائد التي تنجم عن 

تنفيذ جريانات بيئية.

جدول 4-2: تكاليف وفوائد التحول للجريانات البيئية

التكاليف المهملة

)مالية فقط(

النهر  نظمت  التي  االأ�صلية  المرافق  بناء  في  الم�صتخدم  التمويل  اأو  ين  الدَّ من  المتبقية  المالية  التكاليف  	•

التكاليف المبا�سرة

)مالية واقت�سادية(

المياه تزويد  ونظم  ُبنى  تعديل  في  الم�صتخدمة  الراأ�صمالية  اال�صتثمارات  	•
البيئية للجريانات  رة  المي�صِّ التعديل  نظم  و�صيانة  ت�صغيل  تكاليف  	•

التعزيز  جاء  )حيثما  البيئي  ال�صبط  يتطلبها  التي  وال�صيانة  الت�صغيل  تكاليف  اأو  الراأ�صمالية  التكاليف  	•
البيئي الحقًا لتطوير الموارد المائية(

ا�صتوِطنت( قد  غمرها  المنوي  المناطق  تكون  )عندما  التوطين  اإعادة  تكاليف  	•
تكاليف الفر�ض البديلة 

)مالية واقت�سادية(

واال�صتخدامات  بالفي�صان  والتحكم  المياه  وتوفير  والري  بالطاقة  والمتعلقة  المتروكة  الفوائد  �صافي  	•
االأخرى كالترويحية

تكاليف التعامالت

)مالية واقت�سادية(

محددة ومن�صاآت  الأنهار  اأهداف  وتحديد  بيئية  جريانات  نظم  تطوير  تكاليف  	•
والتحكيم  الت�صريع  تكاليف  	•

الجريان نظم  لتنفيذ  �صرورية  جديدة  وموؤ�ص�صات  اآليات  تطوير  تكاليف  	•
التوفير في التكاليف

)مالية واقت�سادية(

وال�صيانة الت�صغيل  تكاليف  في  تخفي�صات  	•
البيئي ال�صبط  على  االإنفاق  في  تخفي�صات  	•

الفوائد المبا�سرة

)مالية لكن غالباً اقت�سادية(

اأ�صماك وم�صائد  برية  وحياة  واأخ�صاب  زراعة  من  )اإعا�صي(  تجاري  وغير  تجاري  هو  ما  فوائد  �صافي  	•
المياه نوعية  في  تح�صينات  	•

الحيوي والتنوع  المائية  الَمواِئل  في  تح�صينات  	•
المياه بوا�صطة  المنقولة  االأمرا�س  مخاطر  تقليل  	•

ال�صابقة االجتماعية  االآثار  تقليل  	•
الآثار الخارجية

)الإيجابية اأو ال�سلبية(

)مالية لكن غالباً اقت�سادية(

من  غيره  اأو  ال�صد  يوفرها  التي  والمنافع  للمياه  المبا�صرين  غير  )الم�صتخدمين  اأخرى  اأطراف  على  اآثار  	•
المن�صاآت(

القائمة( التحتية  البنية  مع  )بتكييفهما  الحيوي  والتنوع  االإيكولوجي  النظام  على  اآثار  	•

اآثارًا مالية واأخرى غير نقدية ذات تكاليف متمثلة في  اأو المجموعة المعنية. اأما االآثار االقت�صادية فت�صمل  مالحظة: لالأثر المالي تداعيات نقدية على ال�صخ�س 

المحا�صيل بهدف  االأ�صماك وا�صتهالكها وح�صاد  البديلة ح�صاد  الفر�س  اأمثلة تكاليف  المعنيون. ومن  التي �صيتحملها  البديلة  الفر�س  اأو تكاليف  الفعلية  الموارد 

االعتيا�س منها اإ�صافة اإلى �صيد االأ�صماك والترويح لغايات ريا�صية وجمالية مح�صة.
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4-2 االآثار على مجموعات المعنيين

البيئية واالحتياجات المالية  اأف�صل �صبل فهم التحول للجريانات  قد ت�صكل درا�صة االآثار على مختلف مجموعات المعنيين 

المترتبة عليها. وي�صمل المعنيون اأولئك المرتبطين ماليًا اأو اقت�صاديًا بالتحول؛ ومنهم:

اأو الخدمات للمنتفعين منها  مزودو خدمات البنية التحتية المائية الواقعة خارج المجرى المائي الذين يوفرون ال�صلع  	•
)ومن اأمثلة هوؤالء منتجو الطاقة الكهرمائية ودوائر اأو �صركات الري ومزودو المياه وموؤ�ص�صات التحكم بالفي�صان(.

اأخرى  تكميلية  ومدخالت  المياه  على  الح�صول  تكاليف  �صيتحملون  الذين  المائي  المجرى  خارج  المياه  من  المنتفعون  	•
�صتباع  التي  للمنتجات  اأو  الكهرمائية(  الطاقة  اأو  ال�صرب  مياه  من  المنتفعة  )كاالأ�صر  الفردي  اأو  المنزلي  لال�صتهالك 

)كالمزارعين الذي ي�صتخدمون المياه لري محا�صيلهم(.

وال�صواح  والمتنزهين  االأعمال  واأ�صحاب  والمزارعين  االأ�صماك  المائي )ك�صيادي  المجرى  داخل  المياه  المنتفعون من  	•
والمواطنين الم�صتفيدين ماليًا اأو اقت�صاديًا من الجريانات البيئية(.

اأطراف اأخرى )ثالثة( غير منخرطة مبا�صرة في اإدارة المياه اأو في توفير اأو الح�صول على خدمات مع وجود اأو عدم وجود  	•
جريانات بيئية ولكنها متاأثرة بالتغيرات في تح�صي�س المياه )كالموؤ�ص�صات المحلية التي توفر �صلع وخدمات غير مائية 

و�صتعاني اأو ت�صتفيد من انخفا�س اأو زيادة الطلب من قبل م�صتخدمي المياه المتاأثرين(.

الموؤ�ص�صات الحكومية اأو المنظمات االأهلية اأو ال�صركات الخا�صة التي تر�صد وتنظم وتدير الموارد الطبيعية ومن �صمنها  	•
المياه.

البيئي.  االإ�صالح  اأن�صطة  يدعمون  الذين  الخيرية  االأعمال  وممار�صو  ال�صرائب  دافعو  	•

يركز هذا الف�صل على ا�صتعماالت داخل المجرى المائي وا�صتعماالت خارج المجرى المائي. في حاالت عديدة من تنفيذ 

وتوقيت  بنوعية  تتعلق  قد  بل  اأو خارجه.  المائي  المجرى  داخل  المياه  كانت  اإن  لي�صت مجرد  الم�صكلة  تكون  المائية  الجريانات 

الجريانات كنظافتها اأو تلوثها، وعذوبتها اأو ملوحتها، �صيفًا اأو �صتاًء، و�صرعة جريانها اأو بطئه، وا�صتمرارها اأو تقطعها. ويوؤمل اأن 

تنطبق المبادئ العامة التي تم تطويرها هنا على هذه الحاالت االأخرى. 

�سلباً.” المتاأثرة  للمجموعات  الكافي  التعوي�ض  تقديم  “ينبغي 

تتاألف الموارد الالزمة لتنفيذ الجريانات البيئية من تلك التي �صوف ت�صتخدم في التكييف المادي للنظام البيئي والهند�صي 

القائم وتلك التي �صوف ت�صتخدم في �صمان حدوث قبول اجتماعي واقت�صادي للتغير. لقد ات�صف تطوير الموارد المائية �صابقًا 

بالنزوع نحو اإهمال الن�صف الثاني من المعادلة. لكن االآن ثمة اإدراك متزايد باأن التغير لالأف�صل يجب اأن ينعك�س على كل من 

ا�صتدامة  وت�صوي�س يجعالن من  �صتن�صاأ معار�صة  وبغير ذلك  للخطر.  اأحدًا  يعر�س  ال  اأن  اأدنى  اأو كحد  التغير  بهذا  يتاأثر  )وما( 

اأمرًا �صعبًا. ما يعنيه هذا االأمر �صرورة تقديم تعوي�س منا�صب للمجموعات المتاأثرة �صلبًا ماليًا اأو اقت�صاديًا. يتناول  الم�صاعي 

جدول 4-3 فئات التكاليف والفوائد الواردة في الجدول ال�صابق بالنظر في هوية المعنيين الذين �صيتحملون التكاليف ويجنون 

الفوائد في حالة عدم وجود تمويل يخفف من وطاأة التحول اإلى الجريانات البيئية.

4-3 م�صادر التمويل 

يجب عند تحديد االحتياجات التمويلية �صمان اأن ال ي�صبح المعنيون بعد اإقامة الجريانات البيئية اأ�صواأ حااًل مما هم عليه في 

الو�صع القائم. ينظر الجدول التالي في اأو�صاع كل من مجموعات المعنيين المذكورة �صابقًا في �صوء الو�صع القائم من ناحية ومع 

وجود نظام للجريانات البيئية من ناحية اأخرى. وت�صير االنخفا�صات في الرفاه اإلى نوع التمويل المطلوب، اأما االرتفاعات فت�صير 
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اإلى ما قد ي�صكل م�صدر تمويل. ثمة بع�س االحتياجات التمويلية التي ي�صهل تحديدها مثل:

الدين. ل�صداد  الالزمة  المهملة  التكاليف  	•
البيئية. الجريانات  لهند�صة  الالزمة  المبا�صرة  التكاليف  	•

للمياه. ا�صتخدامهم  خف�س  عليهم  يتوجب  الذين  المائي  المجرى  خارج  للمنتفعين  المقدمة  الدفعات  اأو  التعوي�س  	•
)الثالثة(. االأخرى  االأطراف  على  ال�صلبية  لالآثار  الم�صاحبة  ال�صبط  تكاليف  	•

البيئية. للجريانات  المنفذة  ال�صركات  اأو  االأهلية  المنظمات  اأو  الموؤ�ص�صات  تتحملها  التي  التعامالت  تكاليف  	•

جدول 4-3: اآثار التحول اإلى الجريانات البيئية على المعنيين

الآثار على مجموعات المعنيينالتكاليف / الفوائد

وغير التكاليف المهملة الكهرمائية  الطاقة  ك�صركات  المياه  تو�صيل  ونظم  التحويل  وُبنى  ال�صدود  وم�صغلي  ُمالك  كل من  اإيرادات  في  نق�س  	•
ذلك من م�صروعات حكومية ودوائر اأو �صركات الري الحكومية اأو الخا�صة وموؤ�ص�صات اأو �صركات تزويد المياه البلدية

موؤ�ص�صة التكاليف المبا�سرة عاتق  على  النفقات  تكون  بحيث  الملكية/الت�صغيل  تغير  حالة  في  اإال  والم�صغلين،  الُمالك  على  المترتبة  التكاليف  	•
حكومية اأو منظمة اأهلية اأو جهة اإدارية اأخرى

تكاليف الفر�ض 

البديلة

مناطق  في  العمالء  على  تنعك�س  قد  الكهرمائية  للطاقة  مزودة  حكومية  موؤ�ص�صات  اأو  ل�صركات  الطاقة  في  خ�صائر  	•
الخدمة

المزارعين على  تترتب  الزراعية  االإيرادات  �صافي  في  خ�صائر  	•
الخدمة مناطق  في  العمالء  على  وتنعك�س  المياه  تزويد  و�صركات  موؤ�ص�صات  على  تترتب  المياه  كميات  في  خ�صائر  	•

المائي المجرى  اأ�صفل  في  والُمالك  ال�صكان  على  ينعك�س  بالفي�صان  التحكم  في  اإنخفا�س  	•
من  والمنتفعين  الترويحية  والخدمات  ال�صلع  توفر  التي  وال�صركات  الموؤ�ص�صات  على  ينعك�س  الترويحية  الفر�س  فقدان  	•

الترويح

الخيرية تكاليف التعامالت االأعمال  وممار�صي  ال�صرائب  دافعي  على  عادة  ينعك�س  مما  عامة  م�صادر  من  غالبًا  التعامالت  تكاليف  دفع  يتم  	•
وغيرهم من المواطنين وال�صركات المعنية

التكاليفالتوفير في التكاليف في  التوفير  باإمكانهم  والم�صغلون  الُمالك  	•

اأو الفوائد المبا�سرة  ال�صياحة،  اأو  الترويح،  اأو  لالأ�صماك،  طلبًا  للنهر  التجاري  اال�صتخدام  على  المعتمدة  واالأ�صر  لالأعمال  المترتبة  الفوائد  	•
المياه والزراعة، اأو النقل لغايات الح�صول على دخل واالعتيا�س

وغيرها وتنقل  وماء  غذاء  من  االأ�صا�صية  الب�صرية  االحتياجات  تلبية  حيث  من  لالأ�صر  المترتبة  االإعا�صية  الفوائد  	•
الفوائد المترتبة لالأفراد على �صكل ا�صتخدامات ا�صتهالكية وغير ا�صتهالكية لغايات الترويح وهواية �صيد االأ�صماك وغيرها 	•

حيوي وتنوع  مائية  َمواِئل  من  تحويه  وما  االأنهار  وجود  لمجرد  قيمة  يرون  الذين  لالأفراد  المترتبة  الفوائد  	•
االأنهار  لتنظيم  �صابقة  م�صاع  جراء  لمخاطر  تعر�صت  التي  االجتماعية  والمجموعات  واالأ�صر  لالأفراد  المترتبة  الفوائد  	•
تمثلت في احتمالية االإ�صابة باأمرا�س منقولة بوا�صطة المياه اأو تقنين القدرة على الو�صول اإلى الموارد الطبيعية اأو فقدان 

الهوية الثقافية 

الآثار الخارجية

)الإيجابية اأو 

ال�سلبية(

اآثار على االأطراف الثالثة )وهم اأولئك الذين ال ي�صتخدمون ب�صكل مبا�صر المياه اأو المنافع التي يوفرها ال�صد اأو المرافق  	•
االأخرى ولكن يتاأثرون اقت�صاديًا واجتماعيًا بالجريانات البيئية(

القائمة( التحتية  الُبنية  مع  لتكيفهما  )نتيجة  الحيوي  والتنوع  االإيكولوجي  النظام  على  اآثار  	•
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اأهم �صمات الفوائد المبا�صرة للجريانات البيئية هي اأن فوائدها تعم لت�صمل مجموعة متنوعة من النا�س وي�صعب تحديدها 

وفقًا للمعايير ال�صوقية. وكما في اأي منفعة عامة تكون عادة الم�صادر الرئي�صية للتزويد ذات طبيعة عامة. لذلك فاإن جدول 4-4 

لة الإ�صالح تلك المنافع العامة. من وجهة نظر حكومية يقاَرن  ي�صنف دافعي ال�صرائب وممار�صي االأعمال الخيرية كم�صادر مموِّ

توفير التمويل بخيار اآخر هو فر�س التغيير والذي قد يعتبر في بع�س الدول اأكثر جدوى فيما يواجه بمقاومة في دول اأخرى لما 

ي�صتتبعه من ا�صتحواذ على ما هو قائم من حقوق الملكية. تخل�س المقاومة عادة اإلى اللجوء للتحكيم والذي بدوره يفر�س على 

الحكومة تخ�صي�س اأموال عامة معتبرة اإن اأرادت الفوز بالق�صية. بالتالي ثمة ميزة جلية للتمويل المبا�صر والمنهجيات ال�صوقية 

مقارنة بالنهج التنظيمي ال�صلطوّي.

جدول 4-4: االحتياجات التمويلية للتحول للجريانات البيئية

التمويل المطلوب الآثار في �سوء الجريانات البيئية الآثار في ظل الو�سع القائم

)بوجود البنية التحتية(

مزودو الخدمات

تكاليف مهملة  ت�صديد الدين

خارج المجرى المائي

ت�صديد الدين

توفير في التكاليف الت�صغيلية وال�صيانية تكاليف مخف�صة التكاليف الت�صغيلية وال�صيانية

توفير في تكاليف ال�صبط البيئي تكاليف مخف�صة تكاليف ال�صبط البيئي

التكاليف المبا�صرة للجريانات البيئية  تكاليف جديدة راأ�صمالية وت�صغيلية و�صيانية

المنتفعون

�صراء الحقوق اأو التعوي�س تكاليف الفر�س البديلة لالإنتاج المتروك

خارج المجرى المائي

ال فوائد اإنتاجية

ر�صوم اال�صتخدام وغيرها من اأ�صكال ا�صتعادة 

تكاليف الجريانات البيئية

اإ�صتعادة جزئية للفوائد المبا�صرة من الجريانات 

البيئية

داخل المجرى المائي

خ�صارة في �صافي الفوائد جراء اآثار خارجية

الأطراف الأخرى )الثالثة(

تكاليف ال�صبط البيئي االآثار الخارجية )االإيجابية اأو ال�صلبية(

تكاليف ال�صبط البيئي تكاليف التعامالت التكاليف المترتبة على الموؤ�ص�صات الحكومية 

والمنظمات االأهلية والقطاع الخا�س

تمويل ا�صتعادة الفوائد العامة دافعو ال�صرائب وممار�صو االأعمال الخيرية

اإيجاد تمويل الإعادة المياه لتجري في االأنهار من خالل  اأنه يمكن اال�صتفادة من التنظيمات في  اإال  اأعاله  ورغم ما ذكرنا 

برامج تحديد ال�صقف االأعلى والتبادل. ومن اأمثلة ذلك ا�صتخدام هذه البرامج في الواليات المتحدة في تنظيم المياه الجوفية 

�س عمليات ال�صحب  وال�صطحية على نحو تكاملي. ففي االأحوا�س التي تتغذى مجاريها المائية بالمياه الجوفية ب�صكل اأ�صا�صي تعرِّ

اإثر التح�صي�س الكامل للمياه ال�صطحية. وفي مثل هذه الحاالت  اآثار عك�صية  من المياه الجوفية مجاري المياه الحتمالية ن�صوء 

ي�صتخدم في هذه  الجوفية. مما  المياه  البيئية من خالل مزيد من �صحب  الجريانات  تعثر  اأو  تعطل  ل�صمان عدم  الجهود  تبذل 

الم�صاعي تطوير نظام لر�صيد �صخ يحدد حجم ما يمكن �صخه ويتيح تبادله. وقد اأدى تطبيق هذا النهج في تكوين “اإدواردز” 

70

الجوفي بتك�صا�س اإلى تبادل ن�صط لهذه االأر�صدة.
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ثمة نهج اآخر وهو اإقامة اإدارة مزدوجة فعلية للمياه ال�صطحية والجوفية. وبموجب هذا النهج يمكن التوقف عن تطوير مزيد 

من م�صادر المياه الجوفية لي�س فقط من خالل تقليل عمليات ال�صحب ولكن اأي�صًا با�صتعادة الجريانات ال�صطحية واإعادة تغذية 

تكاوين المياه الجوفية. وفي عام 2002 طورت والية “اأوريغون” �صمن برنامج مبتكر مجموعة قواعد ل�صبط تطوير المياه الجوفية 

في حو�س “َد�صوت�س”. ويمكن ا�صتخدام م�صروعات تقليل االأثر التي تتجنب االآثار على المياه ال�صطحية لتطوير “اأر�صدة �صبط” 

ي�صتفاد منها كبديل لت�صاريح جديدة مقترحة للمياه الجوفية. ويتم تطوير هذه االأر�صدة عبر تجنب اال�صتخدامات اال�صتهالكية 

دة وعمليات نقل دائمة اأو موؤقتة لحقوق المياه داخل المجرى المائي وعمليات  للمياه الجوفية اأي من خالل م�صروعات مائية مقت�صِ

تح�صي�س المياه المخزنة اأو باإعادة تغذية المياه الجوفية. وي�صتطيع االأفراد حيازة تلك االأر�صدة وبيعها كما ت�صتطيع بنوك ال�صبط 

البيئي تبادل االأر�صدة اإ�صافة اإلى ا�صتخدام عقود االإيجار والتحويل الكامل للملكية بهدف اإنتاج اأر�صدة. ويعتبر برنامج “َد�صوت�س” 
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للتبادل المائي وهو برنامج للو�صاطة المائية غير الربحية اأول بنك لل�صبط البيئي يت�صدى لهذا التحدي.

المبا�سرين.” الم�ستفيدين  البيئية من  الجريانات  تكاليف  بع�ض  ا�ستعادة  “يمكن 

مما تقترحه التحليالت المالية اأي�صًا اإمكانية ا�صتعادة بع�س تكاليف الجريانات البيئية من اأولئك الذين �صي�صتفيدون مبا�صرة 

الجريانات  اال�صتثمار في  لمزيد من  كلها  اأو  بع�صها  الترويح يخ�ص�س  اأو  االأ�صماك  ر�صوم على �صيد  ا�صتيفاء  يمكن مثاًل  منها. 

اأن  ر�صومها، مع  البيئية دفع  الجريانات  الم�صتفيدون من  ي�صتطيع  المتقدمة حيث  الدول  الخيار غالبًا على  ينطبق هذا  البيئية. 

تطبيق ذلك االأمر في مثل هذه الدول دونه �صعوبة تتمثل في وجود م�صتوى مرتفع من الرفاه العام جعل من ممار�صة مثل هذه 

االأن�صطة تقليدًا مجانيًا. اأدى ذلك اإلى مجرد جهود خجولة لتقا�صي ر�صوم على االأن�صطة الترويحية المرتبطة بالحدائق العامة، 

قوبلت اأي�صًا بمعار�صة �صديدة. اأما الر�صوم على �صيد االأ�صماك وال�صيد عامة فاأكثر تقباًل مما ي�صتدعي تقا�صيها خا�صة واأن ثمة 

مجاالت بيئية ت�صتثمر فيها. يختلف االأمر في الدول النامية حيث قد ال يكون من المن�صف الطلب من المجتمعات القاطنة على 

�صواطئ االأنهار دفع نظير خدمات كانوا قد ُجردوا منها ب�صبب عمليات تطوير المورد المائي كال�صدود ولم يح�صلوا على تعوي�س 

منا�صب. لذلك يمكن القول اإن اآفاق تقا�صي ر�صوم على اال�صتخدام وا�صتعادة التكاليف غير مب�صرة.

اآخر م�صادر التمويل هو اإمكانية التوفير في بع�س التكاليف من خالل تخفي�س التكاليف الت�صغيلية وال�صيانية واالإنفاق على 

�صبط االأثر البيئي من قبل مزودي الخدمة. ي�صتطيع هوؤالء من خالل التوفير في تلك الجوانب الم�صاهمة النقدية والعينية في 

تعزيز الجريانات البيئية. في الواليات المتحدة مثاًل توؤدي اال�صتثمارات في �صبط االأثر البيئي و�صالمة ال�صدود اإلى عدم القدرة 

على اإجراء تقييم دقيق عندما ت�صتخدم ب�صكل متزامن في تح�صين الجريانات.

والتحكم.  القيادة  منهجيات  مقابل  في  ال�صوق  ي�صبغ  الذي  التاأكد  عدم  الخدمات  مزودي  لم�صاهمة  االأخرى  الحوافز  من 

اأن  اإال  الجريانات.  اأ�صواأ جراء هذه  البيئية �صمان عدم وجود مجموعة ما في و�صع  الجريانات  اأن من غايات  افتر�صنا  كنا قد 

م�صتقبلية  تنظيمية  تدابير  بروز  من  منها  والم�صتفيدون  الخدمات  مزودو  يحاذر  ما  وغالبًا  وواقع.  ممكن  “اال�صتحواذات” اأمر 
تتعار�س مع اأن�صطتهم. لذلك تعتبر الم�صاهمة في الجريانات البيئية اأحد االأوجه التي يثبت مزودو الخدمات من خاللها حر�صهم 

الفعلي على تح�صين اأو�صاع النهر. 

يرتبط التمويل الالزم لتغيير قواعد الت�صغيل في الت�صريفات الخا�صة بالطاقة الكهرمائية لت�صبح اأكثر مراعاة لمتطلبات 

الجريان يرتبط عادة بتكاليف تحديث المعدات وفقدان اإيرادات الطاقة. في حالة م�صروع “ْبري�صت راِبدز” للطاقة الكهرمائية 

مليون  مائتي  “غرانت” اأكثر من  لمقاطعة  العامة  المرافق  اإدارة  ا�صتثمرت  المتحدة  الواليات  “كولومبيا” في  نهر  على  الواقع 

اإلى  وباالإ�صافة   
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الغاية. لهذه  �صنويًا  دوالر  مليون  اأربعين  عن  يزيد  ما  بتخ�صي�س  والتزمت  ال�صلمون  اأ�صماك  حماية  في  دوالر 

اال�صتثمارات المبا�صرة التي ت�صمل اإقامة ممرات متطورة لالأ�صماك وبرنامج للتفقي�س وافقت االإدارة على “تفيي�س” المياه خالل 

هجرة االأ�صماك من المياه المالحة اإلى العذبة في الربيع وال�صيف. ويقدر باأن ذلك �صيوؤدي اإلى خف�س اإنتاج ال�صد من الطاقة 

االأكبر  للم�صكلة  الإيجاد حل  �صياق جهودها  في  المرافق  اإدارة  قبل  من  الم�صاعي  20%. جاءت هذه  بنحو  ميغاواط  األفي  والبالغ 

المتمثلة في الطاقة الكهرمائية وم�صائد االأ�صماك في نهر “كولومبيا”.
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وفي ذات االإطار تبرز اإمكانية قيام مزودي الخدمات بتقديم جزء من اإيراداتهم الإظهار �صعيهم الحثيث لالإ�صالح البيئي. 

في عام 2003 اأطلقت اإدارة طاقة “ُبونيفيل” برنامج حو�س “كولومبيا” للتعامالت المائية بهدف تطوير ا�صتراتيجيات مبتكرة 

ت�صمل تعامالت الحقوق المائية المرتبطة بتح�صين الجريانات البيئية كجزء من برنامجها االأو�صع لالأ�صماك والحياة البرية. في 

اأعوام موفرًا ابتداًء من عامه الثاني تموياًل �صنويًا  اأميركي وهو �صيمتد لخم�صة  عام 2003 خ�ص�س للبرنامج 2.2 مليون دوالر 

يبلغ خم�صة ماليين دوالر. وهذا �صي�صكل جزءًا هامًا من برنامج االأ�صماك والحياة البرية والذي �صيبلغ اإنفاقه ال�صنوي 140 مليون 

دوالر. ووفقًا لما حددته الموؤ�ص�صة الوطنية لالأ�صماك والحياة البرية تاأهلت اإحدى ع�صرة هيئة من واليات “اأوريغون” و“وا�صنطن” 

و“مونتانا” و“اآيداهو” للم�صاركة في البرنامج. ومع اأن التمويل فيدرالٌي اأ�صا�صًا اإال اأن الحكومات المحلية تح�صل على اأموال من 

دافعي ال�صرائب في حين تاأتي اإيرادات اإدارة طاقة “ُبونيفيل” من خالل توليد الطاقة وبيعها في واليات ال�صمال الغربي الواقعة 
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على المحيط الهادي.

وفي حاالت اأخرى اإن لم تتخذ تدابير محددة يمكن للتدخل الفيدرالي اأو التلويح بمثل هذا التدخل اأن ي�صكل حافزًا على توفير 

التمويل. كما يمكن اأن تتخذ مثل هذه الم�صاعي الطابع الطوعي اأحيانًا. تقدم كل من كو�صتاريكا واالإكوادور نماذج مبتكرة قام فيها 

مزودو المياه البلدية با�صتيفاء ر�صوم من دافعي ال�صرائب نظير اأن�صطة الإ�صالح الم�صاقط المائية. ففي كو�صتاريكا تظهر حاالت 

عديدة طرقًا مختلفة لتمويل منهجيات طوعية هادفة لتحقيق ا�صتخدام اأمثل لالأرا�صي �صعيًا لحماية الم�صاقط المائية وتح�صين 

اإيرادات من ال�صرائب على  اأوا�صط ت�صعينات القرن الما�صي   وقد ا�صتخدمت الحكومة الكو�صتاريكية منذ 
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الجريانات المائية.

الحراج” والذي  في  اال�صتثمار  “�صندوق  في  االأموال  تودع  حيث  البيئية،  الخدمات  نظير  للدفع  برنامج  تمويل  في  المحروقات 

بع�س  في  تم  وقد  جديدة.  اأ�صجارًا  يزرعوا  اأو  اأرا�صيهم  في  االأ�صجار  على  يبقوا  كي  االأرا�صي  لمالك  مخ�ص�صات  يدفع  بدوره 

الحاالت جمع اأموال مناِظرة للتمويل الحكومي م�صدرها �صغار منتجي الطاقة الكهرمائية الذين يدفعون ربع كامل القيمة. كما 

ا�صتثماره. فما يدفعه  اإ�صافيًا يعاد  اإيكولوجيًا  البلدية تتقا�صى من زبائنها ر�صمًا  للمياه  البرنامج الحكومي م�صلحة  ت�صاهم في 

“الم�صترون” ي�صتخدم لتعزيز ما تدفعه الدولة للمزارعين في الم�صقط الم�صتهدف كي ينخرطوا في اإعادة التحريج اأو المحافظة 
على الحراج الموجود. وفي حالة اأخرى من كو�صتاريكا اأي�صًا قامت من�صاأة �صغيرة للطاقة الكهرمائية بالعمل مبا�صرة مع المنظمة 

االأهلية للحماية التي تمتلك منطقة اأعلى المجرى المائي، موجهة االأموال لهذه المنظمة لتوظفها في اإدارة الم�صقط المائي بهدف 

المحافظة على الجريانات باتجاه محطة الطاقة الواقعة في اأ�صفل المجرى. 

اأنه يمكن لم�صادر التمويل العامة والخا�صة والم�صتمدة من ال�صرائب واالأعمال الخيرية وم�صاهمات مزودي  �صفوة القول 

الخدمات المائية اأن توفر ُجل التمويل والموارد الالزمة لتحقيق الجريانات البيئية. وب�صكل عام فاإنه كلما ازدادت احتمالية ن�صوء 

تهديد ناجم عن التنظيم المرافق للجريانات البيئية اأو تفهم عام للحاجة لوجود هذه الجريانات ت�صاعفت اإمكانية ت�صكيل �صراكة 

ت�صم م�صادر التمويل الثالثة هذه. 

حالة 4-1: حو�س نهر “َد�صوت�س” – خيارات لتمويل الجريانات البيئية 

واإ�صالح  المروية  الزراعة  في  التمويل  دور  على  مثااًل  “اأوريغون” االأميركية  والية  “َد�صوت�س” في  نهر  حو�س  يقدم 

الجريان داخل المجرى المائي. ا�صتق�صت درا�صة حديثة التكاليف والفوائد المتوقعة الإ�صالح الجريانات في القطاع 

المجرى من  داخل  المائية  الحقوق  ا�صتئجار  ت�صمل  الخيارات  في مجموعة من  باحثة   
“َد�صوت�س”75 نهر  االأو�صط من 

اأنابيب الأقنية التوزيع ذات الفواقد التي تتراوح بين 50% و65%. وا�صتنادًا  خالل التبرعات والدفعات ال�صنوية وو�صع 

“اأوريغون”” بحثت الدرا�صة في  “موؤ�ص�صة االأ�صماك والحياة البرية في  الأهداف الجريان البيئي المو�صوعة من قبل 

درا�صة  وبا�صتخدام  7.1م3/ثانية.  اإلى  0.8م3/ثانية  من  ال�صيف  ف�صل  خالل  الجريان  لزيادة  المتوقعة  التكلفة 

اأخرى قام بها “مكتب اال�صت�صالح االأميركي” وجد معدو الدرا�صة اأن تحقيق اأهداف الجريان فقط من خالل تركيب 

اأنابيب �صيكلف نحو اأربعة ماليين دوالر اأميركي �صنويًا. اأما اإن كان اال�صتئجار هو النهج الوحيد المتبع ف�صتبلغ الكلفة 

لذلك  الم�صتثمرة.  غير  لالأر�س  البديلة  الفر�س  تكلفة  تزايد  حول  درا�صات  اإلى  ا�صتنادًا  وذلك  دوالر  مليون   5.6
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من  محدودة  ومجموعة  بها  متبرع  ا�صتئجار  عقود  في  )والمتمثل  كلفة  االأقل  النهج  اختيار  اأن  الدرا�صة  معدو  يقترح 

التكاليف  تمثل  االأرقام  �صنويًا. هذه  مليوني دوالر  �صيكلف  ثمنًا(  االأنابيب  اأنواع  واأقل  القيمة  ا�صتئجار منخف�صة  عقود 

المبا�صرة للجريانات البيئية عند تركيب اأنابيب على االأقنية المائية والتكاليف التي تغطي الفر�س البديلة للمزارعين 

الذين يتركون المياه في المجاري المائية من خالل االإيجار.

الموارد  “هيئة حماية  تقترحه تجربة  اإن ما  “َد�صوت�س”.  نهر  التعامالت �صمن درا�صة  تكاليف  يتم احت�صاب  لم 

في “َد�صوت�س”” وهي مجموعة متعددة المعنيين مخولة من الكونغر�س بتمويل عملية اإ�صالح الجريان داخل المجرى 

المائي في “َد�صوت�س” با�صتخدام مخ�ص�صات فيدرالية واأموال اأخرى هو اأن تكاليف هذه العملية لي�صت بالنزر الي�صير. 

فعبر مائة عام من الزراعة المروية ن�صاأت عقبات اجتماعية وتقنية وقانونية وتنظيمية واإدارية ينبغي تجاوزها باإنفاق 

اأهم  المجرى. ومن  الماء داخل  اإلى �صريان  �صيوؤدي  اأن ذلك  والتحقق من  الدرا�صة  االأموال كما تقترح  قدر كبير من 

اأو اأخرت تخ�صي�س مياه ال�صتخدامات داخل المجرى  التحديات اأمام ذلك الم�صالح الزراعية التي كثيرًا ما اأعاقت 

اإدارة  على  بال�صيطرة  قامت  اإحداها  اأن  الري حتى  اأقنية  على  اأنابيب  تركيب  تعار�س  مثاًل مجموعات  المائي. هناك 

التعقيد وعدم  يوؤدي  اأخرى  ناحية  اأنابيب. من  لتركيب  كبير  الدخول في م�صروع  و�صك  كانت على  التي  المحلية  الري 

اإتمام  في  وتاأخيرات  اإ�صافية  �صعوبات  اإلى  التنظيمية  الهيئة  في  العاملين  ونق�س  المائية  الحقوق  اإدارة  في  الو�صوح 

التعامالت وتوؤثر في تنفيذ الجريانات  االأعمال المكتبية. بالتالي فاإن كافة هذه االعتبارات العملية تزيد من تكاليف 

البيئية وفق البرنامج الزمني المو�صوع لها.

اال�صتئجار  خياري  جانب  اإلى  المائي  المجرى  داخل  الملكية  لحقوق  الدائم  النقل  خيار  وجود  حالة  وفي 

االحتياجات  من  متكاملة  مجموعة  على  ممتازًا  مثااًل  “َد�صوت�س” �صيقدم  حو�س  تمويل  تحليل  فاإن  االأنابيب  وتركيب 

التمويلية. ونورد اأدناه خال�صة لالآثار االإيجابية وال�صلبية وال�صافية للتحول لنظام الجريان البيئي على الو�صع المالي 

. للمعنيين

يتمثل مزودو الخدمة هنا في اإدارات الري المحلية. وهوؤالء هم اأ�صحاب الحقوق المائية الم�صتهدفة من خالل 

ذاته.  المائي  المجرى  يخدم  بما  البيئية  الجريانات  لتحقيق  �صعيًا  الملكية  نقل  وعمليات  واال�صتئجار  االأنابيب  تركيب 

يعتبر اال�صتئجار ال�صنوي اأقل �صبل تحقيق اأهداف الجريان البيئي تعقيدًا، فالمتطلبات االإدارية مثاًل اأب�صط بكثير من 

تلك الخا�صة بتركيب االأنابيب اأو عمليات النقل، والمورد الوحيد اأو التمويل المطلوب هو ال�صتيفاء التكاليف االإدارية 

والدفع لمالك الحقوق المائية. في برناج اال�صتئجار الُمدار من قبل “هيئة حماية الموارد في “َد�صوت�س”” واإدارات 

الري المحلية تقوم هذه االأخيرة باالأعمال المكتبية في حين ت�صاهم االأولى بمبلغ �صغير )7 دوالر اأكر-قدم( يدفع من 

المخ�ص�صات الفيدرالية لحامل الحق في المياه.

يتطلب تركيب اأنابيب في االأقنية ا�صتثمارًا كبيرًا من قبل اإدارات الري المحلية حيث اأن معظم التمويل العام في 

الواليات المتحدة مرتبط بم�صاهمة مناِظرة من الم�صادر المحلية اأو من الم�صتفيدين. وفقًا لقانون والية “اأوريغون” 

بمقدور اإدارات الري المحلية االحتفاظ بقدر من المياه التي يتم توفيرها من خالل االأنابيب وا�صتخدامها في اأرا�س 

اإ�صافية. ويعتبر “قانون المياه المحمية” في “اأوريغون” فريدًا من حيث تمكين المنخرطين في برنامج لتوفير المياه 

لكن  توفيرها.  تم  التي  المياه  من  ن�صيب  على  بح�صولهم  المائية  حقوقهم  زيادة  في  المتمثلة  الذاتية  اال�صتفادة  من 

حتى يتاأهل هوؤالء لهذة المزية عليهم تحويل ما ال يقل عن 25% اإلى داخل المجرى على نحو دائم. وبهذا تن�صاأ فر�س 

ال�صتفادة المزارعين والبيئة مما قد يجذب تموياًل لم�صاعي االإ�صالح البيئي.

العام حتى  التمويل  مع حجم  المائي  المجرى  داخل  قانونًا  المحمية  رة(  )الموفَّ المياه  مقدار  يتنا�صب  اأن  يجب 

الموفرة  المياه  بـ 25% من  المن�صو�س عليه قانونًا  االأدنى  الم�صاهمة  تتنوع. لكن حد  اأن  التمويلية  يمكن لالحتياجات 

المقدم  التمويل  25% من  االأقل  على  تطلب  ال  المحلية  الري  اإدارات  كانت  اإذا  اأنه  يعني  المجرى  داخل  ال�صتخدامات 

من �صناديق االإ�صالح فاإنها �صتخ�صر مياًه بانخراطها في عملية توفير المياه. وغالبًا ما ت�صتخدم االأموال التي تقدمها 

م�صاهمات  تتخذ  حين  في  )االأنابيب(  المواد  تكاليف  تغطية  في  الدولة  “َد�صوت�س”” اأو  في  الموارد  حماية  “هيئة 
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االإدارات �صفة عينية من خالل العمل اأو اآالت تركيب االأنابيب. وبما اأن الح�ص�س المائية في الحو�س كبيرة باالأ�صل 

فاإن االإدارات ال ت�صتخدم عادة ح�صتها من المياه الموفرة في زيادة رقعة االأرا�صي المروية بل ت�صتفيد منها في زيادة 

الكميات التي تمد بها زبائنها. 

لتركيب االأنابيب تداعيات اقت�صادية طفيفة على زبائن اإدارة الري المحلية )المنتفعين خارج المجرى المائي( 

تركيب  حالة  في  الرئي�صي  التمويلي  المطلب  فاإن  بالتالي  المياه.  من  المعتادة  ح�ص�صهم  با�صتالم  �صي�صتمرون  فهم 

االأنابيب يتمثل في التكلفة المبا�صرة للتركيب، اأي تكلفة تحقيق الجريانات البيئية. اأحيانًا قد توؤدي تغطية اأقنية الري 

المفتوحة اإلى اآثار �صلبية على القاطنين على طول هذه االأقنية مما يوجب اتخاذ تدابير لتخفيف تلك االآثار. من تلك 

التدابير اأن تقوم االإدارة باإن�صاء بركة كَمعلم مائي لتقليل المعار�صة لم�صروع تركيب االأنابيب. من ناحية اأخرى وكما 

ذكرنا �صابقًا قد تكون تكاليف التعامالت الخا�صة بتركيب االأنابيب في مناطق �صكنية اأو حيث يمار�س �صيد االأ�صماك 

كبيرًة. كهواية 

الري  اإدارات  لدى  حاليًا  متبعة  غير  فهي  المائي  المجرى  داخل  المياه  لحقوق  الدائم  النقل  لعمليات  بالن�صبة 

المحلية لكنها قد ت�صبح خيارًا في �صوء انخفا�س الطلب على مياه الري جراء التو�صع الح�صري والنمو الديموغرافي. 

ال تنطوي عمليات النقل على اإجراءات تقنية وبالتالي لي�س ثمة اأية تكاليف مبا�صرة. لكن مالكي الحقوق في المقاطعة 

وما  ال�صنوية  وال�صيانية  الت�صغيلية  التكاليف  لتغطية  المحلية  لالإدارة  المائية  حقوقهم  عن  “تقييم”  ر�صوم  يدفعون 

اإلى الدفع للزبائن مبا�صرة نظير حقوقهم المائية )كالدفع عن  اإنفاقه من تكاليف راأ�صمالية. لذلك فباالإ�صافة  �صبق 

تكلفة الفر�س البديلة ال�صتخدام المياه في الري( يتطلب اأي م�صعى لتحويل حقوق داخل المجرى المائي ت�صديد الجزء 

“المْغَفل” من تكاليف التقييم )كتقييم الدين المتحقق اأ�صاًل( لالإدارة المحلية كي ت�صرع هذه االأخيرة موافقتها على 
التعامالت. و�صيكون بمقدور هذه االإدارة تحقيق وفورات في التكاليف الت�صغيلية وال�صيانية من خالل تحولها لتزويد 

الم�صتفيدين بكميات اأقل من المياه. ومن المفتر�س اأن ال يكون لذلك اأثر كبير وذلك لل�صمة غير الربحية التي يت�صم 

انخفا�س  يعك�س  بما  التقييم  تكاليف  من  وال�صيانة  بالت�صغيل  المتعلق  الجزء  بتعديل  �صتقوم  والتي  االإدارات  عمل  بها 

تتقا�صاها. التي  الر�صوم 

تتمثل اآثار عمليات تحويل الملكية على االأطراف الثالثة في التداعيات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية لجفاف 

اإلى  معالجتها  تحتاج  م�صكلة خا�صة  الم�صتثمرة  غير  االأرا�صي  في  ال�صارة  االأع�صاب  نمو  يمثل  كما  المروية.  االأرا�صي 

تمويل، ومما يمكن فعله للتقليل من هذه الم�صكلة تحديدًا زراعة النباتات التي تنمو عادة في ال�صحراء. وتقع م�صوؤولية 

“َد�صوت�س”” الت�صدي لذلك. كما  “هيئة حماية الموارد في  ذلك على عاتق مالك االأر�س مع اأنه يمكن لمنظمة مثل 

يجب النظر اأي�صًا في االآثار االقت�صادية االأعم للتحول من اقت�صاد زراعي اإلى اآخر قائم على الترويح وال�صياحة. ُتبين 

“التروتة”  اأ�صماك  �صيد  قيمة  زيادة  �صاأنه  من  البيئية  للجريانات  التحول  اأن  اأعاله  “َد�صوت�س” الواردة  نهر  درا�صة 

نتيجة  االأ�صر  دخل  في  خ�صائر  تحقق  اإمكانية  اإلى  اأي�صًا  ت�صير  لكنها  �صنويًا،  دوالر  األف  �صبعمائة  لت�صبح  بال�صنارة 

االأر�س  التقليدية ال�صتخدام  االأنماط  تغيره من  بما  االأبلغ  تكون  االآثار االجتماعية قد  لكن  الزراعي.  الن�صاط  لفقدان 

داخل الحو�س.

الملكية. ومن ذلك ما يقوم  التعامالت الخا�صة باالنخراط في عمليات تحويل  اأي�صًا كلفُة  التمويل   مما يقت�صي 

وتي�صير  للمياه  اأ�صواق  “َد�صوت�س”” لتطوير  في  الموارد  “هيئة حماية  لـ  “َد�صوت�س”” التابع  في  التبادل  “م�صروع  به 

حماية  “هيئة  وتعتمد  المائي.  المجرى  داخل  ا�صتخدامات  فيها  بما  اال�صتخدامات  مختلف  بين  التحويل  عمليات 

الالزم  البرنامج  وتطوير  المائي  لل�صوق  تحتية  بنية  لتطوير  والخيري  العام  التمويل  على  “َد�صوت�س””  في  الموارد 

لتنفيذ التعامالت بهدف اإ�صالح جريانات داخل المجرى المائي.

اإ�صالح الجريانات البيئية ذات �صبغة عامة بما ت�صتتبعه من عدم تنظيم للنهر وتركه متاحًا ل�صيادي  اإن فوائد 

االأ�صماك والمتنزهين وال�صواح. لذلك فاإنه في حالة نهر “َد�صوت�س” عالوًة على الم�صاهمات العينية من اإدارات الري 

ل�صالح  تاأجيرها  اأو  للملكية  تحوياًل  اأو جزء من مياههم  بكل  التبرع  والمتمثلة في  المائية  الحقوق  واأ�صحاب  المحلية 
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حماية  “هيئة  وتح�صل  الخيري.  اأو  العام  القطاع  من  نقدي  دعم  توفير  ينبغي  المائي  المجرى  داخل  ا�صتخدامات 

كما  �صنويًا.  دوالر   750.000 معدلها  فيدرالية  اأموال  من  الكونغر�س  لها  خ�ص�صه  ما  “َد�صوت�س”” على  في  الموارد 

المائية  الم�صاقط  اإ�صالح  تمول  منظمات  عبر  الفيدرالية  الحكومة  ومن  الوالية  من  تمويل  على  الح�صول  في  نجحت 

واالأنهار مثل “مجل�س تعزيز الم�صاقط المائية في اأوهايو”و “موؤ�ص�صة االأ�صماك والحياة البرية”. كما تقدم موؤ�ص�صات 

اأوريغون”” منحًا  المجتمع في  “ماير”” و“�صناديق  “ِبند”” و“�صندوق  “موؤ�ص�صة  الوالية مثل  محلية وعلى م�صتوى 

تطوير  خالل  من  الهيئة  تتوقع  ذلك  كل  اإلى  اإ�صافة  “َد�صوت�س””.  في  الموارد  حماية  “هيئة  مهمة  وتطوير  لدعم 

م�صاريع مثل التبادل المائي تحقيق اإيرادات اإ�صافية من الخدمات التي تقدمها للعمالء من القطاعين العام والخا�س 

ت�صتطيع من خاللها تمويل مزيد من اأعمال االإ�صالح.

يمكن لالأ�صواق المالية اأن تخدم الجريانات البيئية. �صحيح اأن االتجار في المياه لي�س ظاهرة عالمية ولكن تلك االأ�صواق، ر�صمية 

كانت اأو غير ر�صمية موجودة فعاًل في عدة دول مثل المك�صيك والهند وباك�صتان وت�صيلي والواليات المتحدة واأ�صتراليا. وقد ن�صاأت هذه 

االأ�صواق اأ�صا�صًا لتحويل ملكية المياه والحقوق المائية من م�صتخدم خارج المجرى المائي اإلى م�صتخدم اآخر، كتحويلها من ُمزارع 

اإلى اآخر �صمن منطقة الري. ومع التو�صع الح�صري والنمو ال�صكاني والتطور االقت�صادي يمكن لهذه االأ�صواق اأن ت�صاعد في اإعادة 

تح�صي�س المياه من ا�صتعمال مجتمعي معين كالزراعة اإلى ا�صتعمال اآخر كتوفير المياه البلدية. وقد تاأخرت اال�صتفادة من الفر�س 

التي تطرحها االأ�صواق المائية للتحويل الموؤقت والدائم لحقوق ملكية مياه داخل المجرى المائي فلم تبداأ اإال منذ عقد واحد.

تدير العديد من الدول مياهها وفق مبداأ “اال�صتخدام المفيد” بحيث تترك المياه غير الم�صتخدمة ا�صتخدامًا “مجديًا” 

للم�صتخدمين اأو اأ�صحاب الحقوق. في هذا ال�صياق يعتبر اأحد المتطلبات االأ�صا�صية ال�صتخدام االأ�صواق في تطوير جريانات بيئية 

ا�صتخدام  ل�صالح  الملكية  تحويل  بعمليات  ُي�صمح  واأن  مفيدة  المائي  المجرى  داخل  ا�صتخدامات  تكون  اأن  على  القانوني  الن�س 

داخل المجرى من ا�صتخدامات اأخرى كالزراعة واأن توجد هيئة مخولة برعاية الحقوق. وبالرغم من االهتمام الكبير في اإيجاد 

المفيدة  التي ت�صمح باال�صتخدامات  الواليات  اأن  اإال  المتحدة  الواليات  المائية في غرب  “ائتمانات” خا�صة ترعى هذه الحقوق 
داخل المجرى المائي ف�صلت مبداأ االئتمانات العامة بحيث تناط رعاية الحقوق ح�صريًا بموؤ�ص�صة حكومية خا�صة معنية. بالتالي 

اإعادتها  يعني  المجرى مما  اإلى داخل  وتحويلها  المائية  الحقوق  �صراء  بيئية  باإيجاد جريانات  “الم�صتري” المهتم  يتوجب على 

اإلى  اإ�صافة  اإمكانية ن�صوء نزاع في االأدوار بين دور الدولة كم�صيرة ودورها كراعية لحق الملكية  للدولة. ومن عيوب هذا النهج 
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االأعباء التي �صتتحملها ميزانية الدولة مما قد يعيق جهودها في التحقق من ر�صد واإنفاذ جريانات داخل المجرى المائي.

قد يلعب تنفيذ مثل هذا النهج في نظام ت�صوده الملكية الخا�صة للحقوق دورًا مي�صرًا في تنفيذ تحويل المياه لغايات داخل 

المجرى المائي بما يتوافق مع اال�صتحقاقات االقت�صادية الن�صبية للمياه داخل المجرى وخارجه. ولكن من غير المتوقع اأن تكون 

“�صوق مائية مجانية” كافية لتحقيق غايات الجريانات البيئية ب�صبب زيادة التنوع في الحوافز االجتماعية واالقت�صادية والتي 
 من ال�صروري اإيجاد اإطار تنظيمي قادر على 
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يرجح اأن ُتميل الكفة ل�صالح ا�صتخدامات خارج المجرى المائي. عو�صًا عن ذلك

اإر�صاد عملية اإعادة تح�صي�س المياه بتوازن بين ا�صتخدامات داخل المجرى المائي وخارجه ينفع المجتمع.

البيئية.” الجريانات  لتحقيق غايات  “�سوق مائية مجانية” كافية  تكون  اأن  المتوقع  “من غير 

غ االقت�صادي 4-4 الُم�صوِّ

غ اقت�صادي جلّي  يتطلب تنفيذ الجريانات البيئية ر�صد موارد مجتمعية كبيرة واإعادة ترتيب حقوق الملكية مما يوجب وجود م�صوِّ

للجريانات البيئية. بعبارة اأخرى اإن كان توظيف الموارد في تغيير نظام الجريان لن يوؤدي اإلى تح�صينات هامة في االأو�صاع االجتماعية 

التغييرات  اإحداث هذه  على  العمل  ي�صوغ  ما  يكون هناك  فلن  القائم  المجتمعي  االإن�صاف  يفاقم من عدم  اأو  واالقت�صادية  والبيئية 
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وتمويلها. بالتالي فاإن النجاح في تاأمين تمويل للجريانات البيئية يعتمد على اإبراز اأو تقبل �صرورة القيام بتغيير الو�صع القائم.

تظهر التجربة العملية اأن مثل هذه الم�صوغات لم يتم تطبيقها في تطوير البنية التحتية للموارد المائية حتى عندما اتخذت 

اأموال دافعي ال�صرائب وتقديم  القرارات طابعًا اقت�صاديًا بحتًا. لكن هذا االأمر ال يعفي من �صرورة تبرير القرارات وا�صتثمار 

غ مقنع للجريانات البيئية، وذلك حتى عند اتباع نهج متعدد المعايير ُمراع لمختلف االآثار االقت�صادية واالجتماعية والبيئية  م�صوِّ

لدعم تحليل اقت�صادي خال�س للتكاليف والفوائد. وبرغم ذلك تجعل ترجمة ناجحة للتاأثيرات االجتماعية والبيئية اإلى معايير 

اقت�صادية من النهج االقت�صادي اأي�صر طريقة للتحقق من م�صوغات تمويل الجريانات البيئية. 

اأمر �سروري.” البيئية  للجريانات  اقت�سادي مقنع  “وجود م�سوغ 

عند التحقق من اأهلية القرار بالم�صي قدمًا بالجريانات البيئية انطالقًا من منظور اقت�صادي متكامل ولي�س مجرد اعتبارات 

مالية محدودة تهم اأطرافًا معينة يتم اإجراء عدد من التعديالت على الخ�صائر والمكا�صب التي ذكرناها اأعاله، مما يب�صط عملية 

تقييم التكاليف والفوائد )اأنظر جدول 4-5(. ما يهم في التحليل االقت�صادي للتكاليف والفوائد هو التكاليف الحقيقية للموارد 

الم�صتخدمة وقيمة الُمخَرج االقت�صادي الذي �صيتحقق، فكل �صيء يقيَّم ح�صب جدواه االقت�صادية الحقيقية.

�صاف  اقت�صادي  تاأثير  فال  الو�صيطة،  والنواتج  الداخلية  التحويالت  في  النظر  االقت�صادي  التحليل  هذا  �صمن  يتم  وال 

للتحويالت من دافعي ال�صرائب اإلى الحكومة والمنظمات االأهلية. اأما التحويالت من الحكومة والمنظمات االأهلية اإلى مزودي 

الخدمات خارج المجرى المائي الإجراء تعديالت على االأنظمة واإلى منتفعي خارج المجرى المائي كتعوي�س مالي فم�صتثناة من 

هذا التحليل كونها مجرد نواتج وتحويالت ولي�صت منتجات فعلية. ومثلها م�صتثناة التكاليف الهالكة المتمثلة في التكاليف غير 

المدفوعة للبنية التحتية.

جدول 4-5: �صافي تاأثيرات التحول اإلى الجريانات البيئية على المعنيين

التاأثير القت�ساديالتاأثير الماليالمعنيون 

�صافي خ�صارة )تعتمد على التعوي�س عن مزودو خدمة خارج المجرى المائي

التكاليف المهملة(

�صافي خ�صارة )لكنها -ب�صبب ا�صتثناء التكاليف 

المهملة- اأقل من الخ�صارة المالية(

�صافي خ�صارة )تعتمد على القيمة المتبقية منتفعو خارج المجرى المائي

والتعوي�س المدفوع(

�صافي خ�صارة )لكنها -ب�صبب التوفير في ال�صرائب 

وا�صتثناء التكاليف المهملة- اأقل من الخ�صارة المالية(

�صافي ربح )في حالة عدم وجود ر�صوم منتفعو داخل المجرى المائي

ا�صتخدام(

�صافي ربح )اأكبر بكثير من �صافي الربح المالي وذلك 

ب�صبب الفوائد غير ال�صوقية(

الموؤ�س�سات الحكومية والمنظمات 

الأهلية

�صافي خ�صارة متعلقة فقط بتكاليف التعامالتتحول داخلي واإمكانية زيادة في االإيرادات

ال اأثرزيادة في الدفعاتدافعو ال�سرائب

تح�صن كبيرتح�صينات طفيفة الأطراف الثالثة

ربما �صافي ربح مع ترجيح وجود �صافي خ�صارة الخال�سة 

مالية

كلما كان تعديل الجريانات الطبيعية اأكبر ازدادت 

اإمكانية تحقيق ربح اقت�صادي

�صيظهر التحليل اأن �صافي التكاليف �صيتحملها مزودو خدمة ومنتفعو خارج المجرى المائي واأن تكاليف التعامالت �صتتحملها 

الموؤ�ص�صات الحكومية والمنظمات االأهلية في حين �صتعود الفوائد على منتفعي داخل المجرى المائي. يتوقع بتحويل االآثار المالية 
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وفي  الفئة.  لهذه  ال�صوقية  وغير  العامة  الفوائد  �صيوع  ب�صبب  المائي  المجرى  داخل  منتفعي  مكا�صب  تزداد  اأن  اقت�صادية  اإلى 

ذات الوقت ال ُينظر في مجموعة معينة من التكاليف. على �صبيل المثال �صت�صبح التكاليف المهملة اأمرًا م�صتنفدًا من الناحية 

اأو تكاليف موارد. عندما تكون  االقت�صادية وت�صبح المزايا ال�صريبية واالإعانات المقدمة للمنتجين تحويالت ال فوائد حقيقية 

تكاليف التعامالت معقولة وتاأثيرات االأطراف الثالثة متحققة قد يكون �صافي النتيجة االقت�صادية اإيجابيًا. وب�صكل عام ُيتوقع اأنه 

قة بين النظام وو�صعه الطبيعي ازدادت احتمالية اأن توؤدي نتائج اإحداث جريانات بيئية اإلى مكت�صبات اقت�صادية.  كلما ات�صعت ال�صُّ

اأما اإن كان النظام قد خ�صع لتعديالت طفيفة فتزداد احتمالية اأن تتجاوز تكاليف االإ�صالح فوائده.

�صيظهر التحليل االقت�صادي الم�صتمل على كافة التكاليف والفوائد اإن كان م�صروع ما �صي�صبح مفيدًا اأم ال. اإن امكانية معرفة 

اثنين”  في  “اإثنان  م�صفوفة  ا�صتخدام  تقترح  البيئية  للجريانات  واالقت�صادي  المالي  التحليل  وفق  االأرباح  اأو  الخ�صائر  �صافي 

لت�صنيف المخرجات المتوقعة في اأو�صاع مختلفة. وكما يبين جدول 4-6 يجب اأن يترتب على الق�صور في الجوانب المالية االإدراك 

باأن مجموعة الحوافز الموجودة غير كافية الإحداث جريانات بيئية مما ي�صتدعي توفير تمويل وحوافز مالية اإ�صافية.

تبين الم�صفوفة اأنه حيثما يظهر التحليل الكامل للتكاليف والفوائد جدوى الجريانات البيئية فاإن الحوافز المالية قد تكون 

الناجمة عن  المالية  التدفقات  تكون  فيبرز عندما  الجميع  ي�صتفيد  بموجبه  الذي  ال�صيناريو  اأما  تكون غير مجدية.  وقد  مجدية 

جريانات بيئية كافية ومتوافقة مع النتائج االقت�صادية المرغوبة، وفي هذه الحالة ال حاجة الأموال جديدة. لكن كما اأ�صرنا �صابقًا 

من غير الم�صتبعد اأن ين�صاأ ق�صور مالي يجعل من وجود �صافي فوائد اقت�صادية هو ما يبرر ح�صد موارد اإ�صافية لتنفيذ الجريانات 

البيئية. وت�صمى هذه الحالة ب�صيناريو التبادل حيث اأن التحول اإلى الجريان البيئي يوحي بحا�صل اإجمالي �صلبي ينجم عنه معاناة 

مالية الأحد االأطراف.

المرغوبة.” القت�سادية  النتائج  كافية ومتوافقة مع  للجميع: وجود جريانات مالية  الربح  “�سيناريو 

جدول 4-6: الم�صوغ المالي واالقت�صادي لتمويل الجريانات البيئية

التحليل القت�سادي للجريانات البيئية

غير مربح

)تخطي مجمل تكاليف اإ�صالح الجريانات لمجمل فوائده(

مربح

)تخطي مجمل فوائد اإ�صالح الجريانات لمجمل تكاليفه(

ي
ل
ما

ل
 ا

ل
لي

ح
لت

ا

وجود فجوة مالية 

)مثاًل من خالل 

تخطي االإنفاق على 

الجريانات البيئية 

لالإيرادات( 

�سيناريو “�سير الأمور على طبيعتها”:

)حيث ال تمثل الجريانات البيئية م�صكلة(

يبدو ما هو قائم من تطوير المورد المائي متوافقًا مع ما هو مرغوب، 

بالتالي فاإن عدم وجود حوافز مالية كافية لتعزيز الجريانات البيئية 

لي�س باالأمر الغريب. في مثل هذه الو�صع ين�صرف االهتمام اإلى 

معالجة اأية تباينات تعتري التطوير االأ�صلي للمورد المائي.

�سيناريو التقاي�ض:

)حيث ينبغي وجود تمويل(

الفوائد غير اأكيدة لكن االأ�صاليب مختَبرة وغير مكلفة 

مما يقلل من احتمالية تكبد خ�صائر.

عدم وجود فجوة 

مالية

)مثاًل عندما تكون 

االإيرادات كافية 

لتغطية عمليات 

التحويل وتكاليف 

التعامالت المطلوبة(

ال�سيناريو “المحير”:

يبدو ما هو قائم من تطوير المورد المائي متوافقًا مع ما هو مرغوب 

لكن الحوافز المالية تميل ل�صالح تعزيز الجريانات البيئية. في حالة 

وجود جريانات بيئية تلقائية يجب اأن ين�صرف االهتمام اإلى اإزالة 

الحوافز الطاردة اأو اأوجه الق�صور في ال�صيا�صات اأو االأ�صواق. فاإذا 

ُحلت هذه ينبغي مراجعة التحليل االقت�صادي والذي بالتالي قد يكون 

غير �صحيح مما يعني اأن هذا ال�صيناريو هو �صيناريو “الربح للجميع”. 

�سيناريو “الربح للجميع”:

)حيث ال حاجة لتمويل(

توجد حوافز مالية متوافقة مع النتائج االقت�صادية 

المرغوبة. اإذا كانت الجريانات البيئية ال تحدث تلقائيًا 

فقد يكون ال�صبب حوافز طاردة اأو اأوجه ق�صور في 

ال�صيا�صات اأو اإخفاقات �صوقية غير متعلقة بموارد المياه 

اأو تكاليف تعامالت مغَفلة.
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كما اأن الم�صفوفة تطرح اأي�صًا حاالت حيث لي�س ثمة م�صوغ اقت�صادي للجريانات البيئية. وال �صير من التذكير مجددًا باأن 

الإقامة  نهج موحد  ثمة  لي�س  اأنه  الدليل من  يوؤكد ما كنا ذكرناه في مطلع  االقت�صادي. وهذا  بوجهها  ترد هنا  االآثار  اأنواع  كافة 

جريانات بيئية. بعبارة اأخرى هناك العديد من التح�صينات على الموارد المائية ذات م�صوغ اقت�صادي خا�صة في �صوء تكاليف 

التعامالت التي قد تترتب على اإدخال تعديالت هام�صية. ويجب التاأكيد كذلك على اأن المبادرة لتناول ق�صايا الجريانات البيئية 

يجب اأن ت�صمل اأي�صًا ما هو قائم من عدم اإن�صاف اجتماعي و�صيا�صي واقت�صادي متاأ�صل في االإن�صاء االأولي للبنية التحتية المائية 

واأن ال تكون مقت�صرة على الو�صائل المادية لمعالجة االآثار البيئية من خالل اإعادة �صريان المياه في االأنهار.

�صحيح اأن تب�صيط اآثار الجريانات البيئية لت�صبح مجموعة من التكاليف والفوائد االقت�صادية اأمر مفيد، لكن من المهم اأي�صًا 

النظر في اإمكانية تطبيق هذا النهج في اأو�صاع محددة. من المعروف اأن ثمة مجموعة كبيرة من التكاليف والفوائد، بع�صها يمكن 

معرفته بح�صابات �صهلة ن�صبيًا مثل التكاليف الهند�صية لتجديد اأو تعديل من�صاأة طاقة كهرمائية اأو تحليل ميزانية مزرعة لمعرفة 

اإعداد  اأو  ال�صدود  ت�صغيل  بوقف  المتعلقة  تلك  مثل  توقعية  توجد ح�صابات ذات طبيعة  كما  الري.  لمياه  البديلة  الفر�صة  تكاليف 

برنامج ذي جدوى اقت�صادية خا�س بالتحويالت الطوعية لداخل المجرى المائي.

باالنتقال تحديدًا اإلى اإزالة ال�صدود يت�صح اأن التجربة العملية في هذا المجال خا�صة عندما يتعلق المو�صوع بال�صدود الكبيرة 

االأميركية”  “االأنهار  هي  اأهلية  بيئية  منظمة  عن  �صادرة  مطبوعة  وتقدم  بالنمو.  اآخذة  ولكنها  محدودة  مترًا(   15 من  )اأعلى 

اإزالة وتحديث عدد من  الن�صرة مثااًل على   كما تطرح 
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المتحدة. الواليات  الهدف داخل  المتعلق بهذا  للتمويل  ا�صتعرا�صًا عامًا 

ال�صدود على نهر “نوَغَتك” في والية “كونيكِتَكت”. وقد ا�صتخدمت اأموال من الوالية واأموال فيدرالية تمثلت في ثالثمائة األف 

دوالر من الغرامات المترتبة على انتهاك قانون المياه النقية ا�صتخدمت في تخطيط وت�صميم اأعمال اإزالة ال�صد. تم اإنجاز هذه 

االإزالة با�صتخدام اأموال من مجموعة متنوعة من الم�صادر بما فيها الغرامات التي دفعتها بلدية “ووتربري” نظير تجاوزاتها وما 

يدفعه ال�صركاء الخا�صون. بالمح�صلة و�صلت تكاليف اإزالة وتحديث �صبعة �صدود اإلى ثمانية ماليين دوالر.

�صورة 4-1: ينتج عن غياب اأدنى درجات الت�صريف تلوث �صديد في نهر “في�صنوماتي” في “كاتماندو” )نيبال(
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يمكن التقييم الموثوق للفوائد المبا�صرة للجريانات البيئية من خالل اإجراء تقييم اقت�صادي ت�صتفيد منه ال�صيا�صات المعنية. 

وفي حين يظهر تقييم الفوائد المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة تح�صنًا كبيرًا وتتعاظم القدرات في كافة اأرجاء العالم فاإنه من 

االعتماد  ال�صيا�صية  للقرارات  يمكن  التي  الوحيدة  ال�صرعية  التطبيقية  االأداة  هو  والفوائد  التكاليف  تحليل  باأن  االإدعاء  الم�صلل 

عليها. فقد يتيح هذا التحليل معلومات هامة ومفيدة حول التكاليف والفوائد لكل حالة على حدة اإال اأنه من غير المتوقع اأن يقدم 

اإر�صادًا دقيقًا اأو م�صورة تقريبية حول اأمثل م�صتوى للجريانات من الناحية االقت�صادية.

في  النظر  اإلى  التقييم  اأ�صاليب  و�صتخل�س  االقت�صادي مقيدًا جدًا،  بالتقييم  المنوط  الدور  يكون  اأن  يرجح  االأمر  واقع  في 

الفوائد  لتقييم  اأن  وبما  مقارنات.  اإجراء  من  منا�س  فال  اأي�صًا  معلومة  التكاليف  كانت  فاإذا  البيئية.  للجريانات  محددة  فوائد 

طبيعة مجتزاأة فمن المهم توخي الدقة في طريقة ا�صتعمال تقييمات التكاليف والفوائد. في حو�س “َد�صوت�س” مثاًل قدرت فوائد 

الجريانات البيئية لهواة �صيد االأ�صماك في “َد�صوت�س” االأو�صط بمليون دوالر �صنويًا في حين قدرت اأقل التكاليف لتحقيق هذه 

الفوائد  تقييم  تعتري  التي  التاأكد  ب�صبب عنا�صر عدم  اإخفاق  دالة على  النتائج  اعتبار   وعو�صًا عن 
79

بمليوني دوالر. الجريانات 

ونق�س البيانات حول الحزمة الكاملة للفوائد يجب اأن تقدم النتائج على النحو التالي: “في حو�س “َد�صوت�س” ومقابل مليون دوالر 

فقط �صنويًا يمكن تحقيق كافة الفوائد المرتبطة بالجريانات البيئية )با�صتثناء ال�صيد بال�صنارة(”.

قد يكون تقييم الفوائد اأكثر نفعًا للقائمين على ق�صايا الجريانات البيئية اإن ا�صتخدم �صبياًل لتوثيق حاالت قائمة من عدم 

التوازن في ا�صتخدام المياه تميل فيها الكفة على نحو كبير ل�صالح ا�صتخدامات خارج المجرى المائي. بعبارة اأخرى حيثما كانت 

اأكبر من الفوائد الحدية لما هو قائم من ا�صتخدامات خارج  التكاليف الَحدية الناجمة عن االإخفاق في تطوير جريانات بيئية 

المجرى المائي يكون بمقدور التقييم طرح عر�س مقنع للم�صكلة. 

اإقامة  تكاليف  تقييم  في  االقت�صادي  التحليل  ا�صتخدام  عن  تثنينا  اأن  الفوائد  تقييم  لمحدودية  ينبغي  ال  ذكرناه  ما  رغم 

جريانات بيئية. فمن حيث تقييم التكاليف المبا�صرة وتكاليف الفر�صة البديلة يمكن لهذا التحليل اأن يكون مفيدًا جدًا في التخطيط 

والتنفيذ، كما يفيد اأي�صًا تقييم تكاليف التعامالت وفق مختلف المنهجيات واالآليات ال�صاعية لتحقيق جريانات بيئية. اأما ال�صعوبة 

التي قد تواجه القائمين على الجريانات فهي اأن العديد من االقت�صاديين واالأكاديميين منهم تحديدًا يف�صلون التعامل مع التحدي 

االإنتاجية.  لالأن�صطة  البديلة  الفر�س  تكاليف  تقييم  جوانب  من  �صيوعًا  االأكثر  عن  يناأون  ما  وغالبًا  الفوائد  تقييم  في  المتاأ�صل 

بالن�صبة لتقييم الفوائد هناك على الدوام مجال لتح�صين االأ�صاليب وزيادة المعرفة، مع �صرورة االهتمام بتوفير المال والخبرة 

الالزمين الإجراء التحليالت التي تقديم اإر�صادًا مفيدًا يهتدي به المنخرطون في التنفيذ.

القائم.” الو�سع  التغيير على عاتق موؤيدي  دواعي عدم  اإثبات  “تقع م�سوؤولية 

من  التقليل  اإلى  النزوع  اأدى  الوقت  وبذات  ِلمامًا.  اإال  يحدث  ال  البيئية  الجريانات  الآثار  الوافي  االقت�صادي  فالتقييم  اإذن 

القيمة الحقيقية للفوائد العامة للهيدروغرافيا الطبيعية اإلى العديد من حاالت التدهور البيئي والتباين االجتماعي واتخاذ قرارات 

اقت�صادية واهنة. لذلك ينبغي عند النظر في االنخراط في الجريانات البيئية وتمويلها اأن ُتجيَّر اأية �صكوك اأو عدم تاأكد ل�صالح 

اأحقية هذه الجريانات في المعالجة. اأما م�صوؤولية اإثبات دواعي عدم تغيير الو�صع القائم فتقع على عاتق موؤيدي هذا الو�صع ولي�س 

على معار�صيه اإثبات العك�س. وهذا ما يمثل النتيجة المنطقية لتعامل يت�صم باالحترازية مع الم�صروعات الجديدة لتطوير الموارد 

المائية. لكن لالأ�صف ال يمثل ذلك دائمًا غاية واقعية ب�صبب الم�صالح االقت�صادية المت�صابكة مع تطوير المورد المائي وعدم التاأكد 

ز )اأو على االأقل لن تت�صرر( بالتحول اإلى الجريانات البيئية. وبعدم �صمول هذه الم�صالح الأولئك  اإن كانت هذه الم�صالح �صتتعزَّ

الذي كانوا قد خ�صروا جراء تطوير الموارد المائية فقد تكون المخاوف بن�صوء “ا�صتحواذات” بيئية عند بدء العملية مبررة.
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جدول 4-7: تحديد اأولويات الجريانات البيئية

 فعالية تكلفة وقوة تاأثير تنفيذ الجريانات البيئية

ة
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بي
ل
 ا

ت
نا
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م
ل
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ئ
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د 
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تاأ
ل
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منخف�سة

)اأ�صاليب اإ�صالح الجريان غير مثَبتة والتكاليف مرتفعة 

ن�صبيًا اأو غير معروفة جيدًا( 

مرتفعة

)اأ�صاليب اإ�صالح الجريان مثَبتة وغير مكلفة ن�صبيًا(

منخف�سة: حجم الفوائد 

المبا�سرة غير موؤكد

)مثاًل عند غياب الدعم 

ال�صعبي اأو المعلومة الفنية(

الأولوية الرابعة

الفوائد غير موؤكدة واالأ�صاليب والتكاليف غير مثبتة اأو 

معروفة جيدًا. 

 اإ�صالح الجريانات البيئية يكون في اأدنى �صلم االأولويات.

الأولوية الثانية

الفوائد غير موؤكدة اأما االأ�صاليب فمثبتة والتكاليف غير 

مرتفعة ن�صبيًا مما يعني احتمالية اإخفاق منخف�صة.

مرتفعة: حجم الفوائد 

المبا�سرة معروف اأو مقِنع

)مثاًل عند وجود الدعم 

ال�صعبي اأو المعلومة الفنية

الأولوية الثالثة

الفوائد موؤكدة اأما االأ�صاليب فغير مثبتة والتكاليف 

مرتفعة اأو غير معروفة جيدًا مما يعني وجود احتمالية 

كبيرة لالإخفاق.

الأولوية الأولى

الفوائد المبا�صرة وا�صحة واالأ�صاليب فعالة التكلفة 

ومعروفة جيدًا.

اإ�صالح الجريانات البيئية في هذه الحالية اأولوية ق�صوى.

لكن ما يبديه الم�صتقبل المنظور هو �صرورة تحمل دعاة الجريانات البيئية لقدر ما من م�صوؤولية االإثبات. ووفقًا لهذا النهج 

اأولويات م�صروعات االإ�صالح ويحددوا ما ينبغي تخ�صي�صه من موارد  النا�صطون المجتمعيون -عبر ممار�صة �صيا�صية-  �صيقرر 

مالية وغيرها للتنفيذ. يبين جدول 4-7 كيفية الجمع بين درجة التاأكد من الفوائد المبا�صرة للجريانات وبين فعالية التكاليف وقوة 

التاأثير المتاأتية من ا�صتعادة الجريانات. ومن �صاأن ذلك تي�صير تحديد االأولويات في تخ�صي�س ما هو متوفر من اأموال. غني عن 

القول اأنه من المف�صل تخ�صي�س اأموال لمناطق الم�صكالت حيث �صتكون الفوائد المبا�صرة �صبه موؤكدة واالأ�صاليب مختبرة وفعالة 

التكلفة. لكن هذا “التف�صيل” �صيكون ا�صتثناًء ولي�س قاعدة.

المجرى  داخل  فوائد  تكون  عندما  اأو  متدنيتين  التاأثير  وقوة  التكاليف  فعالية  تكون  عندما  االأولويات  ترتيب  م�صكلة  تبقى 

المائي �صغيرة. تعطى االأولوية هنا للحاالت ذات النتائج الموؤكدة، مما يعني اأي�صًا اأنه في حالة معرفة اأ�صاليب تحقيق الجريانات 

وانخفا�س تكاليفها ال يجوز ا�صتخدام عدم التاأكد حول الفوائد والتكاليف �صد ق�صية الجريانات البيئية. ويجب اأن يكون لمثل هذه 

الحاالت اأولوية على الحاالت التي يكون فيها حجم الفوائد وا�صحًا واأ�صاليب وتكاليف تحقيق الجريانات غير موؤكدة. بما اأن تنفيذ 

نظم الجريانات البيئية ال زال اأمرًا جديدًا فاإن تقليل مخاطر االأخطاء �صيكفل تجنب اإخفاقات كارثية في الم�صروعات الكبيرة في 

حين �صيحفز النجاح على االهتمام باالنتقال اإلى العن�صر التالي على قائمة االأولويات.

الموؤكدة.” النتائج  ذات  للحالت  الأولوية  “تعطى 

في حين يمكن لالأدوات االقت�صادية االإ�صهام في اإبراز �صرورة اال�صتثمار في الجريانات البيئية اإال اأن هذه االأدوات هي مجرد 

عامل من عوامل عديدة تقرر االأولويات المجتمعية. قول ذلك ال ينفي اأهمية فهم الدور الهام لتكاليف وفوائد الجريانات البيئية 

وتوزيع المكا�صب والخ�صائر في معرفة الموارد واالأ�صاليب الالزمة. واأكثر ما ينطبق ذلك حينما ي�صتدعي االأمر وجود حوافز متعلقة 

بتح�صي�س المياه بين اال�صتخدامات المتناف�صة اأو حيثما يمكن الآليات ال�صوق تي�صير اإعادة التح�صي�س الطوعي. مع الوقت وتنامي 

الخبرة يمكن لمعلومات فعالية التكلفة اأن تلعب دورًا هامًا في تخطيط وترتيب اأولويات الجريانات البيئية وتنفيذها. و�صت�صبح هذه 

المعلومات فور ترتيب االأولويات جزءًا اأ�صا�صيًا من عملية اختيار المنهجيات واالآليات الموؤدية لتحقيق غايات الجريانات البيئية.
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اإ�صارة هامة لكافة االأطراف حول �صفافية و�صرعية العملية، و�صيظهر  اإبراز تحقيق الجريانات البيئية بتكلفة فعالة  �صيمثل 

اأن الجريانات البيئية لي�صت اأمرًا مجانيًا بل هي جهد لت�صحيح اأو�صاع ذهب فيها تنظيم النهر اإلى ما هو اأبعد بكثير من الو�صع 

االأمثل لكافة المعنيين.

4-5 تحديد الحوافز المنا�صبة

ي�صتح�صن قبل البدء في تنفيذ الجريانات البيئية التريث قلياًل للنظر في الق�صايا الموؤ�ص�صية وال�صيا�صية والحوافز الخا�صة 

بالمياه والموارد االأخرى ذات ال�صلة. في حاالت معينة قد يوؤدي تناول هذه الق�صايا اإلى عدم الحاجة لتناول كل م�صروع اأو نهر على 

حدة وذلك من خالل الحوافز الطاردة والعاملة �صد الجريانات البيئية.

موجزًا  و�صفًا  نثبِّت  اأن  هنا  ي�صتدعي  مما  عديدة،  بت�صنيفات  اأتوا  واالقت�صاديون  عدة،  تف�صيرات  “الحوافز”  لم�صطلح 

للحوافز. اأواًل يرى االقت�صاديون اأن الم�صطلح ي�صتمل على جوانب اإيجابية واأخرى �صلبية. فال�صريبة التي تدفع الم�صتهلك للتخلي 

عن ن�صاط ما هي حافز ولي�صت مثبطًا اأو حافزًا �صلبيًا. ثانيًا بالرغم من اأن الحوافز يمكن اأي�صًا ترجمتها اقت�صاديًا اإال اأنها لي�صت 

مجرد مكافاآت اأو غرامات مالية. بل هي “التغييرات االإيجابية وال�صلبية في المخرجات التي يعتبرها االأفراد نتيجة الأعمال معينة 

المبا�صرة وغير  الحوافز  التمييز بين  الممكن  ثالثًا من   
80

القواعد في و�صع مادي واجتماعي معين”. نفذت وفقًا لمجموعة من 

 اأخيرًا يمكن اإطالق 
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المبا�صرة بحيث ت�صير المبا�صرة اإلى مغريات من اأهمها المالية وغير المبا�صرة اإلى حوافز متغيرة وتمكينية.

و�صف “معاك�صة” على الحوافز مهما كان نوعها عندما تعمل �صد االأهداف المبتغاة منها اأو ينتج عنها تاأثيرات جانبية �صلبية. 

تدفع الحوافز المبا�صرة االأفراد والمجموعات والمنظمات للقيام باأعمال معينة اأو االإحجام عن فعل �صيء معين. في حالة 

الجريانات البيئية فاإنها تكون مثل �صافي الفوائد والخ�صائر التي يجنيها مختلف المعنيين. ويكمن التحدي الرئي�صي في �صمان 

توافق الحوافز مع تحقيق الجريانات البيئية، مما ي�صتدعي تعوي�س اأولئك الذين يتحملون تكاليف اإ�صافية تعوي�صًا ماديًا اأو اأي �صكل 

اآخر منا�صب من التعوي�صات. فعندما ُيطلب من المزارعين التخلي عن مياه الري التي يملكون حق ا�صتخدامها ُيتوقع اأن يطاِلبوا 

بالدفع لهم للتنازل عن هذا الحق. وال�صوؤال هنا هو حول كيفية الح�صول على التمويل الالزم لتغطية نفقات تطوير هذه ال�صفقات 

وتكاليف ال�صفقة ذاتها.

حالة 4-2: حوافزالمحافظة على المياه البلدية 

تتركز جهود مزودي المياه البلدية على اإدارة الطلب والتقنيات المائية الفعالة بهدف تقليل ا�صتعمال المياه داخل المباني 

وخارجها. وتعتبر العدادات المنزلية وو�صع االأ�صعار من خالل تق�صيم الم�صتهلكين اإلى مجموعات ح�صب حجم اال�صتهالك 

طريقتين ممتازتين لتحفيز الم�صتهلكين على تخفي�س ا�صتخدامهم للمياه. في ت�صعينات القرن الما�صي اأطلقت “دائرة 

التنظيف  مياه  من  غالون   1.6 ت�صتعمل  التي  المراحي�س  ال�صتعمال  حوافز  اأنجلو�س” برنامج  لو�س  في  والطاقة  المياه 
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غالونات. و�صبعة  خم�صة  بين  فيها  التنظيف  مياه  كمية  تترواح  التي  التقليدية  المراحي�س  عن  عو�صًا  اال�صتعمال  بعد 

فقد ُردَّ لم�صتري هذه المراحي�س جزءًا من ثمنها اأو اأنها قدمت مجانًا لغير المقتدرين. كما تم دفع مبلغ من المال عن 

المياه والطاقة في لو�س  “دائرة  البرنامج. وت�صارك  لتغطية تكاليف تنفيذ  الم�صاركة  المجتمعية  للمنظمة  كل مرحا�س 

اأنجلو�س” في تحمل تكاليف برنامج المراحي�س لغير المقتدرين من خالل “برنامج اأر�صدة المحاَفظة )على المياه(” 

التابع لـ  “اإدارة المياه البلدية في جنوب كاليفورنيا” من حيث ت�صتري الدائرة مياهها.

الحوافز المتغيرة هي اأدوات �صيا�صية موؤثرة في التكاليف والفوائد الن�صبية لمختلف االأن�صطة االقت�صادية، مما يتيح اإمكانية 

الم�صتخدمة  الم�صتهلك. مثاًل من �صاأن االإعانات الحكومية في المدخالت  اأو  المنِتج  للتاأثير على �صلوك  التالعب بهذه الحوافز 
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في المزارع زيادة الربحية الن�صبية للمنتجات الزراعية مما قد يعني زيادة الطلب على مياه الري. بالتالي فاإن للحوافز المتغيرة 

القدرة على زيادة اأو تخفي�س الطلب لال�صتخدامات المائية خارج المجرى المائي اأو داخله على حد �صواء وبدرجة كبيرة. اإن عدد 

هذه االأدوات الم�صتخدمة �صمن ال�صيا�صة االقت�صادية والمالية غير محدود.

بتخ�سي�ض موارد.” الموؤ�س�سات  تلتزم  وا�سح كي  واإداري  قانوني  “ينبغي وجود م�سار 

تعبر التحديات النا�صئة عن الحاجة اإلى �صمان وجود توازن في مختلف جوانب ال�صيا�صة االقت�صادية بين ا�صتخدامات داخل 

المجرى المائي وا�صتخدامات خارج المجرى. تاليًا بع�س اأمثلة الحوافز المتغيرة:

اال�صتخدامات  اأو  البرية  للحياة  لي�س  ولكن  للزراعة  اإعانات  اأو  ائتمانات  ُوفرت  حيثما  وذلك  االئتمانية:  ال�صيا�صات  	•
الطبيعية االأخرى لالأرا�صي. وقد يوؤدي ذلك اإلى حوافز معاك�صة ت�صجع ُمالك االأرا�صي على االنخراط في ا�صتخدامات 

من  مبررة  تبدو  االقت�صادي  المردود  منخف�صة  الزراعية  االأن�صطة  تجعل  اأو  المائي  المجرى  لمياه خارج  اإنتاجية  غير 

وجهة النظر المالية.

الحوافز الِقطاعية المالية: حيث �صيوؤدي االإنتاج والمدخالت و�صيا�صات الت�صدير التي توفر اإعانة للزراعة وتف�صل الطاقة  	•
الكهرمائية على غيرها من م�صادر الطاقة اإلى دعم هذه االأن�صطة. �صيوؤدي عدم ت�صعير المياه اأو �صوء ت�صعيرها )مثاًل 

بت�صعيرها لكل اأكر ولي�س ح�صب حجم الزراعة فيها( اإلى عدم التحفيز على اال�صتثمار في المحافظة على المياه.

ال�صيا�صة العامة لال�صتثمار: قد تنزع معايير اختيار الم�صروعات اإلى تف�صيل م�صروعات البنية التحتية المائية ذات الكثافة  	•
مثاًل قدمت  الع�صرين  القرن  اأوا�صط  في  الطبيعية.  الَمواِئل  اإ�صالح  االإنفاق على خطط  الكبيرة عو�صًا عن  الراأ�صمالية 

الحكومة االأميركية خ�صمًا يبلغ 2% للم�صروعات المقيَّمة كال�صدود ال�صخمة وُبنى التحكم بالفي�صانات مما اأدى اإلى جعل 

هذه الم�صروعات مجدية من ناحية التكاليف والفوائد و�صاعف بالتالي من اأعدادها بما يفوق التمويل المخ�ص�س.

�صورة 4-2: اإمراأة هندية ت�صير عبر بحيرة جافة حاملة اأوعية لتنقل بها الماء في مدينة “راجكوت” بوالية “غوَجرات” الهندية
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نة الإنتاج وا�صتهالك ال�صلع والخدمات.  اأما الحوافز التمكينية فت�صير اإلى ال�صيا�صات والعوامل الموؤ�ص�صية التي ت�صكل بيئة ممكِّ

المجرى حتى  المياه داخل  واإداري وا�صح لحماية  ينبغي وجود م�صار قانوني  المثال-  �صبيل  البيئية -وعلى  الجريانات  في حالة 

تقدم الموؤ�ص�صات على تخ�صي�س موارد لتنفيذ الجريانات البيئية. وت�صمل ال�صروط التمكينية االأخرى لنجاح اإدارة الموارد المائية 

والجريانات البيئية ما يلي:

المائية. والحقوق  وا�صتخداماتها  المياه  تح�صي�س  لعملية  الناظمة  والموؤ�ص�صية  القانونية  واالأطر  ال�صيا�صة  و�صوح  	•
و�صوح القواعد االإدارية الخا�صة بتحويل المياه من ا�صتخدامات خارج المجرى المائي اإلى ا�صتخدامات داخل المجرى  	•

وتوفير موارد موؤ�ص�صية كافية لهذه الغاية.

كال�صدود. المائية  للموارد  التحتية  البنى  ترخي�س  مدة  لتحديد  تنظيمي  نهج  اإتباع  	•
ذلك  في  بما  للمياه  المقبولة  باال�صتخدامات  الخا�صة  القائمة  واالأنظمة  القواعد  الإنفاذ  �صيا�صية  واإرادة  قدرات  وجود  	•

جريانات داخل المجرى المائي.

داخل  ا�صتخدامات  وبين  الحكومي  والنظام  االأهلي  النظام  بين  المائية  الحقوق  النزاعات حول  لحل  مرنة  اآليات  و�صع  	•
المجرى المائي وخارجه.

ت�صميم نظم تعليمية وتدريبية وبحثية تمكن من تطوير قدرات مهنية في مختلف المجاالت والحقول المتعلقة بالجريانات  	•
البيئية.

دعم المنظمات واالإعالم لبناء وعي ثقافي ومبادئ اإ�صراف متعلقة بالقيم االإيكولوجية وقيم التنوع الحيوي للجريانات  	•
البيئية.

وباخت�صار فاإن التحدي الذي يتم مواجهته عند ال�صعي لتحقيق الجريانات البيئية يتلخ�س في ثالثة اأنواع رئي�صية من االإخفاق 

هي:

للجريانات  المطلوب  المالي  الدعم  توفر  تحدُّ من  اأخرى  اأوجه ق�صور  اأية  و/اأو  الملكية  اأي غياب حقوق  ال�صوق  اإخفاق  	•
البيئية.

“داخل  لغايات  المياه  ا�صتخدام  بعيدًا عن  بالتوجهات  تناأى  التي  الحوافز  اأو  ال�صلبية  الحوافز  اأي تجنب  ال�صوق  اإخفاق  	•
المجرى المائي”.

تعاك�صها. اأن  ال  البيئية  الجريانات  في  الموؤ�ص�صية  والقدرات  االأطر  ُت�صهم  اأن  �صمان  اأي  الموؤ�ص�صي  االإخفاق  	•

ومع ما ذكرناه ينبغي التمحي�س في مختلف اأنواع الحوافز المتغيرة والتمكينية الواردة اأعاله قبل اال�صتنتاج اأن المطلوب هو 

مجرد التمويل الالزم وب�صعة اأ�صاليب مفيدة الإعادة المياه اإلى النهر.

4-6 المنهجيات الطوعية

اأخرى طوعية. والفرق بين  اأو  اإما على منهجيات تنظيمية  اإقامة الجريانات البيئية �صيعتمد  اإن  يمكن القول على نحو عام 

هذين النوعين وا�صح خا�صة واأنه في حاالت عديدة �صتكون المنهجيات الطوعية اإما منبثقة عن اأطر تنظيمية اأو مدعومة باأنظمة 

تكميلية. لكن ثمة فرق هام بين نهج طوعي يتيح قْدرًا معينًا من تمويل الجريانات البيئية ويوِجد ظروفًا �صوقية مالئمة للتبادالت 

المعنيين وقد  الثاني قد يتم تعوي�س  للنهج  النظر عن تكلفة ذلك. ووفقًا  بالقيام بهذه الجريانات ب�صرف  ياأمر  الطوعية ونهج 

اأبعاد  اأكبر ذات  واإدارتها وعلى ق�صايا  المياه  كيفية تح�صي�س  �صيعتمد على  اإليها، وهذا  اأو و�صولهم  المياه  يخ�صروا حقهم في 

�صيا�صية وقانونية واأخرى مرتبطة بدرجة مراعاة حقوق الملكية.
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البيئة  وتح�صير  االأهداف  تحديد  يتم  حيث  مختلفة  عملية  ال�صوقية  والمنهجيات  المبا�صر  الطوعي  التمويل  منهجيات  تتبع 

التمكينية الإقامة جريانات بيئية. وتعتمد درجة تحقيق االأهداف على مجموعة من العوامل من اأهمها مدى توفر تمويل لتكاليف 

ا�صتعادة الهيدروغرافيا الطبيعية وتطوير االأ�صواق واآليات �صوقية تخف�س تكاليف هذه التحويالت. وقد قدم هذا الف�صل عددًا من 

البدائل والخبرات الخا�صة بتمويل الجريانات البيئية وتطوير منهجيات �صوقية.

تعتمد م�صاعي ترويج المنهجيات الطوعية على الُحجة باأنها اأ�صاليب اأنجع اقت�صاديًا الإعادة تح�صي�س المياه بين ا�صتخدامات 

داخل المجرى المائي وخارجه. يتحقق نجاح هذه الم�صاعي من خالل مواءمة اأف�صل بين التزويد والطلب وباإيجاد حوافز البتكارات 

في  تم  المثال  �صبيل  كلفتها. على  فعالية  تح�صين  ال�صوقية  المنهجيات  فعالية  اأهم عوامل  ومن  االأداة.  ت�صميم  ُح�صن  فنية عند 

عام 2001 اإجراء تقلي�س كبير على المياه الفيدرالية الم�صرفة من حو�س “ْكالماث” االأعلى بوالية اأوريغون االأميركية لغايات 

التكلفة  “�صوهو”. وقد قدرت  نوع  ال�صلمون من  واأ�صماك  بالة  الزَّ االأ�صماك  الالزمة لحياة  الجريانات  الري وذلك بهدف حماية 

االقت�صادية المترتبة على م�صتخدمي المياه لغايات الري بنحو 33 مليون دوالر على �صكل اإنتاج مفقود نتيجة لهذا التقلي�س. وبلغت 

جهود الوالية والحكومة الفيدرالية لم�صاعدة المزارعين بو�صائل منها الدفع المبا�صر لهم وحفر االآبار مبلغ خم�صين مليون دوالر. 

وتوفر المياه الفيدرالية رّيًا لنحو 40% من االأرا�صي المروية في حو�س “ْكالماث”، اإال اأن اإنتاج هذه االأرا�صي يفوق بكثير اإنتاج 

غيرها من االأرا�صي المروية في الحو�س. ولو كانت الجهود ان�صبت على ترك االأرا�صي دون ا�صتغالل ا�صتنادًا اإلى منهجية �صوقية 
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تجمد االأرا�صي االأقل اإنتاجية النخف�صت التكاليف المتمثلة في االإنتاج المفقود اإلى 6.3 مليون دوالر.

مين لالأرا�صي والمياه في منطقة معينة �صيوؤثران بدرجة كبيرة على  ما من �صك اأن النظام الموؤ�ص�صي ونظام الحيازات المنظِّ

مواءمة نهج طوعي محدد ذي �صلة بنهج القيادة والتحكم. مثاًل قد ال تكون المنهجيات ال�صوقية موائمة حيثما تكون ملكية واإدارة 

المياه عامة على م�صتوى محلي كما في فرن�صا. وحتى عندما تكون هذه المنهجيات قابلة للتطبيق فاإنه يمكن االختيار من بين 

اإحداها اأو الجمع بين بع�صها. وي�صتفاد من منهجيات قيا�صية ت�صتخدم المعلومات حول عدد معايير القرارات في اختيار التوليفة 

باالأو�صاع  �صلة  المعايير  اأوثق  بتحديد  المتعددة  المعايير  ذات  المنهجيات  تقوم  اأن  ال�صروري  ومن  المنهجيات.  من  المنا�صبة 

القائمة اإ�صافة اإلى ما يتوقع من ا�صتمالها على التكاليف واال�صتدامة البيئية واالإن�صاف وجدوى التنفيذ وتكاليف التعامالت. 

4-7 اأ�صئلة اأ�صا�صية

ينبغي التعامل مع عدد من االأ�صئلة المالية واالقت�صادية االأ�صا�صية حتى يمكن تطوير برنامج اأو م�صروع جريانات بيئية ناجح:

التكلفة  وتتمثل  الأخرى.  حالة  من  �صتتباين  البيئية  الجريانات  تكاليف  اأن  التوقع  المنطقي  من  برنامج؟  هكذا  �صيكلف  كم 

للمياه  التكاليف الهند�صية و/اأو ما �صُيدفع للذين �صيتخلون عن ا�صتخدامات اقت�صادية  البيئية في  المالية الرئي�صية للجريانات 

متبعة منذ حين. وال يعني ذلك التقليل من اأهمية تكاليف التعامالت مالية كانت اأو اقت�صادية اأو اجتماعية.

الخيرية.” والأعمال  العامة  ال�سناديق  التمويل هو  “م�سدر معظم 

من �صيدفع تكلفته؟ �صَيرد معظم التمويل النقدي للجريانات من �صناديق عامة اأو م�صادر خيرية خا�صة. اأما حيثما يتم توفير 

المياه بداًل من التخلي عن ا�صتخدامها في�صتطيع م�صتخدمو المياه تقديم م�صاهمات هامة عينية اأو نقدية، في حين يمكن تقا�صي 

ر�صوم من منتفعين جدد مع اأن ذلك دونه محددات في االقت�صاديات المتطورة والنامية على حد �صواء.

ما الداعي لتمويل الجريانات البيئية؟ في حاالت عديدة تجاوز تطوير الموارد المائية حد الجدوى االقت�صادية واالجتماعية 

اأتاحته تلك النظم من  اأ�صباب التنظيمات والتعديالت الهائلة التي تمت على النظم االإيكولوجية النهرية ما  والبيئية. ومن اأهم 
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فوائد عامة في حين اأن فوائد تطوير الموارد المائية متاحة ب�صكل اأكبر اأمام الم�صالح الخا�صة. لكن ذلك التوجه ياأخذ االآن وجهة 

معاك�صة حيث يتعاظم تف�صيل النا�س للنظم الطبيعية ويتزايد وعيهم حول ما كانت تلك “التطويرات” ت�صببه من �صرر ل�صحة 

ورفاه المجموعات المهم�صة.

وهذه  القائمة.  باالأو�صاع  المت�صلة  االقت�صادية  االأن�صطة  ل�صالح  الحوافز  من  العديد  ثمة  المفيدة؟  الحوافز  م  تقدَّ كيف 

الحوافز تكون اأحيانًا بمثابة عوائق اأمام الجريانات البيئية ت�صعب اإزالتها ولكن فهمها �صروري كحد اأدنى خا�صة عندما يت�صح 

اأن العمل �صدها اأ�صق من مواجهتها. في مثل هذه الحالة قد ي�صبح توفير الظروف المالئمة لن�صوء �صبل بديلة لتحقيق الجريانات 

اأي�صر واأجدى من محاولة تقوي�س الو�صع القائم دفعة واحدة.

ما البدائل؟ ثمة عدد كبير ومتزايد من المنهجيات الطوعية وال�صوقية التي ت�صلح كبدائل لمنهج القيادة والتحكم التقليدي. 

ويعتمد تطبيق هذه المنهجيات على وجود اإطار تنظيمي داعم الإقامة جريانات بيئية. تكمن الفائدة االأ�صا�صية ال�صتخدام الحوار 

فعالة  حلول  اإلى  الموجود  التمويل  تحويل  على  قدرتها  في  المنهجيات  من  وغيرها  المائية  الم�صاقط  ودفعات  المائية  واالأ�صواق 

الإعادة  ال�صلطوية  المنهجيات  وتجنب  التعامالت  تكاليف  تخفي�س  خالل  من  مزاياها  وات�صاح  االآليات  هذه  ن�صج  ومع  التكلفة. 

تح�صي�س المياه لالأغرا�س البيئية �صت�صبح المنهجيات الطوعية عاماًل هامًا يروج للجريانات البيئية.
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الف�صل الخام�س

و�سُع �سيا�سة واإطار قانوني

5-1 تعريف ال�صياق

ينبغي عند ت�صميم نظام فعال للجريانات البيئية اأن يتم ذلك وفق االأو�صاع المحددة الموجودة في كل دولة. لذلك يتطلب 

النجاح في ترويج نظام للجريانات البيئية فهمًا جيدًا لما يلزم اتباعه من خطوات �صيا�صية وموؤ�ص�صية وتنظيمية تقود للنجاح. كما 

يتطلب فهمًا جليًا ل�صرورة اأن يتم تكييف وتطبيق الخطوات العامة المتخذة بما يتوافق مع ال�صياق المحلي. اأما العدد المحدد من 

الخطوات العامة المتبعة فيتباين من قطر الآخر واأحيانًا �صمن القطر نف�صه على الم�صتوى المناطقي.

ينبغي لفهم ال�صياقين العالمي والوطني اللذين �صيتم فيهما معالجة الجريانات البيئية اأن يدر�س القانونان الدولي والوطني 

واالأو�صاع ال�صيا�صية والموؤ�ص�صية القائمة على هذين الم�صتويين. لكن درجة الفهم المطلوبة لل�صياق الدولي تتباين ح�صب م�صتوى 

االنخراط في الحوار، فلبع�س ذوي العالقة يعتبر الفهم الجيد للقانون الدولي القابل للتطبيق واالأدوات االأخرى غير الملزمة اأمرًا 

اأ�صا�صيًا فيما قد ال يراه االآخرون كذلك.

تتمثل اأولى الخطوات في تحديد ما هو موجود من قوانين ملزمة وغير ملزمة قد تكون ذات تاأثير في القرارات ال�صيا�صية 

واالأفعال المتخذة على م�صتوى وطني. يمكن اأن يتم ذلك عبر البحث في المعاهدات الموقع عليها من قبل الدولة المعنية اإ�صافة 

الدولية  االلتزامات  الخطوة معرفة  والهدف من هذه   
84

الدولة. تدعمها هذه  التي  الملزمة  االأخرى غير  الت�صريعية  االأدوات  اإلى 

واالإقليمية التي ينبغي مراعاتها وكيفية تطبيق هذه االلتزامات من خالل القانون وال�صيا�صة المحليين. ثمة العديد من االإر�صادات 

والن�صو�س التي هي لي�صت فقط ملزمة قانونيًا بل تقدم م�صورات مفيدة تنتفع منها الدول في تطوير ا�صتراتيجياتها للجريانات 
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البيئية.

واالأنظمة  وال�صيا�صات   
86

والبيئة المياه  موارد  ب�صاأن  الدولة  د�صتور  عليه  ي�صتمل  قد  ما  معرفة  حول  الثانية  الخطة  تتمحور 

المعمول بها وطنيًا ومناطقيًا والموؤ�ص�صات الم�صوؤولة عن تطبيقها. وقد ي�صتغرق ذلك وقتًا طوياًل بما ي�صتمله من مراجعة لل�صيا�صات 

واالأنظمة التي قد تكون موؤثرة في الجريانات البيئية اقت�صاديًا اأو اجتماعيًا اأو بيئيًا.

قد توجد مثاًل �صيا�صة اجتماعية خا�صة تمكن المجتمعات من الو�صول للمياه اأو �صيا�صة اقت�صادية توفر مياه الري لمناطق 

اأو اأنها ال زالت مو�صع تداوالت بين مختلف اأجندات  جديدة قد ال تكون وجدت طريقها اإلى ال�صيا�صة البيئية اأو التنظيم البيئي 

الحكومة. عالوة على ذلك فقد ُنقلت بع�س مهام االإدارة المائية للحكومات المحلية اأو لهيئات مرخ�صة اأو غير مرخ�صة. اأما اإدارة 

البنية التحتية فقد تكون من م�صوؤولية ال�صلطة الحكومية االإقليمية اأو الفيدرالية اأو حتى اإلى اإدارة من القطاع الخا�س.

5-2 القانون الدولي والمواثيق االأخرى

نادرًا جدًا ما تتناول المعاهدات اأو المواثيق القانونية غير الملزمة الجريانات البيئية تناواًل مبا�صرًا عبر ن�صو�س خا�صة، مما 

ي�صتوجب البحث اإن كان ثمة ن�صو�س اأخرى كتلك المتعلقة باال�صتخدامات غير المالحية لالأنهار اأو حماية البيئة تعالج الجريانات 

البيئية معالجة وافية.
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يعتبر مفهوم الجريانات البيئية جزءًا من ق�صية اأ�صمل محورها االإدارة المتكاملة لموارد المياه من خالل تبني نهج نظام 

التي تخت�س  تلك  اأي�صًا  بل  المائية  بالموارد  المعنية  تلك  لي�صت فقط  ال�صلة هي  الدولية ذات  المواثيق  فاإن  وبذلك  اإيكولوجي. 

بحماية الطبيعة والنظام االإيكولوجي. اأي اأنه �صيكون �صروريًا البحث في مجموعة كبيرة متنوعة من المواثيق الدولية ابتداًء من 

معاهدات االأنهار و�صواًل اإلى االتفاقيات البيئية العامة متعددة االأطراف مثل اتفاقية التنوع الحيوي.

الملزمة.” الأخرى غير  والمواثيق  ال�سلة  الدولي ذي  القانون  “يجب فهم 

5-2-1 معاهدات االأنهار

 ذات ال�صلة �صمن هذا ال�صياق:
87

ثمة ثالثة اأمثلة على اأطر االتفاقيات الدولية لالأنهار

88

اإتفاقية “بر�صلونة” والنظام االأ�صا�صي الخا�صان بنظام الطرق المالحية ذات االأهمية الدولية.  )1(

89

االتفاقية الخا�صة بتنمية الطاقة الهيدروليكية التي توؤثر في اأكثر من دولة.  )2(

االأمم  )اإتفاقية  الدولية  المائية  للمجاري  المالحية  غير  اال�صتخدامات  بقانون  الخا�صة  المتحدة  االأمم  اإتفاقية   )3(

90

المتحدة(.

اإن  اأنه  الثانية على  الثانية في ع�صرينات القرن الما�صي، وهما نافذتان. تن�س االتفاقية  اأقرت االتفاقية االأولى واالتفاقية 

رغبت اإحدى الدول االأع�صاء في القيام بعمليات لتطوير الطاقة الهيدروليكية عليها االلتزام بالدخول في مفاو�صات مع الدول 

الم�صاِطئة التي �صتتاأثر بهذا التطوير وذلك بهدف الو�صول اإلى اتفاقية قبل ال�صروع بتنفيذ اأية عمليات. 

قانون  حول  درا�صة  باإجراء   
91

الدولي القانون  مفو�صية  تقوم  باأن  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  اأو�صت   1970 عام  في 

اال�صتخدامات غير المالحية للمجاري المائية الدولية بهدف تقنينها وتطويرها. وبعد اأكثر من ع�صرين عامًا من العمل المكثف 

قدمت المفو�صية م�صروع مواد خا�صة بالقانون. ا�صتتبع ذلك معاهدة متعددة االأطراف تبنتها الجمعية العامة لالأمم المتحدة في 

21 اأيار 1997.

الدولية  المعاهدة  الدولية  المائية  للمجاري  المالحية  غير  اال�صتخدامات  بقانون  الخا�صة  المتحدة  االأمم  اتفاقية  تعتبر 

الوحيدة التي تتناول ا�صتخدام االأنهار لغايات غير مالحية. وهي تحدد االلتزامات والحقوق االأ�صا�صية للدول وتتيح اإطارًا للتعاون 

بين االأطراف المتعاقدة يمكن تعديله باتفاقيات بين الدول المت�صاركة في المجرى المائي. كما تطلب من الدول حماية النظم 

االإيكولوجية للمجاري المائية الدولية والمحافظة عليها و�صبط م�صادر التلوث واتخاذ تدابير وقائية خا�صة بالكائنات الدخيلة. 

وينبغي على الدول الواقعة على المجاري المائية الدولية االلتزام بالتعاون مع عملية تنظيم المجرى المائي مما يعني اأن تعمل معًا 

�صمن اأية اأن�صطة هيدروليكية اأو اأية تدابير متوا�صلة لتغيير اأو تنويع اأو �صبط جريانات مياه المجرى المائي الدولي. مطلوب اأي�صًا 

من الدول اأن تقوم -ب�صكل فردي اأو م�صترك- بتدابير في المجاري المائية الدولية لحماية البيئة البحرية بما فيها الم�صبات.

مت�صلة  للمياه  الدولي  القانون  من  عامة  مبادئ  على  وت�صتمل  محددًا  مائيًا  مجرى  منها  كل  يتناول  عديدة  اتفاقيات  ثمة 

بالجريانات البيئية. لكن هناك اتفاقيات اأخرى ت�صتمل على مبادئ مماثلة ولكنها تن�س اأي�صًا على اأنظمة لجريانات االأنهار. ومن 

اأمثلتها:

92

“هيل�صنكي”(. )اإتفاقية  الدولية  والبحيرات  للحدود  العابرة  المائية  المجاري  وا�صتخدام  حماية  اإتفاقية  	•
93

“ميكونغ”. نهر  اإتفاقية  	•
94

االإفريقي. للجنوب  االإنمائية  المجموعة  في  الم�صتركة  المائية  المجاري  نظم  بروتوكول  	•
البرتغالية-االإ�صبانية. االأنهار  اأحوا�س  مياه  ا�صتخدام  وا�صتدامة  لحماية  التعاون  اإتفاقية  	•
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تعتبر اتفاقية “هيل�صنكي” ذات �صلة وثيقة بالجريانات البيئية، وقد تم التفاو�س ب�صاأنها في اإطار مفو�صية االأمم المتحدة 

الأوروبا حيث وقعت عليها 33 دولة بما فيها المجموعة االأوروبية. ولهذه االتفاقية الغايات التالية:

للحدود. العابرة  التاأثيرات  ذي  المياه  تلوث  و�صبط  وتخفي�س  منع  	•
القيام  عند  الحدود  بين  المنتقلة  طبيعتها  مراعاة  مع  واإن�صاف  بمنطقية  للحدود  العابرة  المياه  ا�صتخدام  �صمان  	•

باأن�صطة م�صببة اأو قد ت�صبب اآثارًا عابرة للحدود.

�صمان ا�صتخدام المياه العابرة للحدود ا�صتخدامًا مراعيًا لالإدارة المائية المنطقية والقويمة اإيكولوجيًا ومحافظًا على  	•
مواردها وحاميًا للبيئة.

الحاجة. عند  واإ�صالحها  االإيكولوجية  النظم  حماية  �صمان  	•

حالة 5-1: اإتفاقية نهر “ميكونغ”

وقعت هذه االتفاقية في عام 1995 بين كمبوديا وجمهورية الُو�س وتايالند وفيتنام بهدف اإقامة مفو�صية لنهر “ميكونغ” 

وا�صتبدال االتفاقية االأقدم من خالل ت�صكيل لجنة موؤقتة للنهر. وت�صع االتفاقية اإطارًا للتعاون بين الدول الم�صاطئة في 

كافة مجاالت التطوير الم�صتدام لحو�س النهر. فعلى االأطراف حماية بيئة الحو�س من التلوث واأية تاأثيرات اأخرى �صارة 

م�صدرها خطط التنمية وا�صتخدامات المياه والموارد المت�صلة بها. كما تن�س االتفاقية تحديدًا على �صرورة وجود حد 

اأدنى من الجريانات المائية، م�صيرة اإلى اأن الدول �صتتعاون للمحافظة على جريانات “ال تقل عن الحد االأدنى المقبول من 

الجريان الطبيعي ال�صهري خالل كافة اأ�صهر المو�صم الجاف”. وتقوم اللجنة الم�صتركة والتي هي الهيئة التنفيذية �صمن 

مفو�صية نهر “ميكونغ” بو�صع التوجيهات ال�صرورية حول موقع وم�صتويات الجريانات.

ي�صتمل تعريف التاأثيرات العابرة للحدود على مجموعة متنوعة من االأن�صطة التي قد تكون ذات تاأثير على االأنظمة االإيكولوجية 

ف االأثر العابر للحدود باأنه “اأي اأثر عك�صي على البيئة ناتج  للمجاري المائية مما يجعلها مرتبطة بدعم الجريانات البيئية. يعرَّ

عن تغير في اأو�صاع المياه العابرة للحدود جراء فعل ب�صري م�صدره المادي يقع كليًا اأو جزئيًا �صمن منطقة خا�صعة ل�صلطة اأحد 

النباتية  والحياة  الب�صرية  وال�صالمة  ال�صحة  يوؤثر على  ما  البيئية  االآثار  ت�صمل هذه  اأخرى.  ل�صلطة  اأو منطقة خا�صعة  االأطراف 

والحيوانية والتربة والهواء والمياه والمناخ واالأرا�صي والمواقع التاريخية والبنى الفيزيائية االأخرى والتفاعل بين هذه العوامل، 

كما ت�صمل االآثار على التراث الثقافي واالأو�صاع االجتماعية-االقت�صادية الناجمة عن التغيرات في تلك العوامل” )المادة 12(.

القائمة لتالئم  الم�صتركة وتعديل االتفاقيات  باالأنهار  اإدارية عامة متعلقة  التفاو�س حول منهجيات  االأطراف على  وت�صَجع 

“هيل�صنكي” هذا التوجه ونهجًا تكامليًا لت�صغيل  “االتفاقية”. وتعك�س االتفاقيات المتفاَو�س عليها تحت مظلة اتفاقية  ن�صو�س 

كامل الحو�س والمحافظة عليه، ومن اأمثلتها “اتفاقية حماية نهر الدانوب وا�صتخدامه الم�صتدام” عام 1994و“اتفاقية حماية 

نهر الراين” عام 1999.

5-2-2 المعاهدات غير النهرية

هناك العديد من المعاهدات غير النهرية التي تتناول في ما تتناوله المحافظة على اأحوا�س االأنهار وا�صتخدامها با�صتدامة 

مما يجعلها ذات �صلة باإدارة الجريانات البيئية.
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اأولى هذه المعاهدات هي “اتفاقية االأرا�صي الرطبة ذات االأهمية الدولية بو�صفها من َمواِئل الطيور المائية” والمعروفة 

 والتي ت�صعى لتاأمين ا�صتخدام قويم لكافة االأرا�صي الرطبة وتن�س على ما من �صاأنه توفير 
اخت�صارًا با�صم “اتفاقية رام�صار”95

اأعلى درجات الحماية لقائمة خا�صة بهذه االأرا�صي. وقد و�صع موؤتمر االأع�صاء نطاق التركيز االأ�صلي لهذه االتفاقية على الطيور 

المائية لي�صمل كائنات اأخرى ويبحث في اأهمية االأرا�صي الرطبة الأمور من اأهمها تح�صين االإدارة المائية.

اأهم  ومن  البيئية.  الجريانات  الإدارة  تدابير  اتخاذ  على  االأع�صاء  ت�صجع  ملزمة  غير  اإر�صادات  عدة  االتفاقية  تبنت  وقد 

االإر�صادات تلك الخا�صة بمراجعة القوانين والموؤ�ص�صات بهدف تعزيز المحافظة على االأرا�صي الرطبة وُح�صن ا�صتخدامها. كما 

تبرز اإر�صادات اإدماج المحافظة على االأرا�صي الرطبة وُح�صن ا�صتخدامها �صمن اإدارة االأحوا�س النهرية واإر�صادات تح�صي�س 

واإدارة المياه بهدف المحافظة على الوظائف االإيكولوجية لهذه االأرا�صي.

ال يجوز باأية حال التقليل من اأهمية دور االأرا�صي الرطبة في اإدارة الجريانات البيئية، فهذه االأرا�صي هي من اأهم عنا�صر 

توؤديه من وظائف في  بما  الج�صد وذلك  الكلى من  االأرا�صي مقام  الرطبة من عموم  االأرا�صي  وتقوم  ال�صليمة.  النهرية  النظم 

تغذية  وتعيد  ال�صواحل  وتحمي  الفي�صانات  وتمنع  الملوثة  المياه  تنظف  فهي  ف�صالت.  ت�صتقبله من  وما  الهيدرولوجية  الدورات 

تكاوين المياه الجوفية.

تبنى الموؤتمر الثامن الأع�صاء اتفاقية “رام�صار” الذي انعقد عام 2002 بمدينة “َفلن�صيا” االإ�صبانية اإر�صادات لتح�صي�س 

واإدارة المياه بهدف المحافظة على الوظائف االإيكولوجية لالأرا�صي الرطبة. وي�صير قرار الموؤتمر اإلى مجموعة الخدمات التي 

على  القرار  وي�صدد  االأرا�صي.  لهذه  االإيكولوجية  الطبيعية  ال�صفة  لحماية  مائية  توفير ح�صة  واأهمية  الرطبة  االأرا�صي  تتيحها 

�صرورة اتباع �صبعة مبادئ: اال�صتدامة، و�صوح العملية، االإن�صاف في الم�صاركة وعمليات �صنع القرار، موثوقية العلم، �صفافية 

التنفيذ، مرونة االإدارة، الم�صاءلة حول القرارات. كما ي�صتمل القرار على خم�س مجموعات من االإر�صادات الهادفة لتفعيل تلك 

المبادئ. وتتعلق هذه االإر�صادات بـ:

الرطبة. لالأرا�صي  االإيكولوجية  للنظم  المياه  بتح�صي�س  الخا�صة  والت�صريعات  ال�صيا�صات  	•
النظم. تلك  قيم  تحديد  	•

ال�صدود. من  المائية  المجاري  الأ�صفل  البيئية  الجريانات  تقييمات  	•
الرطبة. االأرا�صي  في  معينة  اإيكولوجية  لنظم  المائية  الح�ص�س  تحديد  	•

الرطبة. لالأرا�صي  المائي  التح�صي�س  تنفيذ  	•

وكما “اتفاقية رام�صار” تعمل “اتفاقية حماية التراث الح�صاري والطبيعي العالمي” والمعروفة اخت�صارًا با�صم “اتفاقية 

المواقع، كما  وا�صتقاللية الختيار  اأكثر �صرامة  ت�صتمل على نظام  لكنها  لمواقع محددة.  اأ�صا�س قوائم   على 
العالمي”96 التراث 

تفر�س على اأع�صائها التزامات م�صددة وت�صتمل على مجموعة من الن�صو�س الخا�صة بتقديم التقارير والتفتي�س. تتمثل اأهمية 

التراث  مجال  في  كبيرة  عالمية  قيمة  ذات  كمناطق  المدرجة  للمواقع  الحماية  توفيرها  في  البيئية  للجريانات  االتفاقية  هذه 

التراث  و“اتفاقية  رام�صار”  “اتفاقية  تعمل  المائية.  للمجاري  العليا  المائية  والم�صاقط  واالأنهار  البحيرات  ومنها  الطبيعي 

، ولكن حالما تدرج اأر�س رطبة اأو نهر اأو موقع محدد في اإحدى هذه القوائم فاإنها 
97

العالمي” على اأ�صا�س و�صع قوائم طوعية

ت�صبح مو�صع مراقبة دولية.

ولي�س بعيدًا عن نطاق اإدارة الجريانات البيئية نجد “اتفاقية حماية االأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية” والمعروفة 

 خالفًا لالتفاقيتين االآنفتين تتبنى هذه االتفاقية نهجًا موجهًا نحو اأنواع معينة من الحيوانات 
98

اخت�صارًا با�صم “اتفاقية بون”.

وتقيم اإطارًا ت�صتطيع من خالله “دول النطاق” )اأي الدول ذات ال�صيادة على اأي منطقة واقعة في نطاق نوع معين من الحيوانات( 

اتفاقيات  تطوير  االتفاقية  في  عليها  المن�صو�س  الحماية  اآليات  من  االنقرا�س.  لخطر  المهاجرة  االأنواع  تعر�س  لمنع  التعاون 

اأنواع معينة مدرجة في القوائم وَموائلها بهدف حماية هذه  اأو مجموعات  “دول نطاق” الأنواع  منف�صلة بين دوٍل اأع�صاء تمثل 

البيئية عندما ت�صكل االأنهار واالأرا�صي موئل االأنواع المحمية ويكون  “اتفاقية بون” في حماية الجريانات  االأنواع. تبرز فائدة 

الحفاظ على جريانات المياه �صروريًا ل�صمان بقاء االأنواع المهاجرة.
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ثمة “اتفاقية التنوع الحيوي” التي ت�صكل معاهدة اإطارية ت�صعى لتحقيق الحفاظ على التنوع الحيوي في االأر�س. تت�صم غايات 

هذه االتفاقية ب�صمولية كبيرة، كما تت�صف ن�صو�س االلتزامات الرئي�صية للدول االأع�صاء بعمومية �صديدة. وتنطبق االتفاقية على 

التنوع الحيوي من كافة الم�صادر )االأر�صية والبحرية وغيرها من الم�صادر المائية( مما يجعلها مت�صلة بالجريانات البيئية. 

و�صعت هذه االتفاقية نظامًا �صاماًل للمحافظة على النظم االإيكولوجية والموارد الحيوية. وتتلخ�س اأهدافها في:

حماية التنوع الحيوي.  )1

اال�صتخدام الم�صتدام لعنا�صر هذا التنوع.  )2

ف في الفوائد الناجمة عن تفعيل الموارد الجينية. 3( الت�صارك المن�صِ

وتلتزم االأطراف المتعاقدة بالتعاون في المحافظة على التنوع الحيوي في المناطق الواقعة خارج حدودها الوطنية وتطوير 

ا�صتراتيجيات وخطط وبرامج وطنية جديدة لحماية وا�صتدامة ا�صتخدام التنوع الحيوي اأو تعديل ما هو قائم من ا�صتراتيجيات 

وخطط وبرامج معنية بهذا ال�صاأن. كما ينبغي عليها اإدماج التنوع الحيوي في الخطط والبرامج وال�صيا�صات القطاعية اأو ال�صاملة 

لعدة قطاعات. ومما يحتل اأهمية خا�صة للجريانات البيئية �صمن اتفاقية التنوع الحيوي تلك الن�صو�س المتعلقة بحماية المواقع 

التنوع  تتناول  عديدة  قرارات  االأع�صاء  موؤتمر  تبنى  وقد  المعاك�صة.  االآثار  وخف�س  البيئي  االأثر  بتقييم  المتعلقة  وتلك  االأ�صلية 

المياه  النوع من  لهذا  االإيكولوجية  النظم  الإدارة  وقانونية  موؤ�ص�صية  ترتيبات  وذلك من خالل  الداخلية  االأرا�صي  لمياه  الحيوي 

وتبني خطط وبرامج وا�صتراتيجيات واإدماج التنوع الحيوي في ال�صيا�صات ذات ال�صلة.

على الرغم من اأن بع�س االلتزامات المذكورة اأعاله تت�صم بالغمو�س وتتيح لالأع�صاء هام�صًا كبيرًا من الحرية في التنفيذ 

اإال اأنها مجتمعة تتيح اأ�صا�صًا �صحيحًا لنظام دولي للجريانات البيئية يت�صم با�صتمرارية التطور وال�صمولية. وفي معظم الحاالت 

تتاح للمجتمع المدني فر�س جيدة لممار�صة �صغط على االأع�صاء لاللتزام بن�صو�س االتفاقيات بل والم�صاهمة الفنية لتحقيق 

ذلك االلتزام.

5-2-3 حقوق وواجبات الدول في االأنهار الدولية 

االأنهار.  وا�صتخدام  بحماية  خا�صة  �صاملة  دولية  معاهدة  تبني  حول  اتفاق  اإلى  التو�صل  من  الدولي  المجتمع  يتمكن  لم 

التو�صيات   على و�صع مبادئ عالمية وبع�س 
99

اأعاله المذكورة  المتحدة” لعام 1997  االأمم  “اتفاقية  له  وقد اقت�صر ما تو�صلت 

واالإر�صادات ت�صتهدي بها �صيا�صات اإدارة االأنهار العابرة للحدود في الدول الم�صاطئة للمجاري المائية الم�صتركة. وتتوقف الفائدة 

المرجوة من هذه المبادئ على تطبيقها من خالل تبني قواعد محددة مالئمة للمجرى المائي المعين. وت�صتمل المبادئ الواردة 

نة في “اتفاقية االأمم المتحدة” لعام 1997 واالتفاقيات االأخرى الم�صابهة على: اأعاله والمت�صمَّ

100

الدولية. المائية  للمجاري  ف  المن�صِ التوظيف  	•
101

االأخرى. الم�صاطئة  للدول  موؤثرة  باأ�صرار  الت�صبب  بعدم  االلتزام  	•
102

نية. بح�صن  بالتعاون  االلتزام  	•
103

والمعلومات. للبيانات  المنتظم  التبادل  	•
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اإطار 5-1: قواعد رابطة القانون الدولي

رابطة القانون الدولي هي منظمة اأكاديمية غير حكومية مرموقة تاأ�ص�صت عام 1873. وقد تبنت الرابطة “قواعد 

هيل�صنكي ال�صتخدامات مياه االأنهار الدولية”. اأقرت هذه القواعد عام 1966 ثم ا�صتكملت الحقًا بقواعد اإ�صافية 

اأمور مثل حماية و�صع المياه الجوفية. وقد خ�صعت تلك القواعد لمراجعة لجنة الموارد المائية في  حول عدة 

الرابطة.

تعتبر “قواعد هيل�صنكي” اأن حو�س الت�صريف هو اأ�صا�س اإدارة االأنهار الدولية وتعرفه باأنه “المنطقة الجغرافية 

الممتدة عبر دولتين اأو اأكثر تبعًا لحدود الم�صقط المائي لنظام المياه وت�صمل المياه ال�صطحية والجوفية المتدفقة 

اإلى نقطة و�صول م�صتركة”. وال ت�صتخدم “اتفاقية االأمم المتحدة” لعام 1997 هذا المفهوم بل تتبنى مفهومًا 

للمجاري المائية الدولية اأكثر تحديدًا.

ف والذي يقيد ال�صيادة الوطنية وي�صدد على اأنه لدولة  تتبنى المادة الرابعة من القواعد مبداأ التوظيف المن�صِ

الحو�س الحق في ن�صيب معقول ومن�صف من اال�صتخدامات المفيدة لمياه حو�س الت�صريف الدولي وذلك بعد 

درا�صة عوامل منها المناخ وال�صكان واال�صتخدامات الم�صبقة والم�صادر البديلة. ثمة مبادئ اأخرى مكملة لهذا 

القائمة من�صفة  االأن�صطة  اعتبار  اإمكانية  �صواها،  اأف�صلية على  ا�صتخدامات ذات  فئة  المبداأ منها: عدم وجود 

ومعقولة اإال اإن ا�صتطاعت دولة م�صاطئة اإثبات عدم االإن�صاف في هذه اال�صتخدامات، عدم االإقرار بحق اأي دولة 

في اال�صتئثار با�صتخدامات م�صتقبلية للمجرى المائي.

من اأهم االإ�صافات التي اأتت بها “قواعد هيل�صنكي” حماية اال�صتخدامات “المفيدة” للمياه اأي تلك الم�صتملة 

على قيمة اقت�صادية اأو اجتماعية، والتي يمكن اعتبار اال�صتخدامات البيئية للمياه اإحداها.

في  كما  معاهدة  ل�صياغة  ا�صتخدمت  عديدة  منا�صبات  في  اأنها  اإال  معاهدة  من  جزءًا  لي�صت  القواعد  اأن  ومع 

واالأوروغواي. والباراغواي  والبرازيل  وبوليفيا  االأرجنتين  ْبليت” بين  نهر  حو�س  “معاهدة 

5-2-4 المواثيق غير الملزمة

اإ�صافة اإلى المعاهدات واالتفاقيات الواردة اأعاله ثمة مجموعة من المواثيق ي�صعب تعريفها وال يمكن اعتبارها “قانونًا” 

بالمعنى الدقيق للكلمة، ومع ذلك فهي ذات �صلة. وفي معظم الحاالت تكون قواعد هذه المواثيق قد خ�صعت لتمحي�س يهدف غالبًا 

لو�صع اإر�صادات عامة مما ي�صبغ عليها اأهمية م�صتَحقة و�صيئًا من ال�صلطة )اأنظر اإطار 1-5(.

يمكن �صمن فئة االأدوات هذه والمعروفة بـ “القانون غير الملزم” اإدراج مواثيق مثل قواعد ال�صلوك واالإر�صادات والمبادئ 

البحرية  للبيئة” و“المنظمة  المتحدة  االأمم  “برنامج  المواثيق منظمات مثل  تبنَّت هذه  والتو�صيات والقرارات والمعايير. وقد 

قواعد  تطوير  في  وم�صاهمتها  عام  لتقبل  اإبرازها  في  المواثيق  اأهمية هذه  تتمثل  الذرية”.  للطاقة  الدولية  الدولية” و“الوكالة 

جديدة للقانون الوطني والقانون الدولي.

توجد المبادئ المر�صدة لتنظيم الجريانات البيئية في مجموعة من االأدوات القانونية غير الملزمة مثل “جدول اأعمال القرن 

 ي�صتمل هذا “الجدول” على مفهوم التطوير الم�صتدام للموارد الطبيعية، ويتبنى الف�صل 18 منه نظرة �صمولية اإلى اإدارة 
104

.”21

الموارد المائية مركزًا على اأهمية االإدارة المتكاملة لموارد المياه في اأحوا�س االأنهار.
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ر عن الم�صتوى المنا�صب الإدارة الموارد المائية بما فيها الجريانات البيئية بم�صتوى الحو�س اأو الحو�س الفرعي. وفي  ويعبَّ

حين ي�صكل ذلك عن�صرًا حيويًا من عنا�صر الجريانات البيئية اإال اأنه تقييم غير كاف لحجم الق�صايا التي ت�صتوجب اهتمامًا �صمن 

االإدارة ال�صحيحة للجريانات البيئية. ويبحث الف�صل 18 في مو�صع اآخر اأهمية االإدارة للجريانات البيئية وبما ي�صمل المحافظة 

على �صالمة النهر و�صحة النا�س ونوعية الحياة.

لذلك ي�صح القول اأن االإدارة المتكاملة للموارد المائية ت�صتند اإلى النظرة للمياه كجزء اأ�صا�صي من النظام االإيكولوجي ومورد 

طبيعي ومنفعة اجتماعية واقت�صادية تحدد نوعيُتها وكميُتها طبيعة ا�صتخدامها. ينبغي على اأي جريان بيئي اأن يكفل -كحد اأدنى- 

وجود جريانات عبر النظم االإيكولوجية �صمن م�صتويات تحافظ على �صالمة هذه النظم. ومن اأهداف “جدول اأعمال القرن 21” 

الوا�صحة اتباع نهج حو�س النهر في اإدارة الموارد المائية والذي يعتبر المياه لي�صت فقط جزءًا اأ�صا�صيًا من النظام االإيكولوجي بل 

اأي�صًا منفعة اجتماعية واقت�صادية �صرورية للحياة.

مثلت “القمة العالمية للتنمية الم�صتدامة” )جوهان�صبيرغ 2002( متابعة “لجدول اأعمال القرن 21”. وقد قدمت الخطة 

اإر�صادات محددة للكيفية التي ت�صتطيع من خاللها الدول توظيف ا�صتراتيجيات اإدارة للجريانات  التنفيذية التي و�صعتها القمة 

البيئية. و�صددت الخطة على الحاجة لتطوير اإدارة متكاملة للموارد المائية وخطط للكفاءة المائية بحلول عام 2005 )مع توفير 

دعم للدول النامية( وذلك عبر اأن�صطة على كافة الم�صتويات بهدف:

والم�صقط  النهري  للحو�س  المتكاملة  باالإدارة  خا�صة  وطنية/اإقليمية  وبرامج  وخطط  ا�صتراتيجيات  وتنفيذ  تطوير  	•
اإعادة تدوير  البنية التحتية للمياه بهدف تقليل الفواقد وزيادة  المائي والمياه الجوفية والقيام بتدابير لتح�صين كفاءة 

المياه.

واإدارة  والمعلوماتية  ال�صوقية  واالأدوات  الطوعية  والتدابير  والر�صد  االأنظمة  فيها  بما  ال�صيا�صة  اأدوات  كافة  توظيف  	•
ا�صتخدام االأرا�صي وا�صترداد تكاليف الخدمات المائية دون اأن ت�صبح غايات هذا اال�صترداد عقبة اأمام و�صول الفقراء 
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اإلى مياه اآمنة وتبني نهج متكامل في التعامل مع الحو�س النهري.

لتلبية  االأولوية  يعطي  بما  المتناف�صة  اال�صتخدامات  بين  تح�صي�صها  وترويج  المياه  موارد  ا�صتخدام  كفاءة  تح�صين  	•
االحتياجات الب�صرية االأ�صا�صية ويوازن بين متطلبات حماية اأو اإ�صالح النظم االإيكولوجية ووظائفها خا�صة في البيئات 

اله�صة وبين االحتياجات الب�صرية وال�صناعية والزراعية بما في ذلك حماية جودة مياه ال�صرب.

بالمياه. المتعلقة  االأحداث  اآثار  حدة  لتخفيف  برامج  تطوير  	•

تعتبر اإدارة الجريانات البيئية في االأنهار العابرة للحدود �صاأنًا دوليًا وبالتالي مو�صوعًا من موا�صيع القانون الدولي. كما يعتبر 

البيئية في �صياق عابر  اأ�صمل الإدارة الجريانات  للمبادئ ذات ال�صلة باكورة خطوات بناء نظام  التف�صير والتطبيق ال�صحيحان 

للحدود و�صمن حدود الدولة الواحدة.

5-3 ال�صيا�صات والت�صريعات الوطنية

ع توفير مياه للجريانات  في معظم الحاالت لم توؤ�ص�س الت�صريعات الوطنية القائمة بعد مجموعة قواعد وا�صحة وم�صبوطة ت�صرِّ

البيئية، وحتى االآن دول محدودة فقط اأقرت باأهمية اال�صتخدامات غير اال�صتهالكية للمياه وطورت ت�صريعات محددة ناظمة لهذه 
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اال�صتخدامات. تمثل كل من جنوب اأفريقيا واأ�صتراليا مثالين حديثين على الت�صريعات الخا�صة بالجريانات البيئية.

ت�صتمل االأ�صاليب الت�صريعية التي تم توظيفها متطلبًا قانونيًا يق�صي بتوفير حد اأدنى من الجريانات البيئية واإقرار ت�صريعات 

االأنهار الِبكر وذات ال�صمة الجمالية وتطبيق مبادئ االئتمان العام واالإدارة المنظمة للجريانات التي تكفل وجود فوائد للبيئة. اأما 

للتعامل مع اال�صتغالل الجائر لمياه االأنهار فقد ا�صتملت هذه االأ�صاليب اأحيانًا على اال�صتمالك الجبري والطوعي لحقوق مائية 

قائمة. وثمة اأمثلة على هذه االأ�صاليب في نهاية هذا الجزء.
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حالة 5-2: الوالية كقيِّم عام على حماية المجاري المائية: حالة بحيرة  “مونو”

المائية على نحو م�صتقل عن  االأ�صيلة للمجاري  “كاليفورنيا” حماية الحقوق  العليا في  في عام 1983 قررت المحكمة 

يمثل  “األباْين” في قرار  لمقاطعة  العليا  المحكمة  “اأودوبون” الوطنية” �صد  “جمعية  االأفراد وذلك في ق�صية  حقوق 

الرئي�صي  مياهها  “كاليفورنيا”، م�صدر  بحيرات  اأكبر  ثاني  “مونو” هي  بحيرة  العام.  االئتمان  لمبداأ  متقدمًا  تطبيقًا 

خم�صة مجاري للمياه العذبة الناتجة عن ذوبان ثلوج جبال “�صييرا نيفادا”. في عام 1940 منح مجل�س “كاليفورنيا” 

م�صتوى  انخفا�س  اإلى  اأدى  مما  اأنجلو�س”،  “لو�س  اإلى مدينة  المجاري  تدفقات هذه  كامل  لتخ�صي�س  ت�صريحًا  للمياه 

البحيرة وهبوط منطقة ال�صطح بما يعادل الثلث. كما زادت ملوحة البحيرة وتَهَدد جمالها الطبيعي ومزاياها االإيكولوجية. 

لذلك قامت “جمعية “اأودوبون” الوطنية” برفع دعوى لمنع بلدية “لو�س اأنجلو�س” من تحويل الجريانات المائية على 

اعتبار اأن مبداأ االئتمان العام يفر�س على مجل�س المياه واجب حماية �صواطئ بحيرة “مونو” وقاعها ومياهها.

تمثل اأهم عنا�صر قرار المحكمة في اإلزامها مجل�س المياه -كقيِّم عام- بدرا�صة االآثار البيئية الناجمة عن التح�صي�س 

الحالي للمياه واإعادة تح�صي�صها اإن ا�صتدعت ذلك �صرورات حماية نظام البحيرة االإيكولوجي. ومن الطبيعي اأن ي�صتتبع 

هذا القرار اإيجاد توازن بين �صاأنين اأ�صا�صيين: احتياجات مواطني “لو�س اأنجلو�س” من المياه العذبة واحتياجات الكائنات 

المتوطنة في البحيرة ونظامها االإيكولوجي.

تكمن اأهمية هذا القرار للجريانات البيئية في اأنه طور واأثرى مفهوم االئتمان العام، باالإ�صافة اإلى اأنه فر�س على الوالية 

-كقيم عام- واجبًا ملزمًا م�صتمرًا هو درا�صة االآثار البيئية ال�صتخدامات وتحويل المجاري المائية.

�صورة 5-1: مزارع تايالندي ي�صخ المياه في “باُتم” بتايالند. خالل عام 1999 �صخ مزارعو البرتقال واالأرز كميات كبيرة من 

مياه االأنهار وذلك في اأ�صواأ مو�صم جفاف خالل عقود ب�صبب ظاهرة النينو
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متطلبات الحد االأدنى من الجريان 
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ال�صوي�صري المياه  حماية  فقانون  المائية.  المجاري  اأنواع  من  نوع  لكل  الالزم  للجريان  اأدنى  حدًا  الدول  بع�س  و�صعت 

مثاًل ي�صع حدودًا دنيا لمختلف معدالت الجريان يجب المحافظة عليها اأو زيادتها في حاالت محددة ح�صب العوامل الجغرافية 

واالإيكولوجية.

االإدارة المنظمة للجريانات

ا�صتخدمت االإدارة المنظمة للجريانات في حو�س “موراي-دارلينغ” باأ�صتراليا بهدف اإيجاد فوائد بيئية وذلك من خالل 

اتخاذ قرارات محددة تم التو�صل اإليها �صمن االتفاقية التي اأن�صاأت مبادرة الحو�س.

ت�صريعات االأنهار الِبكر وذات ال�صمة الجمالية

اأقرت بع�س الدول ت�صريعات لما �صمي باالأنهار الِبكر وذات ال�صمة الجمالية والتي ت�صتمل على حماية التدفق الطبيعي للمجاري 
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المميزة من اأية عوائق كما في القانون االأميركي لالأنهار الِبكر وذات ال�صمة الجمالية. 

مبداأ االئتمان العام

يتعلق هذا المبداأ ب�صمان الو�صول العام اإلى موارد طبيعية معينة كاالأنهار. وقد ا�صتخدمت المحاكم االأميركية هذا المبداأ 

الإعادة تعريف الحقوق المائية بهدف المحافظة على جريانات داخل المجرى المائي وحماية بع�س االأرا�صي الرطبة النهرية.

خطط االإدارة القانونية 

تطلب بع�س الدول تطوير خطط اإدارة قانونية تقتطع حدًا اأدنى من المياه للحفاظ على �صالمة النهر وتقيد ح�ص�س اال�صتخدامات 
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اال�صتهالكية بما يفي�س عن حاجة النهر من المياه. ومن اأمثلة ا�صتخدام هذا النهج قانون جنوب اأ�صتراليا للموارد المائية.

توليفة اأ�صاليب

الجنوب  المياه  قانون  في  المياه  احتياطي  في  يتمثل  كما  الذكر  االآنفة  االأ�صاليب  بع�س  من  مزيج  ا�صتخدام  االبتكارات  من 
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اأفريقي.

البيئية.” للجريانات  ت�سريعات وطنية  بعد  تو�سع  لم  “في حالت عديدة 

حالة 5-3: قانون المياه الوطني في جنوب اأفريقيا

العامة وو�صعها تحت �صيطرة  المنفعة  المائية �صفة  الموارد  الُمقر عام 1998 على  اأفريقي  المياه الجنوب  اأ�صبغ قانون 

مًا على الموارد المائية بحيث  الدولة وجعل ا�صتخدامها مرهونًا بترخي�س. تعتبر الحكومة الوطنية وفقًا لهذا القانون قيِّ

فين للمياه ونقلها. تمار�س �صلطاتهًا وفقًا لمبداأ االئتمان العام وتتولى م�صوؤولية التح�صي�س واال�صتخدام المن�صِ

يقرر القانون تخ�صي�س “احتياطي مائي” يتاألف من قدر من المياه غير المح�ص�صة والذي هو بالتالي لي�س مو�صع تناف�س 

من اال�صتخدامات المائية االأخرى. كما ي�صير اإلى نوعية وكمية هذا االحتياطي وق�صميه: احتياطي لالحتياجات الب�صرية 

والطعام  ال�صرب  في  الم�صتخدمة  المياه  كمية  فهو  الب�صرية  االحتياجات  احتياطي  اأما  اإيكولوجي.  واحتياطي  االأ�صا�صية 

والنظافة ال�صخ�صية، في حين يمثل االحتياطي االإيكولوجي كمية المياه الالزمة لحماية النظم االإيكولوجية المائية. تناط 

م�صوؤولية االحتياطي بالوزير الذي بو�صعه اإقامة احتياطي لكامل مورد مائي معين اأو جزء منه. كما ي�صتطيع الوزير وفقًا 

للقانون وبعد اإجراء الم�صاورات ال�صرورية فر�س القيام بتدابير من �صاأنها تخفي�س جريانات داخل المجرى المائي.
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5-4 خطوات عملية وتحديات

ي�صم هذا الجزء قائمة ا�صتر�صادية باالأمور التي يجب مراعاتها للبدء باإن�صاء نظام للجريانات البيئية. ال يوجد نظام موحد 

اأو جداول  اأدناه فذلك يرتبط بالزمان والمكان خا�صة في �صوء تطور جدول اأعمال المياه العالمي  عند اتباع الخطوات الواردة 

اأعمال الأقاليم معينة. يمكن خالل اتباع هذه الخطوات اال�صتفادة من خدمة “ECOLEX” المعلوماتية والتي تعرف عن نف�صها بـ 

.)www.ecolex.org( البيئة”،  قانون  اإلى  “المدخل 

الخطوة االأولى: اأنظر في االتفاقيات البيئية متعددة االأطراف

َتحقْق اإن كانت الدولة ع�صوًا في اأي من االتفاقيات البيئية متعددة االأطراف التالية: “اتفاقية التنوع الحيوي”، “اتفاقية رام�صار”، 

العالمي”. التراث  “اتفاقية  المهاجرة”،  االأنواع  “اتفاقية 

الخطوة الثانية: اأنظر في االتفاقيات النهرية العالمية

االأ�صا�صي  والنظام  بر�صلونة  “اتفاقية  التاليتين:  العالميتين  النهريتين  االتفاقيتين  من  اأي  في  ع�صوًا  الدولة  كانت  اإن  تحقْق 

الموؤثرة  الهيدروليكية  الطاقة  بتنمية  المتعلقة  الدولية” و“االتفاقية  االأهمية  ذات  المالحية  المائية  الطرق  بنظام  الخا�صان 

في اأكثر من دولة واحدة”. وانظر اإن كانت موقعة على “اتفاقية االأمم المتحدة الخا�صة بقانون اال�صتخدامات غير المالحية 

للمجاري المائية الدولية”.

الخطوة الثالثة: اأنظر في االتفاقيات النهرية االإقليمية

تحقْق اإن كانت الدولة ع�صوًا في اأي من االتفاقيات النهرية العالمية التالية: “اتفاقية “هيل�صنكي” لحماية وا�صتخدام المجاري 

المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية”، “اتفاقية نهر ميكونغ”، “البروتوكول المتعلق بنظم المجاري المائية الم�صتركة في 

المجموعة االإنمائية للجنوب االأفريقي”. اإما اإذا كانت الدولة ع�صوًا في االتحاد االأوروبي اأو اإحدى الدول التي �صتن�صم قريبًا لهذا 

االتحاد فيحبذ النظر في “التوجيهات االإطارية الخا�صة بالمياه” والتي تبناها مجل�س وبرلمان االتحاد االأوروبي عام 2000.

الخطوة الرابعة: اأنظر في الن�صو�س الملزمة في االتفاقيات وعنا�صر االإلزام في القانون العرفي

تحتوي بع�س االتفاقيات المذكورة اأعاله على ن�صو�س ملزمة خا�صة بحماية النظم االإيكولوجية المائية يجب مراعاتها. كما اأن 

بع�س هذه االتفاقيات مثل “اتفاقية رام�صار” �صاغت اإر�صادات قد ت�صاعد في اإعداد اأطر قانونية خا�صة بالمحافظة على االأرا�صي 

ر كذلك اأن القانون الدولي غير متمثل فقط بالمعاهدات بل بالُعرف اأي�صًا،  الرطبة وتوفير ح�ص�س كافية للنظم االإيكولوجية. وتذكَّ

مع مالحظة اأن االتفاقيات اآخذة بتمثيل القانون العرفي في هذا المجال.

الخطوة الخام�صة: اأنظر في مواثيق ال�صيا�صات الدولية للمياه 

“الخطة  العذبة”،  المياه  “بون” حول  موؤتمر  “مفاتيح   ،”21 القرن  اأعمال  “جدول  مثل  العالمية  المواثيق  ن�صو�س  في  اإبحث 

التنفيذية للقمة العالمية للتنمية الم�صتدامة”. فهذه وغيرها تقدم تدابير مفيدة لتنظيم ال�صيا�صات المائية الوطنية. من ال�صروري 

اأي�صًا التحقق اإن كانت الدولة قد �صاركت في اأية مبادرات عالمية اأو تبنتها مثل “تقرير المفو�صية العالمية لل�صدود” والذي يتيح 

اإر�صادات اإ�صافية لعملية تطوير �صيا�صة وت�صريع وطنيين الإدارة الجريانات البيئية.

الخطوة ال�صاد�صة: اأنظر في الن�صو�س الد�صتورية الخا�صة بالبيئة والمياه

تحقق اإن كان لدى الدولة ن�صو�س د�صتورية مت�صلة بالحق في الح�صول على بيئة نظيفة و�صليمة اأو الحق في الو�صول اإلى المياه. 

واأنظر كذلك في م�صامين هذه الن�صو�س، وابحث عما يتناول الت�صارك في �صلطة الت�صريع لهذه الق�صايا.
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الخطوة ال�صابعة: اأنظر في القوانين واالتفاقيات الوطنية والمناطقية الخا�صة بالموارد الطبيعية

اإبحث عن القوانين الوطنية والمناطقية والمحلية التي تتناول اإدارة المياه والموارد الطبيعية على نحو عام. ومن ال�صروري اأي�صًا 

باإدارة  ا�صتخدامات و/اأو عادات مرتبطة  ت�صتمل هذه على  التقليدية، فقد  المجتمعات  اأية ممار�صات عرفية من قبل  النظر في 

وحماية الموارد المائية غير من�صو�س عليها في القانون. 

المواقف غير مجٍد.” الموجه نحو حل موحد لجميع  “التفكير 

لالإطار  فالبن�صبة  الت�صريعي.  واالإطار  ال�صيا�صة  تفا�صيل  في  بالبحث  اأعاله  الوارد  التحليل  اإتمام  تلي  التي  المرحلة  تتمثل 

الت�صريعي ينبغي التذكر اأنه ال يوجد نهج واحد منا�صب لكل الحاالت واأن التفكير الموجه نحو حل موحد لجميع المواقف غير مجٍد. 

اأو�صاع كل دولة وما تمليه عليهم  ال�صاأن العام في دولهم بما يتنا�صب مع  وما يفعله الم�صرعون هو �صياغة قوانين تعالج ق�صايا 

م�صوؤولياتهم اأمام ناخبيهم.

ال يتم الت�صريع العادي باإ�صراك المجتمعات المحلية وال باال�صتفادة من حكمة الم�صوؤولين المنتخبين محليًا، كما ال ي�صاغ 

في �صياق اأو�صاع محلية، بل هو اأقرب اإلى الممار�صة االأكاديمية والتي ال توفر حلواًل �صريعة. فاإن اأردنا تطوير اإطار ت�صريعي فعال 

اأن  اإجراء مواءمة دقيقة في هذا الت�صريع. ومع  في �صبط تلوث المياه وتوفير كمية مائية كافية لالحتياجات االإيكولوجية علينا 

الت�صريعات العادية ال تقدم الحلول المبتغاة اإال اأنه يمكن و�صع اإر�صادات اأو مبادئ رئي�صية م�صتقاة مما تم اإنجازه على الم�صتوى 

الدولي ومن حاالت درا�صية ناجحة واأخرى متو�صطة النجاح. فيمكن لهذه االإ�صادات اأو المبادئ اأن ت�صبح مرجعيات ت�صتهدي بها 

عمليات تطوير ال�صيا�صات واالأطر الموؤ�ص�صية والتنظيمية.

لكن الق�صايا الرئي�صية التي �صتبرز هي تلك التي تحددها الطريقة التي تم بها تغيير النظام النهري وحجم وطبيعة الحقوق 

التي اأوجدت اإما قانونيًا اأو من خالل توقعات النا�س الم�صروعة القائمة على ممار�صات �صابقة. اأما النظم التي لم تكن قد خ�صعت 

لتغييرات كبيرة اأو حيثما تكون الحقوق القائمة قليلة في�صهل التعامل معها. لكن التجربة تخبرنا اأن هذه النظم هي التي ترزح عادة 

تحت �صغط ال�صحب الجائر مما يجعها مثار اهتمام معظم المجتمعات واالإعالم وال�صيا�صات. وفي كل االأحوال يف�صل تناول م�صاألة 

اإدارة الجريانات البيئية قبل الو�صول اإلى هذه المرحلة الحرجة وللحيلولة دون ذلك.

من غير الممكن القيام بمحاولة جادة الإدارة الجريانات البيئية اإال بعد اتخاذ قرارات �صيا�صية وا�صحة على الم�صتوى الحكومي 

المنا�صب. ويختلف هذا الم�صتوى ح�صب ما هو قائم من اأو�صاع. �صتبرز الحاجة في كثير من الحاالت اإلى اتخاذ القرارات من قبل 

منظمة الإدارة الحو�س ناهيك عن الحكومة الوطنية اأو المناطقية.

عرفنا اأعاله اأن االتفاقيات الدولية قد تتناول الجريانات البيئية واإن ب�صكل غير مبا�صر. وينطبق ذات االأمر على القرارات 

ال�صيا�صية التي قد تعطي ال�صوء االأخ�صر لالنطالق دون االإ�صارة المبا�صرة اإلى الجريانات البيئية. مثاًل قد ي�صتخدم قرار �صيا�صي 

“تح�صين كفاءة ا�صتخدام موارد المياه وترويج  “جوهاِن�صبيرغ” التنفيذية”، كما في:  “خطة  لغة م�صابهة للغة الم�صتخدمة في 

تح�صي�صها بين اال�صتخدامات المتناف�صة بما يعطي االأولوية لتلبية االحتياجات الب�صرية االأ�صا�صية ويوازن بين متطلبات حماية 

اأو اإ�صالح النظم االإيكولوجية ووظائفها خا�صة في البيئات اله�صة وبين االحتياجات الب�صرية وال�صناعية والزراعية بما في ذلك 
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حماية جودة مياه ال�صرب”.

ا�صتنادًا اإلى المبادئ ال�صابقة �صيتوجب التعامل مع ب�صعة ق�صايا تتطلب معالجة �صيا�صية.

الق�صية االأولى: تحديد النطاق الذي �صيتم �صمنه العمل

ينبغي على �صناع ال�صيا�صة تحديد النطاق الذي �صيتم اإدارة الجريانات البيئية �صمنه. ويعتبر النهج الدولي اأن اأمثل نطاق الإدارة 

موارد المياه هو الذي يكون على م�صتوى الحو�س ويت�صف بالتكاملية. واإن لم ُتَدر موارد المياه على هذا النطاق ف�صتواجه اإدارة 

الجريانات البيئية عقبات كبيرة.
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الق�صية الثانية: تطبيق مبداأ تفريع ال�صلطات

يجب تطبيق هذا المبداأ والذي ين�س على التعامل مع الق�صايا على اأدنى م�صتوى منا�صب وفعال في اإدارة موارد المياه. ويقت�صي 

هذا “التفريع” عادة القيام باختيارات �صيا�صية دقيقة حول الم�صتوى االأمثل الذي يمكن من خالله اتخاذ وتطبيق قرارات معينة 

باالإ�صافة اإلى م�صادر الموارد المالية وكيفية الح�صول عليها واإنفاقها. اأما في �صياق اإدارة الجريانات البيئية فيجب اتخاذ القرار 

ال�صيا�صي االأولي وتطوير االإطار الت�صريعي على اأعلى م�صتوى ممكن. ومع ذلك فاإن الممار�صة العملية تبين اأن التطبيق �صي�صتمل 

غالبًا على قرارات يومية تتخذ على م�صتويات مناطقية اأو محلية. ورغم تنوع الظروف تبقى الحاجة الإ�صراك كافة الم�صتويات في 

تطوير وتنفيذ نظام ناجح للجريانات البيئية.

الق�صية الثالثة: تعريف حقوق الو�صول اإلى المياه

يجب تطوير نظام متين لتح�صي�س المياه يعرف بو�صوح حقوق الو�صول اإلى المياه مما يعني تناوله الق�صية الجدلية لكن االأ�صا�صية 

والمتمثلة في تعريف حقوق ملكية المياه. يعتبر االتجار المحلي في الحيازات المائية اأحد االأدوات ال�صوقية ال�صائعة في دول عديدة 

كاأ�صتراليا وت�صيلي. وتبين التجربة االأ�صترالية اأن “من المتطلبات الم�صبقة االأ�صا�صية لالتجار في المياه وجود تعريف واٍف لتلك 
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الحقوق ك�صكل من اأ�صكال الملكية المنف�صلة عن الحق في االأر�س”.

الق�صية الرابعة: تقرير وجود �صرورة لنظام تعوي�س

من ال�صروري تحديد كيفية تناول االأ�صئلة الحتمية المتمثلة في اإن كان ثمة حاجة لتقديم تعوي�صات عند التباين في الحقوق المائية 

وكيفية التعوي�س وهوية دافعيه. وحيثما يتم الح�صول على الجريانات من خالل ا�صتمالك الحكومات للُملكيات القائمة فقد تبرز 

توقعات من اأولئك المتخلين عن ملكياتهم باأن المياه �صُيحتفظ بها “كاأمانات”، مما قد يبرز الحاجة اإلى تحديد هوية اأوؤلئك الذين 

�صتناط بهم م�صوؤولية “رعاية” الجريانات البيئية واإدارتها. وقد يتولى ذلك “مدير بيئي” اأو يتقرر اأن يتَرك حد اأدنى من كمية 

المياه داخل المجرى دون الحاجة اإلى قيِّم خا�س بذلك.

الق�صية الخام�صة: اإيجاد نظام قانوني ذي قدرة تكيفية

يعتبر اإيجاد نظام ذي قدرة تكيفية منا�صبة لال�صتجابة للظروف المتغيرة عن�صرًا حيويًا من عنا�صر النظام الناجح. وينبغي اأن 

ي�صتند ذلك اإلى ر�صد ح�صيف للنظام، كما يقت�صي ت�صريعًا يتيح روؤية وا�صحة للوجهة دون االنجرار اإلى م�صتوى من التفا�صيل 

التي تجعله غير قابل للتعديل والتقويم. ويعتبر القيام بعملية م�صتمرة لتطوير خطط اإدارية مف�صلة وملزمة قانونيًا تتم في اإطار 

اأفريقيا ومعظم  اتبع في جنوب  الذي  النهج  التكيفية الالزمة. وهذا هو  بالقدرة  النظام  لَمدِّ  ت�صريعية وا�صحة و�صيلة  اإر�صادات 

الواليات االأ�صترالية.

الق�صية ال�صاد�صة: دعم انخراط مجتمعي فاعل

اإن التدابير الرامية لدعم انخراط مجتمعي م�صتمر وفاعل بهدف اإدماج القيم المجتمعية والمعرفة التقليدية في عملية تطوير 

الحديث عن  الت�صريعي. وعند  االإطار  اإدراجه في  ينبغي  بل  لل�صدفة  تركه  اأمر هام ال يجوز  االإدارة  واالأنظمة وخطط  ال�صيا�صة 

هذا  من  معين  جزء  اأو  للنظام  الم�صتدامة  االإدارة  في  م�صلحة  له  من  وكل  الم�صتخِدمين  مجموعة  هو  المق�صود  فاإن  المجتمع 

النظام.

الق�صية ال�صابعة: توقع ق�صايا الم�صوؤولية

ينبغي وجود مقدرة على التعامل الفعال مع ق�صايا قانونية معينة ال منا�س من ن�صوئها بما فيها الم�صوؤولية عن االأ�صرار التي قد 

ت�صببها اإدارة الجريانات البيئية. وقد يتم ذلك مثاًل عبر زيادة اأو تخفي�س حقوق الو�صول اأو تقييد االأن�صطة التجارية كالطاقة 

الكهرمائية. ويجب توقع هذه االأن�صطة م�صبقًا والتعامل معها �صمن االإطار الت�صريعي.
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الق�صية الثامنة: اإيجاد نظام قابل للتنفيذ 

من ال�صرورة بمكان اإيجاد نظام �صديد الو�صوح وقوي قادر على تي�صير تدابير تنفيذ وامتثال واإلزام فعالة. ويكون هذا النظام بما 

ي�صتمله من اإطار ت�صريعي مجديًا فقط عندما يحقق نتائج فعلية. كما ينبغي عند تطويره مراعاة االأو�صاع المحلية. ويقت�صي ذلك 

لي�س مجرد اإيجاد ت�صريع جديد اأو معدل بل اأي�صًا اال�صتفادة من فريق عمل ح�صن التدريب يقوم بمجموعة من المهام الجديدة.
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الف�صل ال�صاد�س

ح�سد الدعم ال�سيا�سي

6-1 ُكن م�صتعدًا

تختلف طرق تطوير نظم الجريان البيئي من دولة الأخرى، ولي�س ثمة “و�صفة جاهزة” لو�صع الجريان البيئي على االأجندة 

ال�صيا�صية وما من ت�صريع نموذجي الإقامة الجريان البيئي. اأما مو�صع االإجماع الدولي فيتمثل فقط في االإدراك باأن تطوير هذه 

النظم لن يكون اأمرًا ي�صيرًا، ففي حين ال يمكن الحفاظ على �صالمة النظم النهرية دون وجود جريانات بيئية فاإن هذه الجريانات 

تحتاج لجهد طويل وم�صتدام.

عملية  من  ال�صيا�صية  الجوانب  في  المنخرطين  اأولئك  لم�صاعدة  المفيدة  واالإ�صارات  المقترحات  بع�س  الف�صل  هذا  يقدم 

تطوير نظام للجريانات البيئية واأولئك الباحثين عن دعم لهذه العملية. ويعتمد النجاح المن�صود على التفاعل البّناء مع المحليين 

ابتداًء من ال�صيا�صيين وو�صواًل اإلى المزارعين وعلى القدرة على التثقيف حول الحاجة للجريانات البيئية �صمن ال�صياق المحلي. 

وينبغي توفر اال�صتعداد الجيد عند االنخراط في الجريانات البيئية. وثمة خم�س خطوات اأ�صا�صية يجب مراعاتها:

الخطوة االأولى: اإعرف عن ماهية الجريانات البيئية، وا�صتفد لذلك من هذا الدليل وغيره من م�صادر المعلومات المنا�صبة. 

الخطوة الثانية: اإعرف عن الحو�س النهري والموارد التي يحتويها، طبيعية كانت اأو من �صنع الب�صر. مثاًل اعرف اإن كانت مياه 

الحو�س ت�صتخدم في الري اأو ال�صناعة اأو هواية �صيد االأ�صماك. 

الخطوة الثالثة: اإعرف عن فوائد النهر للمحليين المعتمدين عليه، اإن كانت ت�صمل االعتيا�س منه اأو �صرب مياهه اأو اال�صتفادة منها 

لغايات ترفيهية اأو ثقافية اأو روحية.

الخطوة الرابعة: اإعرف عن ما هو قائم من المجموعات المحلية ذات الم�صالح الم�صتركة في الحو�س ومن اأمثلتها �صناديق الري 

واأندية �صيد االأ�صماك ومجال�س التطوير االقت�صادي والجماعات البيئية.

باإدارة الموارد المائية وغيرها من الموارد الطبيعية في  القوانين المحلية خا�صة ما يت�صل منها  اإطلع على  الخطوة الخام�صة: 

الحو�س. 

يجب منذ البداية االإدراك اأن ما تحتاجه الدولة المعنية لتحقيق نظام للجريانات البيئية هو وجود �صيا�صة عامة وت�صريعات 

داعمة للقرار ال�صيا�صي. يلي ذلك التطبيق الناجح لل�صيا�صة والت�صريعات. ويعني ذلك -كما �صنبين الحقًا- التعامل مع مختلف 

االإدارة  خطط  اإلى  ثم  الت�صريعية  االأطر  اإلى  العامة  ال�صيا�صة  قرارات  من  العملية  تركيز  النتقال  ا�صتجابة  الحكومة  م�صتويات 

المحلية.

ذوي  وغيرهم من  الرئي�صيين  القرار  �صناع  تحديد  البيئية  الجريانات  على  العمل  تاأثير  اإلى  الموؤدية  الهامة  الخطوات  من 

النفوذ والتاأثير القادرين على اإدراج الجريانات البيئية �صمن جداول العمل ال�صيا�صية والت�صريعية. من ال�صروري اأي�صًا معرفة من 
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�صيكون م�صوؤواًل عن ت�صيير هذه العملية ومن �صيناط به الحقًا تطبيق النظام. وعلى االأغلب لن يكون كل ذلك �صهاًل كما قد يبدو 

للوهلة االأولى خا�صة في النظم الفيدرالية حيث تكون ال�صلطة قد انتقلت من الم�صتوى المركزي باتجاه م�صتوى الم�صقط المائي 

اأو الم�صتوى المحلي. 

 “من الخطوات الأ�سا�سية تحديد �سناع القرار الرئي�سيين.”

من الطبيعي اأن تكون القدرة على اإدراج الجريانات البيئية �صمن جداول االأعمال ال�صيا�صية والت�صريعية موجودة لدى الجهة 

الحكومية الم�صوؤولة عن اإدارة الموارد المائية. ولكن في بع�س االأحيان قد ت�صترك اأكثر من جهة في هذه “القدرة” خا�صة عندما 

يكون توزيع الم�صوؤوليات قد اأ�صبح ممار�صة ماألوفة.

اإن ما يدرج �صمن جدول االأعمال قد يتاأثر بما قد تتخذه جهة حكومية من تدابير مالية للتاأثير على جهة اأخرى كما يظهر 

اتفاقًا   
113

الوطنية” )ني�صان 1995( المناف�صة  “�صيا�صة  مثلت  اأ�صتراليا.  الوطنية” في  المناف�صة  “�صيا�صة  الأثر  البياني  التمثيل 

الجزئي  الوطني الإ�صالح االقت�صاد  الم�صتوى  المناطقية التباع منهج من�صق على  والحكومات  “الكمنولث” والدولة  بين كل من 

 اأمكن من خاللها 
نظير �صل�صلة من دفعات المناف�صة الوطنية. وقد ا�صتمل جدول اأعمال االإ�صالح على اإ�صالحات “ذات �صلة”114

اإدراج الق�صايا التالية �صمن جدول اأعمال ال�صيا�صة الوطنية: تحديد واإدارة الموجودات، الت�صعير المدرو�س، االتجار في الحقوق 

متعلقة  ن�صو�س  على  اال�صتراتيجي  االإطار  هذا  ا�صتمل  تحديدًا  اأكثر  نحو  وعلى  المجتمع.  م�صاركة  البيئية،  الجريانات  المائية، 

بت�صعير االأرا�صي الح�صرية والريفية، والف�صل بين تح�صي�س المياه وملكية االأرا�صي، واالإ�صالح الموؤ�ص�صي، واالتجار في المياه، 

�صورة 6-1: الوزير الجنوب اأفريقي للموارد المائية “روني كا�صِرل�س” يبرز نتائج برنامج �صالمة النهر
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اإلى التفكير  اإلى البنية التحتية، والجريانات البيئية، والم�صورة المجتمعية. ويبين هذا المثال الحاجة  وو�صول االأطراف الثالثة 

االأعمال  تحفيز جداول  في  اإيجابي  تاأثير  من  مالية  موارد  لتوفر  ما  ذلك  في  “القدرة” بما  مو�صوع  مع  التعامل  عند  ال�صمولي 

ال�صيا�صية والت�صريعية. 

يتطلب تحديد موا�صع النفوذ القادرة على اإدراج الجريانات البيئية في جداول االأعمال ال�صيا�صية والت�صريعية معرفة هوية 

الح�صنة  للمعرفة  يمكن  وهنا  الق�صية.  معالجة  على  ي�صاعد  اأن  يمكن  ما  الموارد  من  يخ�ص�صوا  اأن  الممكن  من  الذين  اأولئك 

م�صادر  من  هامًا  م�صدرًا  الخارجي  التنموي  الدعم  ي�صكل  حيثما  خا�صة  هام  دور  لعب  الدولي  المجتمع  وهموم  باهتمامات 

التمويل.

يتبع كل ذلك اأن �صناع ال�صيا�صات العامة والم�صرعين والحكومات والوزارات المخت�صة وموظفي االإدارة العامة والموظفين 

ال�صيا�صيين هم االأطياف التي يجب التوا�صل معها مبا�صرة و/اأو ب�صكل غير مبا�صر عبر �صبل مختلفة كاالإعالم، كما �صنبين اأدناه.

يترتب على الزخم المطلوب الإقامة نظام للجريانات البيئية �صرورة اإ�صراك اأطراف فاعلة عديدة ابتداًء من اأرفع الم�صتويات 

التغيير �صورًا متعددة. وعو�صًا  والمحفزات على هذا  التغيير  ال�صغط بهدف  ويتخذ  المحلية.  المجتمعات  اإلى  الحكومية و�صواًل 

اأكبر عدد ممكن من الجبهات ثم تعديل  التعامل مع ق�صية ما يف�صل العمل على  اأنجع ال�صبل في  عن المحاولة الفورية لمعرفة 

اال�صتراتيجية في �صوء ما يتاأتى من نتائج.

6-2 اإقناع المجتمع

6-2-1 اإ�صراك الم�صرعين والحكومات والوزارات المخت�صة

تتباين القوة الفعلية للبرلمانات والحكومات والوزارات واالإدارات العامة من بلد الآخر واأحيانًا �صمن البلد الواحد. ومهما كان 

النظام المعمول به اأو التباينات القائمة ينبغي التاأثير في كافة هذه االأطراف لتحقيق النجاح.

تطوير  من  المختلفة  المراحل  في  والحكومات  البرلمانات  م�صتويات  مختلف  مع  المبا�صر  العمل  �صيتحتم  االأغلب  وعلى 

الجريانات البيئية. ومن اأمثلة هذه الم�صتويات:

والت�صريعية. ال�صيا�صية  االأطر  و�صع  بهدف  وذلك  الوطنية،  والحكومات  البرلمانات  	•
الداعمة. االأنظمة  و�صع  بهدف  وذلك  المخت�صة،  الوزارات  	•

االإدارة. خطط  و�صع  بهدف  وذلك  القانونية،  الم�صاقط  مجال�س  اأو  االأحوا�س  �صلطات  اأو  المناطقية  الحكومات  	•

بدون وجود اأطر �صيا�صية وت�صريعية مالئمة لن ينجح اأي �صيء، لذلك ينبغي اأن تكون هذه االأطر مو�صع االهتمام االأول. ومن 

غير الم�صتغرب اأن ال تكون المجموعات المحلية على اطالع بما تم التوافق عليه من خالل القنوات الدولية. ومع اأنه من ال�صروري 

فهم ما اتفق عليه في الملتقيات الدولية واالإقليمية اإال اأنه من غير الحكمة االعتماد على مثل هذه الملتقيات الإقناع الم�صوؤولين 

 بل يجب التركيز على البعد المحلي عند مخاطبة هوؤالء مع مراعاة 
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المنتخبين من اأي م�صتوى، وطني كان اأو مناطقي اأو محلي،

الغايات االأعم. اأما المعرفة الح�صنة بما اتفق عليه عبر القنوات الدولية فقد ت�صهم في اجتذاب التمويل الم�صاعد على التنمية.

من الطبيعي اأن يتوقع المرء اأنه في الدول التي تت�صكل برلماناتها من ممثلين منتخبين �صعبيًا �صيحاول هوؤالء التجاوب مع 

التطلعات المحلية خا�صة تطلعات مواطني دوائرهم االنتخابية.

اأما لمن يمثل اإحدى مجموعات المجتمع المدني ويبغي التاأثير في الم�صرعين والحكومات والوزارات المخت�صة فيحبذ اأن تكون 

نقطة االنطالق معرفة َمن يوؤثر على هذه الجهات. ويتوقع اأن ين�صوي �صمن قائمة الموؤثرين كبار االإداريين العامين والم�صت�صارون 

ال�صيا�صيون والعاملون في ال�صناعة والموؤ�ص�صات البحثية واأ�صحاب االأعمال والفئات المجتمعية واالإعالم. ويختلف االأمر من و�صع 
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الآخر، حيث ت�صتطيع المجموعات الدولية - خا�صة تلك القادرة على اجتذاب الموارد - ممار�صة التاأثير لكن المجموعات المحلية 

تبقى ذات تاأثير كبير اأي�صًا. ولي�س ثمة دليل مرجعي للمجموعات الموؤثرة بل ينبغي تقييم ذلك محليًا.

ومن �صاأن اإر�صال نف�س الر�صالة الوا�صحة من طيف وا�صع من المجموعات اإلى الم�صرعين والحكومات والوزارات المخت�صة 

ذات  فالق�صايا  المجموعات،  تلك  بين  االختالف  لموا�صع  التنبه  فيجب  الموحد  الخطاب  تعذر  اإن  اأما  النتائج.  اأف�صل  اإعطاء 

الم�صروعية وطرح ال�صبل العملية لتحقيق )وتمويل( المقاي�صات ال�صرورية بين الم�صالح المتناف�صة ت�صاعد على ج�صر الهوة.

من المهم الأجل الح�صول على القرار ال�صيا�صي االأولي الهام اأن تكون الر�صالة ب�صيطة. علينا اأواًل تاأمين القبول العام للمبداأ 

ثم ُنتبع ذلك بتطوير االأطر ال�صيا�صية والت�صريعية وو�صعها مو�صع التنفيذ. اأما المرحلة االأخيرة فهي تحديد النظام االإداري الذي 

�صيّتبع لكل نهر �صمن الحو�س واإجراء المقاي�صات الالزمة له. وفي حين يختلف االأمر من دولة الأخرى فاإن الوزارات والدوائر 

ال�صيا�صات  في  والبيئية  واالقت�صادية  االجتماعية  العوامل  بين  فتف�صل  فئات،  اإلى  االأعمال  جداول  تق�صيم  نحو  تنزع  المخت�صة 

و�صياغة االأنظمة. وتهدف العمليات كتلك التي تجري في مجل�س الوزراء حيث يجتمع كل الوزراء برئا�صة رئي�س الحكومة اإلى اإنفاذ 

كافة التوجهات الحكومية اإال اأن نجاحها مو�صع تباين كبير.

وفي العديد من الحاالت تكمن اأنجع الطرق في اإ�صراك الحكومات لي�س فقط في التركيز على الم�صوؤولين مبا�صرة عن ال�صاأن 

التطوير االقت�صادي  الم�صوؤولين عن  اإ�صراك  ينبغي تحديدًا  بل  الحكومة،  االأ�صعف في  الحلقة  ال�صاأن غالبًا  البيئي مع كون هذا 

تطوير  مفيدًا-  ذلك  كان  اأو -حيثما  الم�صتدام  للتطوير  التخطيط  عمليات  في  االنخراط  يمثل  كما  االجتماعي.  العمل  وجداول 

ا�صتراتيجيات للحد من الفقر م�صارات اإ�صافية مفيدة يمكن اتباعها.

من المفيد عند الحديث عن �صناعة قرارات ال�صيا�صة العامة تذكر النقاط الرئي�صية التالية:

عامة. البيئية  الجريانات  ماهية  معرفة  �صرورة  	•
الرئي�صية. االنتخابية  والدوائر  ال�صيا�صات  �صانعي  خلفية  عن  المعلومات  بع�س  معرفة  �صرورة  	•

�صرورة المعرفة بالقوانين النافذة الخا�صة باإدارة الموارد المائية وما يمكن �صنعه على كل م�صتوى بهدف اإقامة نظام  	•
للجريانات البيئية.

لذلك  اال�صتجابة  في  تاأثير  اأو  قدرة  اأي  الم�صتهدف  الجمهور  لدى  كان  واإن  طلبه  �صيتم  الذي  االأمر  تحديد  �صرورة  	•
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الطلب.

كافة  وعلى  العامة  االإدارات  اإطار  وفي  والحكومة  البرلمان  في  القرار  �صناعة  تتخذها  التي  العملية  معرفة  �صرورة  	•
الم�صتويات.

معها. والتعامل  المحليين  المعنيين  كافة  تهم  اأن  يتوقع  التي  الق�صايا  معرفة  �صرورة  	•
لتمريرها. واحدة  فر�صة  �صوى  تتاح  ال  قد  حيث  الرئي�صية  الر�صائل  معرفة  �صرورة  	•

المعلومات. من  مزيد  على  للح�صول  طلب  الأي  الفورية  المتابعة  �صرورة  	•

6-2-2 م�صالح مجموعات الم�صتخدمين

االأقوى  الحليف  المجموعات  هذه  ت�صبح  اأن  الممكن  ومن  زوايا.  عدة  من  الم�صتخدمين  مجموعات  دور  اإلى  النظر  يمكن 

في الترويج للجريانات البيئية خا�صة عند اإدراكها اأن �صالمة َموردها يتهددها التدهور في �صالمة النظام النهري. هل �صيادو 

االأ�صماك المحليون يلم�صون انخفا�صًا حادًا في ما ي�صيدونه جراء وجود اآثار �صلبية على مناطق التكاثر؟ هل يلم�س من يقومون 

بالري زيادة في ملوحة مياههم؟ هل اأخذ ال�صواح بالناأي عن ارتياد المناطق النهرية ب�صبب تدهو �صالمتها؟ هل تكاليف معالجة 

المياه اآخذة باالرتفاع؟ تمثل االإجابة بـ “نعم” عن اأي من هذه االأ�صئلة وجود مظهر من مظاهر غياب الجريانات البيئية ويمكن 

توظيفها في اإيجاد وعي بين الم�صتخدمين والح�صول على دعمهم.
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وممن يمكن اأي�صًا اإدراجهم �صمن مجموعات الم�صتخدمين اأولئك الواجب تنظيمهم بفعالية ل�صمان عدم قيامهم با�صتغالل 

خطاب  ا�صتخدام  يوجب  مما  الربح  لتحقيق  بال�صعي  اأ�صا�صًا  مدفوعون  فهوؤالء  عين.  الم�صنِّ مثل  م�صتدام،  غير  نحو  على  المورد 

اقت�صادي في �صرح اأهمية الجريانات البيئية لهم، وهذا ممكن جدًا. فهذه الجريانات ال تتعلق بمجرد حماية الحيوانات والنباتات 

بل هي اأمر اأ�صا�صي ل�صالمة وكفاءة النظام النهري. من ذلك اأن توفير جريان بيئي كاف �صيح�صن نوعية المياه وي�صمن بالتالي 

فائدتها للزراعة المروية ويقلل من تكاليف معالجتها لت�صبح منا�صبة لال�صتهالك الب�صري.

كما ت�صاعد اأنظمة الجريانات البيئية بعد ر�صوخها على �صمان توفير ا�صتخدام طويل االأمد للمورد لم�صتهلكي المياه الرئي�صيين 

مما يي�صر ن�صوء ا�صتثمارات في الم�صروعات المعتمدة على المياه. وهذا طرح جدير باالإبراز �صريطة اأن يكون م�صتندًا اإلى فهم 

عميق لتلك العالقة في اإطار الظروف المحلية القائمة.

البيئية.” للجريانات  الترويج  في  قوياً  الم�ستخدمين حليفاً  ت�سبح مجموعات  اأن  الممكن  “من 

 وقد ي�صتدعي 
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حال اتخاذ قرار باإقامة نظام للجريانات البيئية تبرز �صرورة تحقيق الفعالية في تطبيق هذا النظام واإنفاذه.

ذلك جهودًا ل�صمان امتثال ال�صناعة للنظام ينبغي التخطيط لها في مرحلة مبكرة. ومما يمكن لهذه الجهود اأن ت�صمله توليفة من 

المتطلبات التنظيمية والحوافز االقت�صادية المتعلقة بال�صرائب والر�صوم.

ومن المفيد عند التفكير بذلك التذكر باأن العوامل ذات االأهمية المحفزة للقطاع الخا�س تعزز اهتمام هذا القطاع والتزامه 

بنظام الجريانات البيئية وامتثاله لمتطلباته لي�صمل ما يلي:

ال�صوق. يتيحها  التي  الفر�س  ا�صتثمار  على  والقدرة  التناف�صية  الميزة  على  المحافظة  	•
االإنفاق. خف�س  �صمنها  من  اأ�صكال  عدة  خالل  من  الفوائد  تعظيم  	•

الم�صتهلكين. مع  والعالقات  العامة  ال�صورة  على  المحافظة  	•
القانونية. للمتطلبات  االمتثال  في  االإخفاق  عند  المالحقة  تجنب  	•

ال منا�س من اأن يوؤدي تناف�س الم�صالح المجتمعية اإلى اإحداث مقاي�صات. يمكن اإدارة هذه المقاي�صات با�صتخدام مجموعة 

من االأدوات المختلفة التي ت�صمل الحوافز المالية والتوليفات الفعالة بين المنهجيات االقت�صادية والتنظيمية والطوعية )اأي ذاتية 

التنظيم(. وتعتبر معرفة االأدوات المختلفة المفيدة في تحقيق الجريانات البيئية مهمة الأولئك ال�صاعين الإظهار اأن هذا النهج لي�س 

مجرد وجه اآخر من اأوجه منهجيات القيادة والتحكم.

تقدم تجربة نهر “كولومبيا” مثااًل من اأمثلة قيام مجموعات الم�صتخدمين بالدفع باتجاه ال�صير في جدول اأعمال الجريانات 

البيئية. يمثل حو�س نهر “كولومبيا” نظامًا �صخمًا يقع في �صمال غرب الواليات المتحدة وجنوب غرب كندا، وطالما كان مو�صع 

اعتزاز كاأكبر نظام نهري منتج الأ�صماك ال�صلمون في العالم. وقد انطوت عمليات اإن�صاء ال�صدود خالل خم�صينات و�صتينات القرن 

الع�صرين على اإحداث تغيير كبير على النظام الهيدرولوجي الأنهار عديدة واقعة �صمن هذا النظام. وفي الكثير من الحاالت لم يتم 

و�صع ن�صو�س تتيح تلبية متطلبات هجرة اأ�صماك ال�صلمون وتفريخها. ثمة اأربعة �صدود تقع على نهر “�ْصنيك” وهو اأحد روافد نهر 

“كولومبيا” وهي “ُلَور ْغرانايت” و“ِلِتل غو�س” و“ُلَور مونُيِمنَتل” و“اآْي�س هاربر” وجميعها تمثل اإعاقة كبيرة لهجرة ال�صلمون. 
 اعتبرت جميع هذه ال�صدود منتهكة لقانون المياه النقية )وهو ت�صريع فيدرالي(. 
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وفي قرار هام بتاريخ 16 �صباط 2001 

كان �صدور هذا القرار ثمرة جهود بذلها تحالف مجموعات حماية البيئة ومجموعات �صيادي االأ�صماك والتي ا�صتملت على 

لجمعيات  البا�صيفيكي  غرب  االأميركية” و“اتحاد  اآيداهو” و“االأنهار  اأنهار  �صييرا” و“اتحاد  البرية” و“نادي  الحياة  “اتحاد 
�صيادي االأ�صماك” و“معهد موارد م�صائد االأ�صماك” و“اتحاد وا�صنطن للحياة البرية” و“اتحاد اآيداهو للحياة البرية”، وقد 

ان�صمت اإليهم قبيلة من المواطنين االأميركيين االأ�صليين هي “نز بير�س”. اأمرت المحكمة الوكالة االتحادية المعنية بو�صع خطة 

لجعل هذه ال�صدود متوافقة مع “قانون المياه النقية” واالأنظمة الخا�صة بنوعية المياه في والية وا�صنطن. وا�صتندت حجة التحالف 
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)الم�صتكي( اإلى اأن ال�صدود قد اأ�صرت باأ�صماك ال�صلمون واالأ�صماك الفوالذية الراأ�س من خالل تقليل �صرعة جريان مياه النهر 

ورفع حرارتها وزيادة م�صتويات النيتروجين المذاب فيها.

6-2-3 اإ�صراك المجموعات المجتمعية

اأن ت�صبح �صريكًا  اآراء ال�صيا�صيين وفي التوعية العامة. كما يمكن  تلعب المجموعات المجتمعية دورًا هامًا في التاأثير على 

اأ�صا�صيًا في تنفيذ الجريانات البيئية. ومن غير الم�صتغرب اأن تكون المجموعات المجتمعية االأكثر تاأثرًا باالآثار والفر�س المحلية، 

في حين لن يبرز مو�صوع المقاي�صات قبل معالجة احتياجات وتوقعات هذه المجموعات.

في  اإ�صراكها  �صرورة  يوجب  مما  البيئية،  الجريانات  تنفيذ  مرحلة  في  المجتمعية  المجموعات  اأهمية  موا�صع  اأبرز  تتمثل 

الحوارات منذ البداية وتحديدًا عند مناق�صة االأطر ال�صيا�صية والت�صريعية. وال يجوز لل�صروع في اإقامة نظام الجريانات البيئية اأن 

يتم اأخذ المجموعات المجتمعية المحلية اأو الم�صتخدمين على حين غرة.

من مقت�صيات االإ�صراك الفعال للمجموعات المجتمعية مراعاة االعتبارات االجتماعية واالقت�صادية عند النظر في العوامل 

البيئية. في اأحايين عديدة تعي�س �صمن ال�صكان المحليين �صعوب اأ�صلية واأخرى تجد في النهر اأو الحو�س قيمًا ثقافية اأو روحية. 

قد تكون بع�س هذه القيم اأقل بروزًا من االأخرى، ولكنها جميعًا تقت�صي نف�س الدرجة من الفهم والتقييم.

ت�صير الخبرات الحديثة اإلى اأن اإ�صراك مجموعات المعنيين هو في جوهره “ت�صارك في الفوائد اأكثر من كونه ت�صاركًا في 

 يتبع ذلك التركيز على التحديد والفهم الم�صتركين لكافة الفوائد التي يمكن لجميع االأطراف الح�صول عليها من 
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المياه”.

الت�صارك في المياه وكيفية  اإلى هذا الفهم النظر في طريقة  البيئية. عمليًا يقت�صي الو�صول  خالل المحافظة على الجريانات 

توزيع الفوائد.

بدقة  ُحددت  قد  الفوائد  تكون  عندما  هامًا  مجتمعيًا  �صاأنًا  وتنظيمها  واإدارتها  البيئية  الجريانات  على  المحافظة  وت�صبح 

وُوزعت باإن�صاف، وما ذلك باالأمر ال�صهل، بل ينبغي بذل جهود كبيرة في معالجة هذه الق�صايا لكل حو�س اأو نهر على حدة؛ فال 

حلول جاهزة.

اإيجاد معالجات  “موراي-دارلينغ” باأ�صتراليا ت�صدت مجموعات مجتمعية لدور هام في عمليات �صاقة تتناول  في حو�س 

ناجعة لق�صايا �صعبة ومحورية في النظام الفيدرالي والمناورات ال�صيا�صية والتوجه الإ�صالح االقت�صاد الجزئي وتح�صن قاعدة 

الذي  التدهور  على  الوا�صح  الدليل  هو  االأ�صا�صي  المحرك  كان  بل  ذاته،  بحد  حا�صم  واحد  عامل  هناك  يكن  ولم  المعلومات. 

اأ�صاب قاعدة المورد الطبيعي. وقد جعل هذا الدليل المجتمع وال�صيا�صيين م�صممين على وقف التدهور ومعالجة اآثاره لحماية 

القدرة االنتاجية والقيم البيئية.

عندما  هاماً  �ساأناً مجتمعياً  وتنظيمها  واإدارتها  البيئية  الجريانات  المحافظة على  “ت�سبح 
تكون الفوائد قد ُحددت بدقة وُوزعت باإن�ساف.”

�صكل القرار الطوعي عام 1995 للتوقف عن تغيير م�صار المياه من نظامها الطبيعي خطوة كبيرة فيما مثل قرار تبني الروؤية 

الخا�صة ب�صالمة النظام النهري حدثًا رئي�صيًا. ولكن القرارات االأ�صعب لم يحن دورها بعد، ومن الوا�صح اأن المجتمع �صي�صكل 

جزءًا اأ�صا�صيًا من اأية خيارات يوؤخذ بها، واأنه ما من �صيء �صيوقف الزخم الموؤدي اإلى عودة المزيد من المياه اإلى النظام. وهذا 

يعك�س تغيرًا جذريًا في القيم المجتمعية خالل وقت ق�صير ن�صبيًا.
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 6-3 اإي�صال الر�صائل المالئمة

قد يكون ت�صميم الر�صائل المالئمة اأهم جوانب عملية الترويج للجريانات البيئية. فبث الر�صائل الخاطئة قد يعيد العملية 

فاإن  بالتالي  الرئي�صيين.  والم�صتخدمين  ال�صيا�صيين  اآراء  في  النا�س  عامة  ا�صت�صعرها  اإن  خا�صة  اأعوامًا،  القهقرى  ال�صيا�صية 

تخ�صي�س الوقت الكافي لُح�صن ت�صميم هذه الر�صائل اأمر في غاية الوجاهة.

اأن تبرز  اإلى مراعاة االعتبارات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية، مما يوجب  ي�صعى موجهو ال�صيا�صات العامة الرئي�صيون 

اأن الجريانات البيئية هامة جدًا الأ�صباب اجتماعية واقت�صادية وبيئية. وفي حين تتباين الر�صائل  “المالئمة” حقيقة  الر�صائل 

تبعًا لظروف كل دولة اإال اأن جميعها تنطلق من االإدراك باأن تحقيق االأمن المائي يفر�س تحديات رئي�صية يجب مواجهتها تتمثل 

في �صمان تلبية االحتياجات الب�صرية االأ�صا�صية وحماية االأنظمة االإيكولوجية الفاعلة و�صمان اال�صتفادة المثلى من اال�صتخدامات 

اال�صتهالكية. ويتطلب ذلك الكفاءة في اإدارة المخاطر وتقييم المياه ح�صب قيمتها الحقيقية وح�صن اإدارة الموارد المائية عامة. 

لكن ما ال�صبيل اإلى التعبير عن كل ذلك باأ�صلوب ممتع وقابل للفهم الموؤدي اإلى التطبيق العملي؟

كي تكون الر�صالة “مالئمة” يجب اأن تبرز الدور المركزي للجريانات البيئية في ُح�صن تاأدية النظم النهرية لوظائفها، والذي 

فالجريانات  الحيوي.  التنوع  االأمد وحماية  االجتماعي طويل  االزدهار  وتحقيق  اال�صتثمارات  االأهمية لجذب  بدوره في غاية  هو 

البيئية هامة للنا�س كما هي للطبيعة. كما تقت�صي الجريانات البيئية اإجراء مقاي�صات ال منا�س من القيام بها.

اإلى  اإ�صافة  البيئية  الجريانات  عن  �صتنجم  التي  الفوائد  كافة  عن  الوا�صح  التعبير  المالئمة  الر�صائل  تطوير  �صروط  ومن 

التركيز على الروابط بين هذه الفوائد، مثاًل من خالل اإبراز مجموعة الفوائد البيئية واالقت�صادية التي تتيحها النظم النهرية 

ال�صليمة. يمكن كذلك اإبراز ال�صلة بين الفقر والموارد المائية. اأما ما يتهدد الموارد المائية من تلوث و�صخ جائر وتغير في اأنماط 

ا�صتخدام االأرا�صي وتغير المناخ فهي جميعًا اأ�ص�س اأخرى مفيدة تقوم عليها الر�صائل الرئي�صية.

للطبيعة.” للنا�ض كما هي  البيئية هامة  “الجريانات 

مما ي�صتطيع دعاة الجريانات البيئية التركيز عليه اأي�صًا مجموعة من االإيجابيات مثل: االأثر على نوعية وكمية المياه ذات الوظيفة 

البيئية في حالة ت�صرب المخ�صبات من الزراعة، ت�صريف اأو ت�صرب المياه المالحة، ت�صريف المياه الباردة المزالة االأك�صجين من 

ال�صدود. ويمكن التو�صع حول هذه االإيجابيات وفق ما تقت�صيه الظروف. في ذات الوقت يجب على اأولئك الدعاة اإظهار االآثار ال�صلبية 

لغياب الجريانات البيئية الكافية لي�س فقط على المنظومة البيئية بل اأي�صًا على المنظومتين االجتماعية واالقت�صادية. مثاًل اإن زادت 

ملوحة المياه �صتغدو غير �صالحة لال�صتهالك الب�صري اأو للري اأو للكائنات التي ال تحتمل الملوحة المرتفعة.

ولكن بما اأنه من غير ال�صهل اإيجاد توازن م�صبوط بين القيم االجتماعية واالقت�صادية والبيئية المتناف�صة ينبغي اأن تركز 

الر�صائل اأي�صًا على حتمية المقاي�صات الواجب القيام بها وعلى اأن تحديد طبيعة هذه المقاي�صات يقت�صي عملية ت�صاورية منفتحة 

و�صفافة.

النهرية  النظم  اأجل �صالمة  البيئية من  للجريانات  وبيئية  واقت�صادية  اأهمية اجتماعية  تت�صمنه من  بما  الر�صائل  ت�صتدعي 

اإعطاء دور حيوي لالت�صال واالإعالم. فتثقيف المجتمع وتاأمين م�صاركته ودعمه واجتذاب زخم �صيا�صي على الم�صتوى الوطني 

والم�صتويات االأدنى اأمور تتم من خالل التوا�صل مع الفئات الم�صتهدفة.

بالتالي من المهم درا�صة خطوات التوا�صل الجماهيري حول تنفيذ الجريانات البيئية، وينبغي تطوير ا�صتراتيجية توا�صل 

في مرحلة مبكرة ت�صتند اإلى الم�صكلة الحقيقية والنتائج المتوقعة واأفهام مختلف المعنيين. ويجب اأن تن�س هذه اال�صتراتيجية 

على مراحل حملة التوا�صل ابتداًء من التوعية بالم�صكلة مو�صع المعالجة مرورًا بعر�س المعلومات حول االهتمامات والخيارات 

المطروحة ثم تبني الم�صاركة وانتهاءًا بعر�س النتائج.

والم�صتخدمين،  اال�صتخدامات  بين  المقاي�صة  هي  بها  االهتمام  يجب  التي  المحددة  الجوانب  اإحدى  فاإن  اأعاله  ورد  كما 

خا�صة واأنه من غير المتوقع اأن ُي�َصرَّ الجميع بالتدابير التي يمكن اتخاذها. لذلك فاإنه مما يجب مراعاته عند و�صع اال�صتراتيجية 
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اأ�صلوب التعامل مع احتماالت حدوث �صخط عام ونزاعات وجدل. ويمكن القول اإن اأف�صل اأ�صلوب وقائي للحيلولة دون ذلك يتمثل 

التوا�صل حتى  ر�صائل  االأمثل. وعلى  الم�صتقبلي  الحل  باعتبارها  النهائية  النتيجة  تركز على  و�صفافة  في �صمان عملية منفتحة 

المخرجات  اأن  وتبيانها  االهتمامات  كافة  حول  ومنطقية  متوازنة  روؤية  تقديمها  اأثناء  الطرح  هذا  على  ت�صدد  اأن  ناجعة  تكون 

�صتكون اأف�صل من الو�صع القائم.

ال يجوز التقليل من اأهمية دور االإعالم في تنفيذ هذه اال�صتراتيجية. ومع اأن هذا الدور قد يختلف ح�صب الو�صع ال�صيا�صي في 

الدولة اإال اأنه ما من �صك اأن االإعالم يتيح منبرًا حيويًا يمكن تعميم الر�صائل من خالله والتاأثير على توجهات الراأي العام والقرار 

ال�صيا�صي.

تكمن قوة االإعالم في قدرته على الو�صول اإلى النا�س والتاأثير فيهم، واإن اأريَد ال�صتراتيجية التوا�صل اأن ت�صتفيد من االإعالم 

اأن االإعالم على  النا�س والبيئة مع �صرورة مالحظة  البيئية على  اأثر الجريانات  باإبراز  ينبغي تطوير ر�صالة ب�صيطة ووا�صحة تبداأ 

يغت بل �صياأخذ النقاط التي يعتبرها مهمة اأو يختار تناولها من وجهة نظر اإيجابية اأو �صلبية. االأرجح لن ينقل الر�صالة تمامًا كما �صِ

وعندما تكون التوعية هي الغاية قد ي�صبح من ال�صروري التركيز على التبعات ال�صلبية لالإخفاق في جعل الجريانات البيئية 

اأمرًا ذا اأولوية، ويوجب ذلك اأن تْح�صن الر�صائل المبثوثة مخاطبة االأكثر تاأثرًا حتى يمكن �صمان فهم عامة النا�س لهذه الر�صائل 

بو�صوح.

اأظهرت درا�صة م�صتقلة  “موراي-دارلينغ” مثااًل على ا�صتخدام االآثار ال�صلبية في الر�صائل. ففي عام 1999   يقدم حو�س 

للملوحة اأجراها المجل�س الوزاري للحو�س اأن عدم اتخاذ تدابير خالل الع�صرين اإلى الخم�صين �صنة القادمة �صيرفع م�صتويات 

لمياه  العالمية  التي حددتها منظمة ال�صحة  الم�صتويات  “موراي” اإلى ما يفوق  “اأدياليد” من مياه نهر  اإمدادات  الملوحة في 

المروية  بالزراعة  اأي�صًا  ي�صر  بما  بكثير  الم�صتويات  تلك  الروافد  العديد من  في  الملوحة  ن�صب  تفوق  ال�صرب. عالوة على ذلك 

والحفاظ على الَمواِئل الطبيعية. وقد اأثار كل ذلك حفيظة المجتمع وخا�صة �صكان مدينة “اأدياليد” البالغ عددهم 1.2 مليون 

ن�صمة، فن�صاأ زخم �صيا�صي ون�صرت اأجهزة االإعالم االأهلية والر�صمية �صياًل م�صتمرًا من التحقيقات والمقاالت حول �صالمة النظام 

النهري. فبلغ الوعي المجتمعي والر�صمي مبلغًا كبيرًا اأدى اإلى تحقيق اإجماع على اأن المياه التي ت�صحب من النظام اأكثر بكثير مما 

يجب واأنه ال بد من عمل �صيء ما لوقف ذلك وال بد من تدخل الحكومة والبرلمان.

اأمثلة حية.” وا�ستخدام  بلغة مي�سرة  الفنية  الق�سايا  تقديم  “يجب 

لغير  مفهومة  تكون  اأن  يجب  البيئية  فالجريانات  لالإعالم،  اأو  العام  للراأي  �صواء  �صهل  باأ�صلوب  الق�صايا  تقديم  المهم  من 

االعتبارات  اإدماج  ولكن  محددة.  بيئية  �صبغة  ذات  البيئية  كالجريانات  ق�صايا  كانت  ما  غالبًا  �صلف  ما  في  اأي�صًا.  المخت�صين 

االجتماعية واالقت�صادية ي�صاعد على زيادة اأهمية هذا المو�صوع، لذلك من ال�صروري تقديم الق�صايا الفنية بلغة مي�صرة وا�صتخدام 

اأمثلة حية عليها وموازنة الفوائد والتكاليف مع تبيان مف�صل لتفوق االإيجابيات على ال�صلبيات. وقد يفيد في تب�صيط اللغة وبناء 

الفعالية في  واأ�صحاب الم�صالح. كما تقت�صي  المعنيين وال�صكان المحليين  القرار  الفنيين و�صناع  المبا�صر بين  الثقة االت�صال 

توفير المعلومات ما يلي:

الق�صايا. لتو�صيح  مرئية  �صبل  واإيجاد  والبيئية  واالقت�صادية  االجتماعية  البيانات  تب�صيط  	•
اآرائهم. عن  التعبير  منهم  والطلب  معنيين  انتقاء  عبر  النظر  وجهات  على  االإن�صانية  ال�صفة  اإ�صباغ  	•

للم�صكالت. حلواًل  تقترح  اإعالمية  تغطية  على  الت�صجيع  	•
االهتمام. لجذب  مطلوبًا  يكون  قد  مبدئيًا  ال�صلبيات  على  التركيز  باأن  واالإدراك  وال�صلبية  االإيجابية  الجوانب  اإبراز  	•

خاللها  من  ي�صتطيع  عديدة  قنوات  عبر  التوا�صل  فر�س  من  الكثير  اإيجاد  على  العمل  مفتوحة:  التوا�صل  قنوات  اإبقاء  	•
المعنيون التعبير عن اآرائهم واإثارة الق�صايا وتوجيه االأ�صئلة ليتم بالتالي مراعاتها.

والنا�س. والبيئة  التطوير  بين  العالقة  على  التركيز  	•
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مع  الفعال  التعامل  يقت�صي  بل  بفعالية.  لالإعالم  تو�صيلها  على  القدرة  بال�صرورة  تعني  ال  البيئية  بالجريانات  المعرفة  اإن 

اأما  العاديين.  والنا�س  لالإعالم  مفهوم  خطاب  اإلى  الفنية  واللغة  المفاهيم  ترجمة  على  قادرين  باأ�صخا�س  اال�صتعانة  االإعالم 

ا�صتعداد االإعالم لطرح ق�صية ما واأ�صلوب طرحه لها فغالبًا ما يتاأثر بقوة العالقات ال�صخ�صية، لذلك ال يجوز اال�صتهانة باأهمية 

تطوير عالقات مهنية ح�صنة مع االإعالميين.

6-4 اإ�صراك مجموعات الم�صالح

تتعلق الجريانات البيئية بالنا�س كما هي تتعلق بالبيئة. واليوم غدت اأهمية اإدارة الجريانات البيئية �صمن اأدنى م�صتوى اإداري 

فتبني  مقبولة.  اأمورًا  كلها  الخا�س، غدت  والقطاع  االأ�صليين  وال�صكان  الن�صاء(  ذلك  في  )بما  المجتمع  اإ�صراك  واأهمية  مالئم 

التعاون واإحداث التوازن بين مجموعة الم�صالح المتناف�صة ي�صبح مو�صع تركيز مكثف على الم�صتوى المحلي، مما يمثل تغييرًا 

مهمًا. والإ�صراك النا�س في ق�صية الجريانات البيئية اأهمية خا�صة في الدول النامية حيث تلعب اإدارة الموارد المائية دورًا حيويًا 

في التخفيف من وطاأة الفقر.

مع تزايد م�صاركة مجموعات الم�صالح ين�صاأ اإح�صا�س بالملكية والم�صوؤولية والتمكين. كما يتيح ذلك اإبراز االأو�صاع المحلية 

الم�صتوى  على  المطورة  العامة  المبادئ  من  الق�صوى  ولال�صتفادة  الخطط.  و�صع  عند  لالإقليم  المحددة  االحتياجات  ومراعاة 

الدولي من ال�صروري تكييف هذه المبادئ لت�صبح مالئمة لالأو�صاع المحلية ال�صائدة.

غالبًا ما يوؤدي التركيز على م�صتوى االتفاقيات الدولية اإلى اإغفال االهتمام بالخ�صو�صية االإقليمية والمحلية. وكذلك االأمر 

بالغايات االأعم  الكافي  اإلى عدم االهتمام  يوؤدي  للتركيز الح�صري على الممار�صات االإدارية المحلية والذي غالبًا ما  بالن�صبة 

واالأهداف الم�صتركة خا�صة في حالة الق�صايا العابرة للحدود. لذلك فالمطلوب هو معرفة ح�صنة بكافة الم�صتويات، االأمر الذي 

في  للتطبيق  قابلة  ت�صبح  كي  العامة  المبادئ  تكييف  على  للم�صاعدة  المحليين  النا�س  مع  الدوليين  الخبراء  عمل  اأهمية  يبرز 

االأو�صاع المحلية.

المتناف�سة  الم�سالح  بين مجموعة  التوازن  واإحداث  التعاون  تبني  ي�سبح  المحلي  الم�ستوى  “على 
مو�سع تركيز مكثف.”

ي�صتدعي ما ورد اأعاله �صعيًا دائمًا الإحداث توازن وتن�صيق بين العمليات التي تتم من االأعلى اإلى االأ�صفل وتلك ال�صاعدة من 

االأ�صفل اإلى االأعلى، لي�س فقط ل�صمان مراعاة اإدارة الجريانات البيئية لالأو�صاع المحلية بل اأي�صًا للعمل على تحقق الغايات االأعم 
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المو�صوعة للحو�س.

ينبغي اأن تقيم اإدارة الجريانات البيئية توازنًا بين الفوائد االجتماعية واالقت�صادية والبيئية. فالتركيز على الفوائد البيئية 

فقط �صَي�صرف معظم المجموعات المحلية عن عملية االإدارة. اأما المحافظة على حيوية العملية العامة و�صلتها بالجميع في�صمن 

تنفيذها على اأمثل وجه مع �صمان واقعيتها.

االأنهار غالبًا  اأحوا�س  المتناف�صة �صمن  والطلبات  المياه  لموارد  الجائر  ال�صحب  اأن  اإلى حقيقة  التنبه  اأي�صًا  ال�صروري  من 

ما تهدد تطوير واأمن �صبل عي�س النا�س وعملهم في اأ�صفل المجرى المائي. ويتزايد االإدراك باأن �صبل العي�س المعتمدة على هذه 

الموارد عنا�صر حيوية في االإدارة الم�صتدامة للمياه واأن تعزيز دور المعتمدين في حياتهم عليها اأمر ال غنى عنه. وثمة اإمكانيات 

كبيرة لتح�صين التعاون من خالل تي�صير نقا�صات قائمة على معلومات مفيدة ومن خالل زيادة انخراط تلك الفئة في القرارات 

المتعلقة باإدارة المياه. والأهمية تمكين المجتمع اأوجه عديدة، ولكن ذلك لم يح�صل على االهتمام الكافي في كثير من بقاع العالم 

121

حتى االآن.
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6-5 ح�صد الدعم

في حين يمكن اأن تبداأ مبادرة الجريانات البيئية بفرد واحد اأو مجموعة واحدة اإال اأنه من ال�صروري اإيجاد �صركاء وداعمين من 

كافة القطاعات وفي مرحلة مبكرة. وكما بّينا �صابقًا فقد ي�صمل هوؤالء حلفاء غير متوقعين ك�صيادي االأ�صماك والمزارعين وحلفاء 

تقليديين كالمجموعات البيئية المعنية.

يجب رعاية تحالف الداعمين والذي يلعب كل من اأع�صائه دورًا خا�صًا به يجعله اإما داعمًا غير فاعل اأو �صريكًا فاعاًل. والهدف 

من هذا التحالف اإيجاد اأ�صخا�س موثوقين قادرين على قيادة التعامل مع الق�صية من زوايا عديدة مختلفة. ومن هوؤالء َمن يقود 

وجود  يعتبر  كما  المحلية.  االآثار  �صياق  في  معها  التعامل  على  قادرون  م�صتخِدمون  ومنهم  علمية  زاوية  من  الق�صية  مع  التعامل 

�صيا�صي ذي نفوذ �صمن تحالف الداعمين مك�صبًا كبيرًا.

�صورة 6-2: محتجون بنغاليون يتظاهرون لل�صغط على ال�صلطات لوقف التعدي على نهر “ُبريغانغا” والذي اأثر على جريان هذا 

النهر. )ت�صرين ثاني 2002(
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قد ال ي�صتطيع المرء في حاالت عديدة بناء تحالف في بداية العمل ب�صبب وجود معار�صة �صديدة. وعليه فمن ال�صروري عندئذ 

ال�صروع بن�صر الحقائق لزيادة الوعي على مختلف الم�صتويات وبناء دعم تدريجي. اأما اإن كانت الحقائق غير موجودة اأ�صاًل فيتم 

التركيز في تلك المرحلة المبكرة على ال�صعي الإجراء مزيد من البحث ومحاولة تغيير وجهة العمل لبع�س الموؤ�ص�صات البحثية. 

فالح�صول على معلومات واأرقام مفيدة اأمر في غاية االأهمية.

للداعمين.” رعاية تحالف  “يجب 

اإلى محاولة  اأنه يجب عدم االنجرار  اإال  ومع اأهمية االإعداد الوافي والعمل الدقيق للتعرف على �صركاء وداعمين محتملين 

اإيجاد ُبنية بيروقراطية اأو مجموعة من الخطط الجامدة من اأجل الم�صي قدمًا. فالنجاح يتحقق غالبًا عند توخي الب�صاطة في 

الُبنية والعملية ووجود -اأو تطوير- القدرة على التفاعل والتكيف مع تطور العملية.

يمكن  القائمة  االأو�صاع  دولة ح�صب  القرارات في كل  اتخاذ  يتم  الم�صاعدة. ففي حين  الخوف من طلب  اأخيرًا يجب عدم 

للدعم الدولي اأن يلعب دورًا هامًا جدًا في توفير الم�صداقية العلمية والدرا�صات المقارنة والو�صول اإلى الموارد، ناهيك عن الدعم 

المعنوي.
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الف�صل ال�صابع 

بناء القدرة على الت�سميم والتنفيذ

7-1 ال عمل دون وجود وعي

اأو  لتلبية الطلب  التزويد المائي -�صواء  اأ�صا�صي من  تتاألف ب�صكل  العالم  اأرجاء  اليوم في كافة  المياه  اإدارة موارد  اأ�صبحت 

اإدارة الملوثات اأو معالجة المياه- في حين اأن القدرة على تقييم وتنفيذ الجريانات البيئية محدودة. وال تزال الجريانات البيئية 

فرعًا نا�صئًا من فروع العلم ال يزيد عمره عن عقدين اإال بقليل، وال يدرك معظم النا�س اأهميته وفائدته كاأداة الإدارة المياه. يمكن 

القول بوجود بع�س الفهم العام لحقيقة اأن النظم االإيكولوجية المائية تتغير ب�صبب التدخالت الب�صرية. لكن الوعي باحتياجات 

االأنهار واالأرا�صي الرطبة والبحيرات والم�صبات وبع�س اأجزاء النظام البحري القريبة من ال�صواطئ لكميات من المياه العذبة 

التي تحافظ على بقائها و�صالمتها وعي �صعيف. وكذلك الحال بالن�صبة للوعي حول كمية ونوعية وتوقيت ما تتزود به هذه النظم 

من مياه والعالقة بين مقدار الماء المتبقي في النظام وحالته. كما لي�س ثمة تقدير الأهمية اإدارة المياه الجوفية في المحافظة على 

�صالمة المياه ال�صطحية اأو الإمكانية اإدارة الظروف -لدرجة كبيرة- من خالل االإدارة الواعية للجريانات البيئية.

المهددة.” المائية  الإيكولوجية  بالنظم  لي�ض ثمة معرفة جيدة  البلدان  العديد من  “في 

القرار  و�صناع  كال�صيا�صيين  المياه  باإدارة  العالقة  ذات  االأطراف  كافة  لي�صمل  الحاالت  بع�س  في  الوعي  غياب  يمتد 

وممثلي  واالجتماعيين  المياه  وعلماء  المائية  النماذج  وم�صممي  المياه  ومهند�صي  ومديري  المائية  الق�صايا  في  والمحامين 

الموؤ�ص�صات الممولة لالأبحاث. كما ال يتوفر في الغالب الوعي المطلوب عند المعنيين كالموؤ�ص�صات الحكومية والمنظمات االأهلية 

والمجتمعات المحلية. وعديدة هي البلدان التي تعاني نق�س المعلومات حول النظم االإيكولوجية المائية المهددة واعتماد هذه 

النظم على جريانات المياه العذبة. وفي مناطق عديدة ال يوجد فهم كاف لكيفية عمل هذه النظم االإيكولوجية اأو اأهميتها في 

توفير ال�صلع والخدمات. كما قد ال يكون من ديدن مديري المياه وال�صيا�صيين اال�صتماع لعلماء المياه اأو اإ�صراكهم باالإدارة الفعلية 

لموارد المياه.

لكن من ناحية اأخرى من االإن�صاف القول اأن العلماء الذين يركزون اأ�صا�صًا على الق�صايا االأ�صا�صية قد ال يمتلكون الدراية 

الالزمة لَمد المديرين و�صناع القرار بالمعلومات النافعة. اأما مهند�صو المياه ومحامو الق�صايا المائية الذين يلعبون دورًا رئي�صيًا 

في ُن�صح المديرين و�صناع القرار فقد يكون اهتمامهم من�صرفًا اإلى التزويد المائي وال�صرف ال�صحي دون معرفة فعلية باإمكانية 

د والنظام المتلقي اأو دون اإدراك منهم لدواعي التنبه لالآثار على هذين النظامين. كما  تاأثير هذين االأمرين على النظام المزوِّ

اأنهم هم الذين �صيتحملون تبعات تدهور ورداءة عمل النظم  اأن عامة المواطنين غالبًا ما يفتقرون للوعي بهذه الق�صايا، رغم 

م�صائد  جدوى  وعدم  التر�صبات  بفعل  المائية  االأحوا�س  عمر  وِق�صر  االأرا�صي  وفقدان  ال�صرائب  خالل  من  مثاًل  االإيكولوجية 

االأ�صماك وزيادة حدة الفي�صانات وتردي نوعية الحياة عامة.

قد ي�صل االأمر اأحيانًا اإلى عدم وجود قدرة على الجمع بين اأخ�صائيين ذوي �صلة اأو الح�صول على معلومات مفيدة ب�صبب 

�صعف اأو حتى غياب التمويل الحكومي والدعم العلمي الالزم. ومما يزيد الطين بلة عدم وجود �صجالت توثق ما يكون من �صوؤون 

النظام االإيكولوجي بما في ذلك جريان النهر وهطول االأمطار. ويتفاقم الو�صع عند النق�س في المعلومات الديموغرافية كاأعداد 

ال�صكان وتوزع مناطق �صكناهم واأو�صاعهم ال�صحية وا�صتخداماتهم لالأر�س.
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لكن رغم كل ما اأوردناه و�صواء ارتفعت �صوية المعلومات والمهارات الموجودة اأو انخف�صت اإال اأنه يمكن االنطالق في تنفيذ 

تح�صينات �صعيًا ال�صتخدام اأكثر ا�صتدامة للموارد المائية من خالل الجريانات البيئية. فحتى البلدان التي غدت االآن تتبنى نماذج 

متطورة كانت قد بداأت بمنهجيات ب�صيطة قائمة على �صيء من المعرفة الهيدرولوجية واالأفكار االإيكولوجية الب�صيطة. 

7-2 التعرف على الثغرات في القدرات ومعالجتها

ابتداًء ثمة ثالثة مفاهيم ت�صتدعي االإدراك والقبول:

وح�صا�س. ه�س  مورد  وهي  والخدمات،  وال�صلع  المياه  توفر  المائية  النظم  	•
النا�س. حياة  نوعية  على  يوؤثر  المورد  هذا  حالة  تردي  	•

فاعلة. اإدارة  المورد  هذا  اإدارة  ينبغي  لذلك:  	•

ت�صتطيع مختلف ال�صرائح بناء الوعي وتعزيز التقدم بطرق فردية، اأو من خالل الحكومة اأو موؤ�ص�صات تمويل االأبحاث، اأو 

بجهود العلماء والمهند�صين والمعنيين والعاملين في مجال التوا�صل، كما �صنبين اأدناه.

7-2-1 ال�صيا�صيون والمحامون ومديرو المياه

من �صاأن االحتياجات المجتمعية توجيه عمليات تطوير موارد المياه، وفي الما�صي كانت القرارات الفعلية الخا�صة بهذه 

الما�صي �صورة عالمية  القرن  التوجه في  لهذا  نتيجة  ن�صاأ  وقد  واقت�صادية.  رئي�صي على معايير هند�صية  ب�صكل  تقوم  العمليات 

عن الثروة والفوائد االأخرى الناتجة عن ا�صتغالل الماء خارج مجراه الطبيعي. لكن بداأ يبرز في العقدين االأخيرين دليل متنام 

عن تبعات تلك ال�صورة. وقد غدت اليوم ال�صالت المت�صعبة بين المياه و�صالمة النظام االإيكولوجي جلية ومو�صع تفهم من قبل 

اإلى الوجدان العام. كما اأدركت بع�س الحكومات اأهمية هذه الموا�صيع  العلماء واإن كانت ال تزال في المراحل االأولى من بثها 

فيما يزال معظمها مدفوعًا ب�صرورات تزويد الخدمات الرئي�صية لالأعداد المتزايدة من ال�صكان. يجب اأن يكون توجه الدول نحو 

اتباع مفهوم اال�صتخدام الم�صتدام للموارد مقرونًا بنمو الوعي لدى ال�صيا�صيين والمحامين ومديري المياه حول طبيعة النظم 

االإيكولوجية واآثار التدخل فيها.

ال�صيا�صيون

المياه  ا�صتخدامات  بين  االأمثل  التوازن  تحدد  التي  المقاي�صات  في  باالهتمام  ال�صيا�صيين  اإلى  الموجهة  المطالب  تتزايد 

لالأغرا�س العامة وال�صناعية والزراعية وا�صتخدامها للمحافظة على العمليات البيئية والموارد الطبيعية والتنوع الحيوي. ومن 

ال�صروري اأن يدرك ال�صيا�صيون اأن العديد من اآثار عمليات التطوير المائي تظهر بعد �صنين بل عقود اأحيانًا وذلك ب�صبب بطء 

التغير في النظم االإيكولوجية واإمكانية ن�صوء تلك االآثار في اأماكن بعيدة جدًا عن مواقع التطوير. على �صبيل المثال قد يت�صبب 

اأ�صماك تجارية تبعد عنه مئات الكيلومترات ب�صبب نق�س التدفق  اأعالي النهر مع مرور الوقت في ف�صل م�صائد  �صد قائم على 

االأمثلة  هي  جدًا  كثيرة  الح�صانة.  منطقة  اإلى  الدخول  من  االأ�صماك  تمكن  عدم  وبالتالي  النهر  م�صب  انغالق  اإلى  يوؤدي  الذي 

كنه  يبين  اآخر  نهج  عن  البحث  وت�صتدعي  موجودة  ولكنها  واالأثر  الم�صبب  بين  عالقة  فيه  يبدو  ال  قد  ما  حول  بالظهور  االآخذه 

التكاليف والفوائد المترتبة على مختلف عمليات تطوير الموارد المائية. ت�صاهم تقييمات الجريان البيئي في هذا النهج الجديد 

من خالل و�صف التكاليف والفوائد االإيكولوجية )واالجتماعية-االقت�صادية ذات العالقة( الأ�صلوب االإدارة المائية المتبع وذلك 

على النطاقين الق�صير والطويل و�صمن م�صافة جغرافية قريبة واأخرى بعيدة. ويمكن االآن اال�صتفادة من هذه التقييمات جنبًا اإلى 

جنب مع االأ�صاليب الهند�صية واالقت�صادية التقليدية.
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اأو�صاع تحتم عليهم تقييم مقاي�صات  اأنف�صهم في مواجهة  ال�صيا�صيون  عند ا�صتخدام هذا النوع الجديد من الفهم �صيجد 

�صديدة التعقيد، حيث ينبغي النظر في �صل�صلة من ال�صيناريوهات ي�صف كل منها تكاليف وفوائد اإحدى طرق ت�صميم وتنفيذ عملية 

التطوير المائي. فلكل �صيناريو يمكن اأن يكون تداعيات هند�صية واقت�صادية واإيكولوجية واجتماعية خا�صة به. قد توجد تكاليف 

ملمو�صة اأي�صًا كخ�صارة االأر�س من خالل تحاّت ال�صفاف اأو خ�صارة م�صائد االأ�صماك في ال�صهول الفي�صية وتكاليف غير ملمو�صة 

كتردي نوعية الحياة اأو التغير في االأو�صاع ال�صحية اأو الق�صاء على �صيء ذي قيمة روحية اأو ثقافية.

المركبة.” المقاي�سات  تقييم  ال�سيا�سيين  “على 

تتعاظم النظرة اإلى القيم غير الملمو�صة وبالتالي غير القابلة للتقييم النقدي ك�صاأن مهم من �صوؤون حياة النا�س العاديين 

واأمر بالغ االأهمية للفقراء. قد تتاح اأي�صًا عمليات �صناعة القرار التي من �صاأنها تقييم هذه الجوانب من ال�صيناريوهات واإن كان 

االأرجح اأن ت�صتدعي الحاجة تطوير هذه العمليات. وحيث اأنه ال يتوقع اأن يروق �صيناريو واحد لكافة المعنيين يجب اأن يتم اختيار 

ال�صيناريو في اإطار من ال�صفافية والت�صاركية.

بناًء على ما اأوردناه يمكن القول اأن ما يواجه ال�صيا�صيين هو تحد ثالثي حيث يتوجب عليهم:

فوائدها. جانب  اإلى  وتبعات  تكاليٌف  الموارد  تطوير  عمليات  على  يترتب  باأنه  االإدراك  	•
اآخر. اإلى  مائي  م�صقط  من  تختلف  وتلك  هذه  بين  بها  القيام  الالزم  المقاي�صات  باأن  االإدراك  	•

�صفافة. ت�صاركية  عملية  عبر  المائي  للنظام  ال�صحيحة  المقاي�صات  تحديد  	•

الهند�صية  الم�صتوى الخا�س بالمدخالت  بال�صمولية وتتمتع بذات  اأن تت�صم المدخالت االإيكولوجية واالجتماعية  كما ينبغي 

واالقت�صادية.

محامو المياه

 وعلى المحامين 
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�س منف�صاًل عن قانون البيئة العام. بداأ في جامعات عديدة بروز قانون المياه كمو�صوع تخ�ص�س يدرَّ

الذين يتخ�ص�صون في هذا الميدان تطوير معارفهم بالعمل في هذا الحقل. كما ي�صتطيع “محامو قطاع المياه” الم�صاعدة في 

�صياغة وتطبيق قانون المياه في الدولة، ولكن خبرتهم ال�صابقة في هذا المجال قد ال توؤهلهم لالنخراط في االأنواع الحديثة من 

القوانين المتعلقة بالمياه بما تحتويه هذه من ن�صو�س خا�صة بحماية النظم االإيكولوجية. وي�صير تطور قانون المياه في دولة ما من 

حيث اأ�صلوب تح�صي�س الحقوق المائية على النحو التالي:

ال�صلة. ذات  المائية  االإيكولوجية  النظم  لمتطلبات  مراعاة  دون  المياه  في  النا�س  حقوق  المياه  قانون  يدرج  	•
ُيقر قانون المياه بالنظم االإيكولوجية المائية كم�صتخِدمة للمياه تتناف�س مع مجموعات الم�صتخدمين المحتملة االأخرى  	•

كالزراعة وال�صناعة والمناطق الح�صرية.

ُيقر قانون المياه بالنظم االإيكولوجية المائية كوحدات موارد اأ�صا�صية توفر المياه وال�صلع والخدمات ل�صالح النا�س يجب  	•
تلبية احتياجاتها من المياه الالزمة لبقائها واعتبارها مع االحتياجات الب�صرية االأ�صا�صية من المياه )ال�صرب والطهي 

والتنظيف( فوق كل اعتبار اآخر.

للدول م�صتويات مختلفة في خط التطور هذا. ويعد “قانون المياه الجنوب اأفريقي لعام 1998” من الت�صريعات االأكثر تطورًا، 

فهو يقر بحقين مائيين هما الحق في المياه الالزمة لحماية النظام االإيكولوجي والحق في مياه االحتياجات الب�صرية االأ�صا�صية. 

وقد اأ�صير لهذين الحقين معًا بتعبير “االحتياطي” في حين يتم تلبية كافة الطلبات االأخرى على المياه من خالل ت�صاريح وذلك 

االإيكولوجي من االحتياطي لكل  القانون ينبغي تحديد الجزء  تاأمين االحتياطي )اأنظر جدول 7-1(. ولاللتزام بهذا  فقط بعد 

اآثار عميقة ب�صبب العالقة بين كمية المياه وحالة النظام االإيكولوجي: ال يمكن  مجرى مائي رئي�صي في الدولة. وقد كان لذلك 

تحديد االحتياطي البيئي الأي نظام معين قبل اإقرار المجتمع للمقاي�صات المنا�صبة بين حالته الم�صتقبلية واال�صتخدامات االأخرى 
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للمياه. ومن االأمثلة االأخرى المتقدمة لقوانين المياه “قانون جنوب اأ�صتراليا للموارد المائية لعام 1997” و“قانون جنوب ويلز 

للمياه لعام 2000”.

جدول 7-1: المبادئ االأربعة في قانون المياه الجنوب اأفريقي لعام 1998 ذات ال�صلة بـ  “االحتياطي ”

التفا�سيل المبداأ

الغاية من اإدارة نوعية وكمية وموثوقية موارد االأمة المائية تحقيق اأمثل الفوائد االجتماعية واالقت�صادية الم�صتدامة بيئيًا للمجتمع جراء 7

ا�صتخدام هذه الموارد. 

يجب االحتفاظ بالمياه الالزمة ل�صمان ح�صول كل النا�س على كفايتهم من المياه.8

يجب االحتفاظ بكمية ونوعية وموثوقية المياه الالزمة للمحافظة على الوظائف االإيكولوجية التي يعتمد عليها الب�صر حتى ال يوؤدي 9

ا�صتخدام النا�س فرديًا اأو جماعيًا للمياه لالإ�صرار باال�صتدامة طويلة االأمد للنظم االإيكولوجية المائية والنظم االأخرى ذات العالقة.

يجب تعريف المياه الالزمة لتلبية االحتياجات الب�صرية االأ�صا�صية )مبداأ 8( واحتياجات البيئة )مبداأ 9( بـ “االحتياطي” واإعطاء حق 10

االأولوية. يخ�صع ا�صتخدام المياه لكافة االأغرا�س االأخرى للترخي�س. 

اأمثلتها محدودة. ينبغي على المحامين المخت�صين في  لي�س �صهاًل تطبيق هذه االأنواع الجديدة من القوانين، ولذلك فاإن 

المياه اإدراك التعقيد واأحيانًا عن�صر المفاجاأة الكامنين في النظم االإيكولوجية الطبيعية وفهم درجة عدم التاأكد من المعلومات 

التي يقدمها المهند�صون والمديرون والعلماء. وعليهم اأن يكونوا م�صتعدين وقادرين على الكفاح للو�صول اإلى لغة وفهم م�صتركين 

مع هوؤالء المخت�صين االآخرين حتى ي�صبح ممكنًا لهم �صياغة قوانين توفر الم�صتوى ال�صروري من الحماية وبذات الوقت يكون 

لها من الواقعية ما يجعلها قابلة للتطبيق. الأجل ذلك ينبغي عليهم العمل الوثيق مع مديري المياه والمخت�صين في الجريان البيئي 

واالنخراط المبكر في تطوير ال�صيا�صات.

مديرو المياه

الجوانب  في  للحكومات  الم�صورة  ويقدمون  اإنفاذها  على  ويعملون  بالمياه  العالقة  ذات  الدولة  قوانين  المياه  مديرو  يطبق 

االإيكولوجية  النظم  لطبيعة  المحامون  اأو  ال�صيا�صيون  يحتاجه  مما  اأعمق  فهمًا  هوؤالء  ويحتاج  معالجة.  ت�صتدعي  التي  االإ�صكالية 

المائية وذلك الأن مهامهم االإدارية اليومية توؤثر على هذه النظم. تختلف النظم االإيكولوجية من مكان الآخر وتختلف مع مرور 

الزمن. فالنظم النهرية مثاًل تتباين م�صتويات بعدها عن الحالة الطبيعية ح�صب درجة التدخالت ال�صابقة فيها. وبالتالي �صتوؤثر 

هذه العوامل ب�صكل وا�صح على كيفية ا�صتجابة النظم للتدخالت االإدارية.

المعلومات  اأنه من ال�صروري وجود قدر جيد من  اإال  النظم  ا�صتجابة  الدقيق بكيفية  التنبوؤ  المديرين  يتوقع من  اأنه ال  ومع 

لديهم حول الكيفية المتوقعة لتغير نظام معين. ويجب اأن يكونوا قادرين على تحديد المجال العلمي المخت�س بتقديم الم�صورة، 

واأن يكونوا تحديدًا واعين لحقيقة اأن االإيكولوجيا علم ذو اأوجه متعددة كما الهند�صة واأنه بالتالي ما من اإيكولوجيٍّ قادر لوحده على 

تقديم الم�صورة حول كافة جوانب النظام االإيكولوجي.

الأخ�سائيين.” بين  الجمع  في  حيوياً  دوراً  المياه  “يلعب مديرو 

مديرو المياه قادرون على الو�صول اإلى هذا الفهم من خالل العمل �صمن اأنواع جديدة من فرق عمل المهند�صين والعلماء ذات 

التخ�ص�صات المتنوعة. ت�صمل هذه التخ�ص�صات عادة هيدرولوجيا المياه الجوفية وال�صطحية والهيدروليكيا وعلم التر�صبات وعلم 

اأ�صكال االأر�س النهرية واالإيكولوجيا )االأ�صماك، والالفقاريات، وال�صفادع، والزواحف، والطيور المائية، وثديات البر، والنباتات 

الم�صتخدمين الذين  تاأثر  اأما عندما تزيد احتمالية  المائية.  ال�صاطئية والهام�صية والمائية( وعلم االأحياء المجهرية والكيمياء 
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يعتمدون في رزقهم على ما هو ملكية عامة من الموارد الطبيعية للنظام االإيكولوجي فيمكن اإدراج تخ�ص�صات جديدة �صمن فريق 

العمل مثل التزويد المائي وال�صحة العامة و�صحة الموا�صي وعلم االإن�صان وعلم االجتماع واقت�صاديات الموارد. ويلعب المدير دورًا 

حيويًا في الجمع بين المخت�صين من هذه الحقول والو�صول اإلى لغة م�صتركة.

من خالل العمل �صمن فرق يتمكن المديرون من ال�صوؤال عن ق�صايا مختلفة وتعلمها ويدركون اأنه لي�س ثمة اإجابة اإيكولوجية 

ب�صيطة عن االأ�صئلة المتعلقة باأهمية الجريان البيئي للنهر، حيث اأن ذلك مرتبط بقرار مجتمعي تحدده المقاي�صات بين التطوير 

والمحافظة على النظام االإيكولوجي. اإن عليهم اإدراك كيفية تغير النظام االإيكولوجي جراء اتخاذ قرارات معينة عو�صًا عن ال�صعي 

لفهم تلك العالقة. �صيمكنهم هذا الفهم من الم�صاعدة على ت�صميم �صيناريوهات ي�صتفيد منها �صناع القرار. كما �صيغدون قادرين 

على تحديد الحاالت الحرجة التي قد يوؤدي �صوء التعامل معها اإلى عواقب غير محمودة وعلى تف�صير نتائج االأبحاث ذات ال�صلة 

والم�صاهمة في اإر�صاد العلماء حول كيفية توفير المعلومات ب�صورة مفهومة لهم )للمديرين(. بعد فراغ الفريق من تق�صياته ُينتظر 

تاأثير كل مبادرة على النظام االإيكولوجي والمجتمع  اأن يكون با�صتطاعته طرح مجموعة متنوعة من المبادرات الممكنة وتبيان 

عامة. ومع اأن و�صف الخيارات قد يتم من خالل التعاون بين المديرين والمهند�صين والعلماء اإال اأن اختيار اأحدها يكون عادة 

قرارًا �صيا�صيًا.

قد يخفق مفهوم اال�صتخدام الم�صتدام برمته اإن اتخذت القرارات ال�صحية لكن تقاع�س المديرون عن تطبيقها على الوجه 

المطلوب. ربما يتمثل اأ�صعب جوانب عملية التقييم والتنفيذ في احتمالية تنفيذ جريانات بيئية مخالفة لتطلعات بع�س م�صتخدمي 

في  المتاأ�صلتين  التوقع  اإمكانية  وعدم  ال�صعوبة  ب�صبب  اأنه  كما  دون ذلك.  تحول  كافية  اإر�صادات  ثمة  ولي�س  )االآخرين(،  المياه 

النظم االإيكولوجية فقد يتوجب على المديرين االعتماد الكبير على االإدارة التكيفية والتي ي�صاعد على اتباعها ر�صد عملية توفير 

الجريانات البيئية المطلوبة وحالة النظام االإيكولوجي المعني. فاإذا تم توفير الجريان البيئي المطلوب لكن لم يتم تحقيق الحالة 

النوع من  اأي�صًا وجود ن�صو�س قانونية حول هذا  ي�صاعد  اأو نظام الجريان. ومما  الم�صتهدفة  الحالة  اإما  المطلوبة ينبغي تعديل 

االإدارة التكيفية ووجود قدرات موؤ�ص�صية لدى ال�صلطة المائية.

�صيناريوهات اال�صتخدام

اإلى  للمياه  دة  مزوِّ من مجرد  التدريجي  بالتحول  الوطنية  المياه  دوائر  تبداأ  للمياه  الم�صتدام  اال�صتخدام  �صوب  التوجه  مع 

اإعطاء الجوانب االإيكولوجية  الهامة على هذا الدرب  اأولى الخطوات  الدولة. ومن  المائية في  مديرة �صاملة للنظم االإيكولوجية 

المائي. ومن ذلك  التطوير  واالقت�صادية �صمن خطط  الهند�صية  الجوانب  بها  تتمتع  التي  االأهمية  القدر من  نف�س  واالجتماعية 

اأن ُي�صرع باإجراء الدرا�صات االإيكولوجية المنا�صبة حول النظام الم�صتهدف بتزامن مع الدرا�صات الهند�صية واأن ُيجرى برنامج 

تبين مجموعة  التي  ال�صيناريوهات  بناء  واأثناء  التخطيط.  كافة مراحل  المعنية خالل  االأطراف  بكافة  اجتماعي منظم مرتبط 

خيارات التطوير المتاحة )بما في ذلك خيار “عدم التطوير”( على الحكومات تثبيت عملية اتخاذ قرار من اأجل النظر في هذه 

ال�صيناريوهات واختيار اأحدها.

من عنا�صر ال�صيناريو المختار و�صف لنظام الجريان والذي �صيغدو الجريان البيئي لذلك النهر وو�صف لحالة النهر المتوقعة 

في �صوء ذلك الجريان والتي �صت�صبح الحالة المرغوبة المتفق عليها للنهر. قد يح�صل كل نهر من اأنهار الدولة على جريانه البيئي 

المختلف عن جريانات االأنهار االأخرى وحالته المرغوبة المختلفة وعلى مجموعة مختلفة من التكاليف والفوائد التي �صيح�صل 

عليها النا�س. هذه االختالفات هي نتيجة الختالفات المواقع وطبيعة كل نهر والتباين في ما يراه المجتمع اأكثر قيمة بالن�صبة لكل 

ط تنفيذ واإدارة هذه الخيارات لت�صبح متوافقة مع الرغبة العامة للمجتمع ال اأن تكون منافية لها. نهر. ويب�صَّ

قليلة هي موؤ�ص�صات التعليم ما بعد الثانوي التي بداأت بتدري�س هذا المو�صوع على م�صتوى يمدُّ الحكومات باالإر�صاد. وتوجد 

بع�س مراكز الخبرة الدولية تحديدًا في الحكومات والجامعات والجهات اال�صت�صارية االإيكولوجية في الدول المتقدمة في مجال 

العمل في الجريان البيئي كما في اأميركا ال�صمالية والمملكة المتحدة واأوروبا وجنوب اأفريقيا واأ�صتراليا. وقد قادت هاتان االأخيرتان 

نًا اجتماعيًا قويًا ي�صف تداعيات مبادرات  تطوير اأ�صاليب �صمولية )اأنظر الف�صل الثاني(، واأ�صافت جنوب اأفريقيا الأ�صاليبها مكوِّ

االإدارة لي�س فقط على النظام االإيكولوجي بل اأي�صًا على الذين يعتمدون في رزقهم على ما هو ملكية عامة من هذا النظام. وقد 
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تكون زيارة بع�س الم�صروعات ذات العالقة في هذه الدول نقطة انطالق جيدة.

7-2-2 العلم والبحث والتطور

يمكن اإجراء تقييم للجريان االإيكولوجي حتى في ظل نق�س المعلومات، ولكن الثقة في نتائج هذا التقييم تتزايد مع االرتفاع 

في م�صتوى فهم النظام االإيكولوجي. وي�صاعد البحث العلماء على فهم طبيعة ووظائف النظام االأمر الذي يطور قدراتهم على التنبوؤ 

الجريان  تغيرات  �صتحدثه  الذي  التغيير  بطبيعة  التنبوؤ  ممكنًا  االآن  اأ�صبح  المثال  �صبيل  على  للتدخالت.  النظام  ا�صتجابة  بكيفية 

)المخطط لها( في الغطاء النباتي على �صفاف النهر ونوعية المياه وخ�صائ�س االأقنية وم�صائد االأ�صماك وبالتالي حيوات النا�س.

ال يمكن بناء المعرفة المطلوبة اال عبر عدد من ال�صنين. مثاًل خا�صت جنوب اأفريقيا ميدان تقييم الجريان البيئي منذ نهاية 

ثمانينات القرن الما�صي ف�صار لديها خالل عقد من الزمان مجموعة وطنية من العلماء المخت�صين بالمياه من ذوي الخبرة 

والقدرة على تقديم الم�صورة للحكومة في هذا المجال. اأدى ذلك مبا�صرة اإلى اإدماج منهجية النظام االإيكولوجي �صمن قانون 

المياه الجنوب اأفريقي لعام 1998. كان ِعقد التطوير ذاك مدعومًا من قبل “دائرة �صوؤون المياه والحراج” الوطنية وموؤ�ص�صات 

لتمويل االأبحاث والتي ا�صتجابت بقوة الحتياجات االإدارة. فُمولت اأبحاث موجهة قام به علماء كبار حول العالقات بين الجريان 

ومختلف خ�صائ�س النظام االإيكولوجي، مما اأدى بالتدريج اإلى اإيجاد فهم جديد لكيفية اأداء النظم االإيكولوجية وظائفها وبالتالي 

بناء القدرة على التنبوؤ بالمخرجات المحتملة لالأن�صطة االإدارية المقترحة.

حيوياً.”  اأمراً  والممولين  والعلماء  المديرين  بين  الح�سنة  العمل  “تعتبر عالقات 

اأدوار مختلفة  لين، فلهذه االأطراف الثالثة  اأهمية ح�صن عالقات العمل بين المديرين والعلماء والمموِّ ال يجوز التقليل من 

وجميعها اأ�صا�صية لتحويل العلم الجيد اإلى اإدارة جيدة. على العلماء اأن يكونوا واعين لالأمور التي يحتاج فيها المديرون اإلى عون 

وراغبين في تقديم مقترحات الأبحاث �صرورية يقومون بها. اأما الممولون فمطلوب منهم معرفة )اأحيانًا م�صبقًا( ما هو موجود 

من اأبحاث وقائم من اأنماط اإدارية في بلدانهم وما يمكن اإجراوؤه من اأبحاث جديدة ت�صاعد المديرين والرغبة في تمويلها. وعلى 

المديرين اأن يكونوا على ا�صتعداد الإر�صاد الباحثين حول احتياجاتهم ومن ثم اال�صتفادة من نتائج االأبحاث. يوؤدي اإخفاق اإحدى 

اإلى الحد ب�صكل كبير من فعالية الطرفين االآخرين. فلي�س ثمة جدوى حقيقية من تقديم  هذه االأطراف الثالثة في اأداء دورها 

مقترحات الأبحاث قيمة ال تلقى التمويل المطلوب اأو اإنجاز هذه االأبحاث ثم عدم ا�صتخدام نتائجها.

تعتبر الجهات الممولة طرفًا اأ�صا�صيًا من االأطراف الم�صاهمة في اإقامة الجريان البيئي. فاإذا رغبْت في القيام بدور فيمكنها 

مناق�صة مديري المياه في طبيعة الحاجة اإلى الجريان البيئي والم�صاعدة على ا�صتقطاب العلماء ممن لديهم اأو يرغبون بتطوير 

اأي�صًا ريادة  المهارات والمعرفة الالزمة وعقد اجتماعات مع المديرين والعلماء للتباحث حول االحتياجات. وباإمكان الممولين 

عملية البحث عن طريق “قائد” وطني، اأي فرد يمكن تمويله لقيادة عملية التطوير الوطني في هذا الميدان. وُي�صترط في اأولئك 

الذين �صين�صقون تمويل االأبحاث اأن يكونوا ذوي روؤية ثاقبة وفهم للدور المناط بمختلف فروع العلم وقدرة على ت�صجيع االأبحاث 

ذات الفروع العلمية المتعددة وب�صيرة ت�صت�صرف احتياجات االأمة الم�صتقبلية مما هو غير موجود في االأبحاث الحالية.

العلماء والمهند�صون وغيرهم من الخبراء

لطالما لعب المهند�صون واالقت�صاديون اأدوارًا مهنية وا�صت�صارية اأ�صا�صية في اإدارة الموارد المائية. لكن االأدوار التي يلعبها 

علماء الفيزياء الحيوية وعلماء االجتماع اآخذة بالتعاظم في �صوء توجه الدول لال�صتخدام الم�صتدام. وتاليًا مجاالت انخراطهم 

واأنواع المعارف التي يحتاجونها.
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علماء الفيزياء الحيوية

االأعوام  لكن  االأكاديمي.  البحث  على  دورهم  فاقت�صر  االإدارية  االأن�صطة  من  الحيوية  الفيزياء  علماء  ا�صُتبعد  الما�صي  في 

اأن ق�صايا عديدة  اأدرك هوؤالء  االأن�صطة.  الفيزياء الحيوية الذين ينخرطون في تلك  االأخيرة �صهدت بروز نوع جديد من علماء 

متعلقة بالموارد المائية ال ينبغي جعلها رهينة ظهور نتائج البرامج البحثية المكثفة، واأن االإدارة �صت�صتمر في اتخاذ قراراتها دون 

انتظار الكثير من المدخالت العلمية اإن ارتاأى العلماء حجب م�صورتهم لحين الو�صول اإلى بيانات اأف�صل. ويعتبر هوؤالء العلماء 

)الجدد( اأنه مهما كانت البيانات المتوفرة حول النظم االإيكولوجية قليلة ي�صتطيع ذوو الدراية من العلماء والخبراء فهم طبيعتها 

اآثر هذا النوع الجديد من العلماء االنخراط في تقديم  اأف�صل مما ي�صتطيعه المهند�صون والمديرون. لذلك  ووظيفتها على نحو 

الم�صورة الم�صتندة اإلى “اأف�صل معرفة متوفرة” واإلى البيانات االأ�صا�صية التي يمكن جمعها ب�صرعة.

االأبحاث  المتوفرة” توجب عليهم دعم  “المعرفة  المحدود من  الم�صتوى  اإر�صادًا علميًا في ظل هذا  المديرون  ابتغى  واإذا 

لتح�صين المدخالت على المدى االأطول. من ال�صروري اأن يقدم العلماء وجهة نظرهم هذه، مبينين الظروف التي ي�صتطيعون من 

خاللها تقديم االإر�صاد والفجوات في ما لديهم من معارف وم�صتوى ثقتهم في هذه المعارف واالأبحاث الالزمة. يوؤدي االإخفاق 

في ا�صتثمار هذه ال�صبل البحثية اإلى االإبقاء على اإدارة النظم االإيكولوجية �صمن نف�س الم�صتوى من المعرفة والجهل الذي اأدى 

اإلى تدهورها ابتداًء. اأما الم�صي قدمًا ب�صكل تعاوني لكن دون وجود فهم كاف فلن يلبث اأن ينجلي للمديرين والعلماء عن ثغرات 

بحثية في المعارف الحيوية. يجب اأن تكون الغاية على المدى الطويل تحويل العلم النافع اإلى اإدارة نافعة. وي�صتطيع العلماء توفير 

معلومات حول النظم االإيكولوجية بنف�س قدرة المهند�صين على توفير معلومات للبلدية اأو برامج الري.

مهند�صو المياه

يعمل معظم مهند�صي المياه في مجاالت تت�صل بتزويد المياه وتعقيمها والري والتحكم بالفي�صانات. في الما�صي ان�صب 

معظم تعليم هوؤالء المهند�صين حول حل الم�صكالت و�صرعة الح�صول على النتائج. األزمهم ذلك اأحيانًا ب�صرورة العمل من خالل 

معلومات غير م�صبوطة وا�صتخدام اأ�صاليب ا�صتملت على عوامل �صالمة هائلة غير م�صبوطة ن�صبيًا. ومع تركز االهتمام على التغيير 

اإلى النتائج المطلوبة على المدى الق�صير. لكن التاأثير الجانبي  اأدى نهج العمل ذاك  الفيزيائي في النظم االإيكولوجية المائية 

الخفي لذلك كان تردي الحالة البيئة. تنامى القلق حول هذا الو�صع ف�صرع االإيكولوجيون في العمل مع المهند�صين على ق�صايا 

اإدارة الموارد المائية. و�صار المخت�صون في هذا الفرع المعرفي يعرفون عما ي�صتطيع نظراوؤهم من الفروع االأخرى تقديمه. مثاًل 

بداأ المهند�صون المتخ�ص�صون في نقل الروا�صب بالعمل مع علماء اأ�صكال االأر�س النهرية، كما اأخذ نطاق تعاون الهيدرولوجيين 

مع االإيكولوجيين باالت�صاع.

التقليدية.”  الهند�سة  ونماذج  اأ�ساليب  العديد من  بتحدي  الم�ستجدات  “اأخذت 
 

م�صقولة  غير  باعتبارها  اتهامات  تواجه  تقليدية  هند�صية  ونماذج  اأ�صاليب  بداأت  العلمية-الهند�صية  ال�صالت  تنامي  مع 

بما يكفي لمعالجة الق�صايا االإيكولوجية. من ذلك اأن النموذج الهيدروليكي الذي ي�صتخدم على مقيا�س تقريبي للتنبوؤ بارتفاع 

الفي�صان قد ال يكون م�صبوطًا بما يكفي لال�صتخدام على مقيا�س دقيق في حالة الفي�صان المنخف�س جدًا والذي ي�صمح عمقه 

بمرور االأ�صماك. كذلك فاإن النماذج الهيدرولوجية التي كانت ُت�صتخدم للتنبوؤ بكميات المياه ال�صهرية المتوفرة لتلبية احتياجات 

المدن وذلك ا�صتنادًا ل�صجالت هطول االأمطار لن تكون قادرة على التنبوؤ بالظروف اليومية التي �صتواجهها النباتات والحيوانات 

على  لها  المخطط  االإدارية  االإجراءات  تداعيات  و�صف  محاولة  عند  المف�صلة  المعلومات  هذه  اإلى  حاجة  ثمة  لكن  المائية. 

النماذج  االأخيرين كما  العقدين  تزايد خالل  وال�صاعّية في  اليومية  الهيدرولوجية  النماذج  توفر  االإيكولوجي. وقد غدا  النظام 

النماذج،  اإلى مزيد من تطوير  لكن هناك حاجة  المائية.  والَمواِئل  المنخف�صة  الجريانات  المخ�ص�صة لمحاكاة  الهيدروليكية 

المتخ�ص�صين  االإيكولوجيين  مع  متينة  �صالت  بوجود  اإال  البيئية  الجريانات  بتطبيقات  �صلته  وثاقة  �صمان  يمكن  ال  ما  وهذا 

المماِر�صين في هذا الميدان.
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ومن المجاالت االأخرى التي بداأ مهند�صو المياه ذوو ال�صلة باإدارة النظم االإيكولوجي �صقل مهاراتهم فيها:

ت�صميم ال�صدود بما ي�صمل اأنابيب �صحب متعددة وم�صت�صِعرات لنوعية المياه والحرارة وت�صجيل متوا�صل للتدفق الداخل  	•
اإلى ال�صد والخارج منه وذلك بهدف توفير كميات المياه ونوعيتها ودرجة حرارتها والتر�صبات الالزمة للمحافظة على 

المواقع البعيدة من النظام االإيكولوجي ور�صد كل ذلك للتحقق من التزويد.

ت�صغيل ال�صد المرتبط بالمناخ الحالي ل�صمان لي�س فقط توفير الجريانات البيئية للمكان المطلوب وفي الوقت المطلوب  	•
بل ربطها اأي�صًا بالمناخ الحالي حتى يتوا�صل مرور نظام اأ�صفل المجرى المائي بدورات �صنوية رطبة وجافة.

نماذج لنوعية المياه اأكثر �صبطًا حتى يمكن نمذجة المغذيات والعوامل االأخرى الهامة على م�صتوى من الثبات يمكن من  	•
خالله التنبوؤ بحدوث ردود فعل اإيكولوجية.

وينبغي التاأكيد مجددًا على اأن التطوير يجب اأن يتم من خالل تعاون وثيق مع االإيكولوجيين ذوي الخبرة في هذا المجال.

م�صوؤولو البيئة وحماية الطبيعة 

يح�صل العلماء المخت�صون في المياه والعاملون في موؤ�ص�صات بيئية وطنية اأو اإقليمية وموؤ�ص�صات لحماية الطبيعة على فر�س 

الإجراء اأبحاث ر�صمية اأقل مما يتاح لزمالئهم في الجامعات والمراكز البحثية. ومع ذلك فهم بمثابة م�صتودعات قيمة جدًا ِلَكم 

هائل من البيانات الر�صمية والمعارف غير الر�صمية حول النظم االإيكولوجية التي يتعهدونها. وحينما تندر البيانات الم�صبوطة 

حول النظم االإيكولوجية قد ي�صبح فهم هوؤالء العام لهذه النظم ال�صيء الوحيد المتاح اأثناء بدء تطبيقات الجريان البيئي. وقد 

تكون المعرفة المتوفرة لديهم اأكثر �صمولية من تلك التي لدى الباحثين االأكاديميين الذين يركزون غالبًا على جزء واحد �صغير 

من النظام االإيكولوجي. كما يرجح اأن يتمتعوا ب�صعور حد�صي حول كيفية تاأثير تغيرات الجريان في النظام االإيكولوجي. ا�صتمل 

معظم التطوير المبكر لمنهجيات تقييم الجريان البيئي )الف�صل الثاني( على تطوير اأ�صاليب ت�صتفيد من المعرفة الموجودة لدى 

هوؤالء. لكن توليفة جديدة ت�صم الباحثين االأكاديميين وعلماء حماية الطبيعة قد تكون مفيدة بتعاون الطرفين على اكت�صاب معرفة 

معمقة باأ�صاليب واأبحاث الجريانات البيئية وتقديم م�صاهمات هامة وواقعية في مجال التقييمات البيئية.

علماء االجتماع واقت�صاديو الموارد

بينما تلعب ال�صواغل البيئية دورًا متناميًا في قرارات االإدارة بداأ علماء االجتماع يبرزون في مجال اإدارة الموارد المائية. 

اأو عبر �صكل اآخر من االأ�صكال.  اإيكولوجي ما، اإما كم�صتخدمين مبا�صرين لمياهه  يعتبر كل النا�س تقريبًا من م�صتخدمي نظام 

ولمعرفة �صواغل النا�س يمكن لعلماء االجتماع اإجراء “عملية ت�صارك عامة” للح�صول على ردود اأفعال من النا�س تبين مدى تقبلهم 

لمجموعة ال�صيناريوهات التي طورت اأثناء تقييم الجريان البيئي. قد ُيبرز كل �صيناريو حالة عدد كبير من الق�صايا ذات االأهمية 

االجتماعية مثل مدى توفر الموارد الطبيعية والمخاطر ال�صحية على النا�س واالأنعام واإذا كانت القيم المعنوية للنظام االإيكولوجي 

)كالقيم الثقافية والدينية( �صتتاأثر. ومن ال�صروري اإطالع �صناع القرار على ردود اأفعال المعنيين على ال�صيناريوهات. 

ت�صيب  التي  التغيرات  تو�صيف  لعملية  فهمهم  في  المجال  في هذا  العاملين  االجتماع  علماء  فعالية  درجات  اأق�صى  تتبدى 

النظام االإيكولوجي والتي يقدمها لهم علماء الفيزياء الحيوية وقدرتهم على اإي�صال هذه التو�صيفات للمعنيين بطريقة مفهومة. 

يقت�صي ذلك التزامًا وا�صحًا بو�صع لغة م�صتركة واإقامة بيئة عمل مع علماء الفيزياء الحيوية تماثل تلك ال�صالت التي مدها هوؤالء 

العلماء مع المهند�صين والمديرين عبر العقدين اأو الثالثة عقود الما�صية. حتى االآن لم تبادر �صوى قلة من علماء االجتماع لج�صر 

تلك الهوة. 

قد ال تتمكن “عملية الت�صارك العامة” من الو�صول اإلى اأولئك االأكثر تاأثرًا بعمليات تطوير المياه خا�صة في الدول النامية 

كال�صكان القاطنين في مناطق م�صاِطئة في اأ�صفل المجرى المائي والذين يعتمدون مبا�صرة على الموارد التي يوفرها النهر. غالبًا 

تبني  النهر.  بتغير  لما قد يفقدونه  قليلة  اأخرى  وبدائل  بها نهرهم  يتغير  التي  للكيفية  ما يكون هوؤالء ريفيين ذوي فهم محدود 

اأ�صاليب الجريان البيئي الحديثة مثل “تجاوب اأ�صفل المجرى المائي مع تحويل الجريان المفرو�س” �صيناريوهات تتنباأ لي�س فقط 
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بكيفية تغير النظام االإيكولوجي جراء التدخالت بالجريان بل اأي�صًا بكيفية تاأثير هذا التغير على الم�صتخدمين الذين يعتمدون 

في رزقهم على ما هو ملكية عامة من هذا النظام. يلعب علماء االجتماع واقت�صاديو الموارد الدور الحيوي في تبيان الموارد التي 

ي�صتخدمونها وكيفية تاأثرهم اإن اختفت هذه الموارد. يمكن لكل �صيناريو ي�صعه علماء الفيزياء الحيوية اأن ي�صتمل على تنبوؤات حول 

ما قد ي�صيب هذه الموارد من زيادة اأو نق�صان. يلي ذلك قيام علماء االجتماع واالقت�صاديين بقيا�س مدى تاأثر الم�صتخِدمين في 

المناطق الم�صاِطئة بعمليات التطوير المائية المقترحة. في الما�صي لم يتوفر مثل هذا النوع من المعلومات ل�صناع القرار، ولالآن 

ثمة عدد محدود جدًا من المخت�صين ذوي المهارات والخبرة الالزمة الإي�صال هذه المعلومات )اأنظر اإطار 1-7(.

عملية الت�سارك

العامة
اإنتاج مجموعة متنوعة من ال�سيناريوهات 

المطلوبة من قبل مدير المياه

تجاوب اأ�سفل المجرى المائي

مع تحويل الجريان المفرو�ض

الجريان نظام  	•
النهر حالة  	•

على  االجتماعية  االآثار  	•
الم�صتخدمين المعتمدين 

على النظام في معي�صتهم

المورد اإقت�صاديات  	•
المائي المردود  تداعيات  	•

القت�ساديات الكلية

لكل �سيناريو

التقبل العام

لكل �سيناريو

ق�صايا النهر

تبادل المعلومات مكرر

تبادل المعلومات

�صانع القرار

اإطار 7-1: العالقة بين “تجاوب اأ�صفل المجرى المائي مع تحويل الجريان المفرو�س” و“عملية الت�صارك 

العامة” وتقييم اإقليمي لالقت�صاد الكلي

بناء قدرات العلماء والمهند�صين واقت�صاديي الموارد

لطالما ركزت اأق�صام اأكاديمية عديدة في الجامعات على ال�صعي اإلى المعرفة والفهم المجردين. في العلوم تاأخذ االأبحاث 

وتنفيذها  ت�صميمها  ح�صن  وجوب  حول  االإدراك  تنامي  ب�صبب  وذلك  الجامعي  التدريب  من  اأ�صا�صي  كجزء  بالن�صوء  التطبيقية 

وتف�صيرها كاأي نوع اآخر من االأبحاث واأنها بطبيعتها اأكثر ات�صااًل بالق�صايا البيئية ب�صكل مبا�صر. وت�صتطيع الحكومات دعم واإر�صاد 

الفيزياء  علوم  مجال  في  تحديدًا  العلماء  دعم  ويجب  المائية.  الموارد  اإدارة  م�صكالت  لمعالجة  الم�صممة  التطبيقية  االأبحاث 

الحيوية حيث ال�صالت مع اإدارة الموارد والنا�س قد تكون �صعيفة وذلك عند محاولة هوؤالء العلماء اإعادة توجيه تفكيرهم �صوب 

منهجيات اأكثر �صمولية واأكثر قابلية للتطبيق.
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يقوم عمل العديد من المخت�صين اأ�صا�صًا على مبداأ التزويد، حيث يقدمون ما يعرفون. ولكن التعامل معهم بطريقة اأخرى 

قد يك�صف عن مقدرتهم على اال�صتجابة ب�صكل اأف�صل بكثير لما يطلب منهم واإمكانية توظيف معرفتهم على نحو اأمثل. وحتى تكون 

كافة البيانات المائية الموجودة لديهم ومعرفتهم ذات جدوى ينبغي اأن تكون مت�صلة بالجريان )بالن�صبة لعلماء الفيزياء الحيوية( 

وتغيرات النظام االإيكولوجي )بالن�صبة لعلماء االجتماع واالقت�صاد(. وبهذا يمكنهم ال�صروع بتطوير قدراتهم التنبوؤية حول كيفية 

 )الف�صل الثاني( مجموعة 
تاأثير تغيرات الجريان على ال�صيء الذي يكون مو�صع درا�صتهم. يقدم دليل “منهجية عنا�صر البناء”123

من المقترحات المتعلقة بما يمكن لكل فرع من فروع العلم الم�صاهمة به في تقييم الجريان البيئي.

يوؤدي تعدد االخت�صا�صات الذي تت�صم به طبيعة هذه التقييمات اإلى اإيجاد دور يمكن لكليات جامعية مختلفة لعبه. ومن هذه 

اإن  المو�صوع.  م�صتركة حول  م�صاقات  ت�صتطيع طرح  والتي  واالقت�صادية  االجتماعية  والعلوم  والعلوم  والحقوق  الهند�صة  الكليات 

معظم ما ُيَعلم االآن على م�صتوى الدرجة الجامعية االأولى وم�صتوى الدرا�صات العليا يمكن اأن يكون منبثقًا عن خبراء قاموا بتدري�س 

الطلب  اأن  كما  النظامي،  التدريب  على  الطلب  ويتنامى  ال�صلة.  ذات  الخبرة  الجامعات  لمعظم  يكون  لن  فاإنه  ولذلك  اأنف�صهم 

المن�صق من قبل الممولين والمديرين على مثل هذه الم�صاقات قد ي�صجع الجامعات على طرحها.

المعنيون والعاملون في مجال االت�صال

ثمة درجات متنوعة ي�صتطيع المعنيون من خاللها االنخراط في عملية �صناعة القرار، تعتمد اإلى حد ما على مقدار القوة 

المنقولة لعامة النا�س. فبينما توجد حاالت “ُتعطى” فيها المعلومات اإلى العامة، ثمة اأو�صاع تناط فيها القوة اإلى مجموعة من 

االأفراد التخاذ القرارات. وبا�صتخدام مفهوم “�ُصلم” م�صاركة المواطنين يمكن تق�صيم منهجيات الم�صاركة اإلى ما يلي:

التعليم وتزويد المعلومات.  .1

تقديم التغذية الراجعة.  .2

االنخراط واال�صت�صارة.  .3

االنخراط طويل االأمد.  .4

يت�صل بالعن�صرين الثالث والرابع مفهومان اآخران م�صتخدمان في لغة الم�صاركة الحالية وهما “تحقيق االإجماع” و“عمليات 

“االتفاق من خالل القبول” بهدف جعل مثل هذه االتفاقات التزامًا باالتفاق وبغايته. وال  بـ  اإيجاد االإجماع  ف  المناق�صة”. يعرَّ

يعني االإجماع بال�صرورة الموافقة الكاملة. اأما كيفية تحقيق اإجماع فاأمر عظيم، حيث يوحي مفهوم اإيجاد االإجماع بوجود عمليات 

ت�صاركية تتيح النقا�س والتعبير عن االختالف واختبار “الحقائق” وا�صتثمار الخبرات. كما يوحي هذا المفهوم بنهج منطلق من 

القاعدة اإلى االأعلى حيث ينخرط المعنيون في �صياغة المقترحات االأولية ثم تبيُّن اأمثل المقترحات والحلول.

اأما عمليات المناق�صة كتلك التي تتم من خالل المجموعات اال�صت�صارية المجتمعية والمواطنين المحلفين فُتدِخل الم�صالح 

المعنية في نقا�س ومفاو�صات، وهي ُتطرح كعن�صر ينبغي اإدماجه في اأ�صاليب التقييم. توحي عمليات المناق�صة بنوع جديد من 

العالقة بين �صناع القرار، وهي تتعدى اأ�صاليب الم�صاركة التقليدية.

ى اأف�صل تمثيل لالأطراف المعنية والمتاأثرة في اتخاذ اأهم القرارات المتعلقة بالمياه عندما تكون مدركة لما هو مطروح  َيتبدَّ

االإيكولوجية ح�صب  النظم  لتغير  المختلفة  للطرق  االأطراف  يفيد فهم هذه  الدرا�صة. كما  البيئي مو�صع  الجريان  و�صيناريوهات 

ال�صيناريو واالآثار والفوائد المرتبطة بكل �صيناريو. بت�صكل هذا الفهم ووجود اإدراك عام لدواعي م�صاركة كافة المخت�صين، تن�صاأ 

اأن يرى كافة  لدى االأطراف القدرة على َمدِّ �صناع القرار بمعلومات مفيدة حول درجة التقبل لكل من ال�صيناريوهات. ال يتوقع 

ال�صيناريو  النهائي حول  القرار  يكون  اأن  لذلك يرجح  واحد.  �صيناريو  اأن يجمعوا على  وال  الطريقة  بنف�س  �صيناريو  اأي  المعنيين 

المختار �صيا�صيًا م�صتندًا في اأح�صن �صوره اإلى ما تطرحه كل مجموعة من مجموعات المعنيين من وجهة نظرها وبطريقة واعية.

يمكن اعتبار تقديم المعلومات العلمية لغير العلماء فنًا. ويجهد العديد من العلماء في �صبيل اكت�صاب هذه المهارة، ومع ذلك 

تبقى الحاجة قائمة لذوي الخبرة في مجال التوا�صل. ينبغي للمعلومات اأن ت�صير في ثالث وجهات رئي�صية. اأواًل ينبغي للمعلومات 
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ذات م�صتويات الثبات المختلفة حول الموارد الم�صتخدمة و�صبل العي�س المهددة وال�صواغل المتعلقة بالنهر اأن تنتقل من المعنيين 

اإلى معظم مجموعات المخت�صين االأخرى لي�صتفيدوا منها عند �صياغة �صيناريوهاتهم. وقد تكون اأقل المهارات تطورًا في هذا 

المجال القدرة على تح�صيل المعلومات من االأميين والم�صتخِدمين بهدف االعتيا�س المعزولين وغير القادرين على ت�صور اإمكانية 

النظام  لوظيفة  الجيد  الفهم  التوا�صل  متخ�ص�صي  من  يطلب  الو�صع  هذا  مع  للتعامل  حياتهم.  على  ذلك  واأثر  مواردهم  تغير 

وقاطني  والمديرين  والمهند�صين  الحيوية  الفيزياء  علماء  مع  البناء  التحاور  على  والقدرة  الريفية  الحياة  واأنماط  االإيكولوجي 

االإيكولوجي  النظام  لتغير  و�صف  والم�صتملة على  المطورة  بال�صيناريوهات  الخا�صة  للمعلومات  ينبغي  ثانيًا  الم�صاِطئة.  المناطق 

ف �صناع القرار على م�صتوى تقبل المعنيين لكل �صيناريو. وتعتبر الم�صاركة الحقيقية  المتوقع اأن تعاد للمعنيين. ثالثًا ينبغي اأن يعرَّ

لكافة االأطراف مهمة معقدة، وهي ال تزال في مهدها.

اأن تتح�صن المعرفة الموجودة لدى المعنيين بح�صورهم للجل�صات التي يتحدث فيها المخت�صون وقراءة مواد ذات  يمكن 

�صلة واال�صتعداد للم�صاركة في االجتماعات التي ت�صرح فيها ال�صيناريوهات. وت�صمل مجموعات المعنيين التي قد ينبغي تمثيلها 

حماية  منظمات  والتعدين،  ال�صناعات  البلديات،  بالري،  يقومون  والذين  المزارعين  المائية:  االإيكولوجية  النظم  من  اأي  في 

البيئة الوطنية واالإقليمية، معاهدات التنوع الحيوي الدولية والمعاهدات الم�صابهة، م�صتخدمي م�صاقط المياه المحليين الذين 

تتعدد �صور اعتمادهم عليها في معي�صتهم، المنظمات االأهلية، وزارات ال�صياحة والوزارات المخت�صة بال�صوؤون الثقافية والدينية 

اأو الروحية.

الم�صالح.  اأو مجموعة مختلفة من  اآراء مجموعات م�صالح معينة  الم�صاركون  اأن يمثل  المعنيين  اأهم جوانب م�صاركة  من 

لطالما ركزت الم�صاركة على اإ�صراك اأنا�س يمثلون م�صلحة معينة كزعيم القرية اأو مجموعة �صيد اأ�صماك محلية. وهنا يتوقع اأن 

يعبر االأفراد عن اآراء مجموعاتهم واأن ينقلوا المعلومات اإلى ومن المجموعات اأو المنظمات. لكن ما هو اأكثر اأهمية في العديد 

من اأن�صطة الم�صاركة العامة توظيف اأو اختيار اأنا�س ي�صاركون دون اأن يكونوا ممثلين لم�صالح معينة بل يتولون التعبير عن م�صالح 

اإمكانية قيامهم بهذا  النقا�س )رغم  اأو  المعلومات  ناقل  يلعبون دور  المجتمع. وهم بذلك ال  اأو  المنطقة  ت�صود  و�صواغل مختلفة 

الدور( بل تمثل م�صاركتهم طرحًا لمختلف الم�صالح وتعبيرًا عن جميع الخلفيات �صمن المناق�صات. فهذا اأ�صبه باإ�صراك �صريحة 

ممثلة للمنطقة.

ر الم�صاركة �صمان ت�صاوي الجميع في التعبير عن اآرائهم. ومع ذلك تبقى الم�صاركة الفاعلة مهارة، حيث ال يتوقع  على مي�صِّ

اأن ي�صتطيع المعنيون الم�صاركون دائمًا ُح�صن التعبير عن اآرائهم اأو تنظيم طروحاتهم. وقد يتطلب ذلك تطوير قدراتهم من خالل 

التدريب المنا�صب والم�صاعدة اأثناء الم�صاركة حتى تجري العملية بفعالية. يتراوح التدريب بين رفع �صوية الوعي العام للجمهور 

حول الجريان البيئي والتدريب على مهارات العر�س. وقد ي�صتدعي االأمر اأي�صًا تمكين المعنيين من الح�صول على دعم تخ�ص�صي 

م�صتقل في الم�صائل الفنية.

7-3 ا�صتراتيجية بناء القدرات

تتباين الدول في ما و�صلت اإليه حتى االآن في درجات االعتراف باأهمية الجريان البيئي وا�صتخدامه اأداة الإدارة موارد المياه. 

ولذلك فاإن ا�صتراتيجيات هذه الدول في بناء القدرات في هذا المجال �صتكون متباينة. نقدم تاليًا مثااًل لما يمكن للدول فعله في 

 ت�صتمل هذه 
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هذا المجال. وهو عبارة عن ا�صتراتيجية من ع�صر نقاط لبناء القدرات الخا�صة بتقييم الجريان البيئي في تنزانيا.

الخطة الع�صارية على مجموعة من االأن�صطة، وبع�س هذه االأن�صطة كبير ي�صتغرق ب�صع �صنوات وبع�صها �صغير يمكن تنفيذه في وقت 

ق�صير ن�صبيًا. وقد توخينا في اإيراد هذه االأن�صطة المرونة مقترحين ترتيبًا زمنيًا للتنفيذ مع التنويه باأن بع�س االأن�صطة قد تتداخل 

اأو تتم اأثناء تنفيذ اأن�صطة اأخرى.
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الخطوة االأولى: م�صاق تدريبي، للح�صول على الخبرة في اأطر العمل واالأ�صاليب

يهدف الم�صاق التدريبي اإلى تقديم مفهوم تقييم الجريان البيئي واأطر العمل والمنهجيات واالأ�صاليب المتاحة ومتطلبات 

اأن يبني قدرة فورية على  اأن يوؤ�ص�س للوعي الالزم حول تقييم الجريان البيئي ال  كل منها من البيانات. من �صاأن هذا الم�صاق 

م�صتخدمي  من  الخبرة  ذوو  يقدمه  فنيًا  دعمًا  وي�صتدعي  وقتًا  ي�صتغرق  القدرة  هذه  مثل  فبناء  الجريان.  هذا  بتقييمات  القيام 

�صبكة مدربين  اإليه من خالل  الحاجة  الفني عند  الدعم  الح�صول على  االأولية. ويمكن  التطبيقات  االأقل خالل  االأ�صاليب على 

)اأنظر الخطوة الثامنة(.

الخطوة الثانية: تعريف اإطار عمل للتقييم، اأي تحويل ال�صيا�صة اإلى فعل

يتطلب تنفيذ ال�صيا�صة الوطنية الجديدة للمياه في تنزانيا والمَقرة حديثًا من قبل الحكومة تطوير اإطار عمل منا�صب للتقييم 

مت�صل بعملية تقييم االأثر البيئي وا�صتراتيجية خف�س الفقر في هذا البلد. ومما قد ي�صتمل عليه اإطار العمل ت�صنيف االأو�صاع 

اأجزاء من هذه االأنهار وو�صف االأو�صاع المرغوبة لكل من هذه االأنهار. وتتراوح االأو�صاع الراهنة  اأو  اأنهار تنزانيا  الراهنة لكل 

والمرغوبة بين الو�صع االأ�صلي )النقي( اإلى التردي الخطير للنهر، وذلك ح�صب االأولويات في الم�صقط المائي. يلي تطوير اإطار 

العمل تقييم طبيعة الجريان البيئي الالزم الإيجاد الو�صع المرغوب للنهر.

اأما  المعنية.  االأطراف  وكافة  القرار  �صناع  ت�صم  حوله  تفاو�س  عملية  اإجراء  المن�صود  الو�صع  تحديد  عن  عو�صًا  يمكن 

للنهر  االإيكولوجي  النظام  تاأثيرها على  تقييمها من حيث  الجريان فيتم  نتائج مختلف نظم  لتفا�صيل  المت�صمنة  ال�صيناريوهات 

وم�صتخدميه لغايات االعتيا�س وكافة المعنيين االآخرين واالقت�صاد االإقليمي.

�صورة 7-1: خبراء يناق�صون العواقب االإيكولوجية للجفاف في مو�صم 1993/1992 على نهر “اأُوِلفانت�س”
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الخطوة الثالثة: التطبيق التجريبي الأ�صاليب التقييم، اأي ممار�صة ما تم تعلمه

ثمة اأ�صاليب عديدة لتقييم الجريان البيئي. وتمثل الم�صاركة في تطبيق تجريبي لهذه االأ�صاليب اأف�صل �صبيل لفهم اأنواعها 

المختلفة والبيانات التي تحتاجها وتكاليفها واالأوقات التي ت�صتغرقها وا�صتخدامات نتائجها. يمكن اختيار حالة درا�صية معينة من 

منطقة نزاع محتدم عبر النقا�س في الم�صاق التدريبي )الخطوة االأولى( اأو ور�صة العمل )الخطوة الثانية( با�صتخدام واحد اأو اأكثر 

من االأ�صاليب المختارة. وي�صارك في هذا الن�صاط عدد محدود من االأ�صخا�س )ع�صرون مثاًل( ي�صتمل على مخت�صين رئي�صيين من 

كافة التخ�ص�صات ذات ال�صلة. يمكن اأن يتجاوز الوقت الذي ي�صتغرقه التطبيق التجريبي مدة دورة هيدرولوجية كاملة )والتي تتم 

في عام( ولكن لي�س ب�صكل م�صتمر. كما يمكن اإطالق برنامج طويل االأمد لجمع المعلومات اإن دعت الحاجة.

الخطوة الرابعة: زيارات لحاالت درا�صية، لالطالع على ما قام به االآخرون

تتيح قراءة تقارير تقييم الجريان البيئي الأحوا�س االأنهار في �صتى بقاع العالم معلومات قيمة حول ممار�صي عمليات الجريان 

البيئي وما ي�صتخدمونه من اأ�صاليب ويحتاجونه من بيانات. لكن الزيارات الميدانية الأحوا�س االأنهار ومناق�صة الم�صائل الهامة مع 

العلماء ومديري المياه والمعنيين تتيح فهمًا اأف�صل وروؤية اأجلى ال توفرهما اأ�صطر التقارير.

الخطوة الخام�صة: ور�س العمل الفنية والملتقيات، لمناق�صة االأ�صاليب التطبيقية

رة من خالل التفاعل وتقديم العرو�س والنقا�س اأثناء ور�س العمل والملتقيات. ومن اأمثلة  يجب تنمية الخبرات الالزمة المطوَّ

العرو�س ما �صيقدمه خبراء تنزانيون حول موا�صيع مثل الهيدرولوجيا وبيولوجية االأ�صماك عند ح�صورهم الم�صاق التدريبي و/اأو 

م�صاهمتهم في التطبيق التجريبي. ويمكن للعر�س اال�صتفادة من البيانات الموجودة عن النظم االإيكولوجية المائية ذات ال�صلة 

وتوظيف )حيثما اأمكن( اأ�صاليب التحليل التي تم تعلمها خالل الم�صاق التدريبي والتطبيق التجريبي. ي�صتطيع الهيدرولوجي مثاًل 

تحليل ال�صل�صلة الزمنية لجريان النهر با�صتخدام اأداة ب�صيطة من اأدوات الجريان البيئي مثل “موؤ�صرات ريختر الهيدرولوجية” 

)اأنظر الف�صل الثاني(. ويمكن مقارنة ذلك بالتحليل الهيدرولوجي التقليدي، للوقوف على االحتياجات المختلفة لتقييم الجريان 

البيئي. يمكن اأن ت�صتمل االجتماعات اأي�صًا على بع�س جل�صات مجموعات العمل لتطوير موا�صيع مثل ت�صكيل اأبحاث من تخ�ص�صات 

مختلفة. ثم ياأتي دور المن�صورات ال�صادرة عن االجتماعات لتعرف الحالة الراهنة لتقييم الجريان البيئي في تنزانيا.

الخطوة ال�صاد�صة: الدعم الفني، اأي دعم ما تقرر فعله

المكت�صبة من  البيئي  الجريان  بتقييمات  المتعلقة  التطبيقية  الق�صايا  العملية من  الخبرة  التنزانيون  المخت�صون  �صيكت�صب 

خالل االنخراط في اأن�صطة �صابقة. وبينما يتقدمون �صوب التقييمات البيئية الكاملة يمكن للمخت�صين الدوليين دعمهم باالإر�صاد 

حول االأ�صاليب والمراجعات الم�صتقلة لل�صروط المرجعية للدرا�صات الفنية وتقارير تلك الدرا�صات.

الخطوة ال�صابعة: قاعدة البيانات الوطنية، اأي بناء مكتبة معرفية

يحتاج العلماء والمديرون والمعنيون لمواد مكتوبة -وطنية ودولية- ي�صتفيدون منها في اأن�صطتهم. وثمة كم هائل من الموؤلفات 

العالمية القيمة التي تتناول اأطر �صناعة القرارات واأ�صاليب تقييم الجريان البيئي وجمع البيانات وتحليلها وغير ذلك من ق�صايا. 

ولتي�صير اال�صتفادة من هذه الموؤلفات يمكن اإقامة مكتبة وطنية ت�صت�صيفها موؤ�ص�صة منا�صبة ت�صم ن�صخًا منها وتتيح الو�صول اإلى 

البيانات الهامة حيثما كانت.

الخطوة الثامنة: الت�صبيك، اأي الت�صارك في المعلومات

تقييم الجريان البيئي ن�صاط ي�صتمل على تخ�ص�صات متعددة. وحتى يفهم مختلف الخبراء توجهات واأ�صاليب عمل بع�صهم 

البع�س ال بد من الت�صبيك. ويمكن اأن يتولى ال�صبكة من�صق اأو “قائد” يعمل على �صمان التفاعل بين االأع�صاء ويدير ور�س العمل 
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وي�صكل فرق الخبراء للقيام بتقييمات الجريان البيئي. ومن المهام االأ�صا�صية لل�صبكة تكوين فريق من المخت�صين قادر م�صتقباًل 

على تقديم التدريب حول تقييم الجريان البيئي.

الخطوة التا�صعة: اإجراء البحث، لتح�صين الفهم

طورت اأ�صاليب لتقييم الجريان البيئي في بقاع عديدة من العالم، خا�صة اأوروبا واأميركا ال�صمالية وجنوب اأفريقيا واأ�صتراليا 

ونيوزيلندا. يمكن تكييف العديد من هذه االأ�صاليب لتنا�صب الو�صع التنزاني، ثم يتم جمع البيانات المنا�صبة الداعمة. ولتحقيق 

ذلك ينبغي للجامعات اإعطاء علم الجريان البيئي اأولوية بحثية وتدري�صية.

الخطوة العا�صرة: اإ�صتراتيجية االت�صال، لن�صر المعلومات

من اأهم خطوات اإقامة نظام وطني للجريان البيئي �صمان فهم الجميع لماهيته وكيف باإمكانه الم�صاعدة في تعميم ا�صتدامة 

والمحامين  كال�صيا�صيين  القطاعات  كافة  من  عري�صًا  جمهورًا  التوعية  عملية  ت�صتهدف  اأن  ينبغي  المائية.  الموارد  ا�صتخدام 

الن�صرات  ت�صمله  ما  في  فت�صمل  له  الموجهة  التوعوية  المواد  تتنوع  الجمهور  وبتنوع هذا  النا�س.  وعامة  والعلماء  المياه  ومديري 

ومقاالت ال�صحف والمقابالت المتلفزة واالأبحاث العلمية. ويف�صل اأن تكون الخطوة االأولى على درب التوعية بناء ا�صتراتيجية 

ات�صال فعالة.

اإن بع�س الخطوات الواردة اأعاله قابلة للتطبيق في معظم الدول، ولكن هناك ثمة دول ذات احتياجات اأخرى محددة ينبغي 

معرفتها عبر الحوار مع المخت�صين في هذا المجال.
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الحالت والأطر
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يعبر الت�صريح والتقرير ال�صادران عن الموؤتمر الدولي حول المياه والبيئة في َدبلن عن نهج للتعامل مع م�صكالت المياه العالمية يتميز بالكلية وال�صمولية وتعدد 54

االخت�صا�صات ذات ال�صلة، 1992.

ي�صتمل الف�صل الخام�س على ا�صتعرا�س لجدول اأعمال القرن 21 ومجموعة من المبادرات الدولية االأخرى.55
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Hydrosystems Inc..

57World Commission on Dams. 2000 Dams and Development. Earthscan, London.

58Working for Water Programme Webpage, Department of Water Affairs and Forestry of the Republic of South Africa. 
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60World Commission on Dams. 2000. Dams and Development. Earthscan, London.

61Snowy Mountains Project and Governance of the Murray-Darling Basin Initiative websites at http://www.snowyriver. 
nsw.gov.au/srsc/homepage//home.htm and http://www.mdbc.gov.au/about/governance
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62References for the examples are: Norris Dam: Outstanding Stewardship of American Rivers, 10 Hydro Projects Cited 
for Environmental Accomplishments, National Hydropower Association, 2001; Priest Rapids and Wanapum Dams: 
citation as above; Arrow Rock Dam: see US Bureau of Reclamation at http://www.usbr.gov/main/ and http://www. 
usbr.gov/pn/programs/arrowrockvalve/feis/complete.pdf; Stave Falls Replacement Project: Stave River Water Use 
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stave_ruskin/

63IRN, Getting Old: Dam Ageing and Decommissioning, at http://www.irn.org.

64World Commission on Dams, Case Study of the Pak Mun Dam. 2000. A at http:www/dams.org; and more recent 
articles on the Thailand Cabinet decision in 2002 to keep the gates open four months a year -
http://www.mekongwatch. org/english/country/thailand/pakmun.html.

65RiverNet at http://www.rivernet.org/general/dams/decommissioning/decom3_e.htm

66Gauvin, C.F. 1998. Who Should Pay For Dam Removal?. World Rivers Review, Volume 13, No. 1 / February; and the 
Natural Resource Council of Maine (USA), at http://www.maineenvironment.org/Edwards_Dam/

67WWF Poland. 2000. An options assessment for the Wloclawek dam: threats and solutions and
http://www.wwf. pl/0206022335_newsen.php.

68European Union. 2000. Directive of the European Parliament and of the Council 2000/60/EC establishing a framework 
for community action in the field of water policy. European Parliament and Council, Luxembourg.

69Aylward et al. 2001. Financial Economic and Distributional Analysis: World Commission on Dams, Cape Town.

70Howe, C.W, Policy Issues and Institutional Impediments in the Management of Groundwater: Lessons from Case 
Studies in Environment and Development Economics (2002). 7 (at 769-795).
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74Pagiola, S. Paying for Water Services in Central America: Learning from Costa Rica, in Pagiola, S, Bishop, J, Landell- 
Mills, N. 2002. Selling Forest Environmental Services: Market-based Mechanisms for Conservation, Earthscan, London; 
and Rojas, M. and Aylward, B. (in press). What are we Learning from Experiences with Markets for Environmental 
Services in Costa Rica? A Review and Critique of the Literature. Report to IIED, International Institute for Environment 
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75Stevens, J.B., Adams, R.M., Barkley, D., Kiest, L.W., Landry, C.J., Newton, L.D., Obermiller, F.W., Perry, G.M., Seely, H., 
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76Bjornlund, H., and McKay, J. 2000. Aspects of Water Markets for Developing Countries: Experiences from Australia, 
Chile, and the US in Environment and Development Economics 7 (769-795).

77As recommended by Bjornlund, H., and McKay, J. 2000.

78Otto, B. 2000. Paying for Dam Removal: A Guide to Selected Funding Sources. American Rivers, Washington DC.
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in Perspective, p8, in Sabatier, P.A. (ed) 1993. Theoretical Lenses on Public Policy, Westview Press, Inc, Boulder.

81Knowler, D. 1999. Incentive Systems for Natural Resource Management: The Role of Indirect Incentives in 
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83Jaeger, W.K., Doppelt, B. 2002. Benefits to Fish, Benefits to Farmers: Improving Streamflow and Water Allocation in 
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Ecolex هي مبادرة م�صتركة من قبل االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبرنامج االأمم المتحدة للبيئة ومنظمة االأغذية والزراعة التابعة لالأمم المتحدة توفر 84
قاعدة بيانات �صاملة حول كافة االتفاقيات البيئية متعددة االأطراف واأدوات القوانين غير الملزمة باالإ�صافة اإلى تفا�صيل حول االأع�صاء في هذه االأدوات. اأنظر 

www.ecolex.org

مركز قانون البيئة التابع لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة في طور اإتمام قاعدة البيانات ال�صخمة حول المعاهدات المت�صلة بالمياه والت�صريعات والتف�صيرات 85

الوطنية للقوانين والتي �صتكون متاحة على الموقع االإلكتروني. اأنظر www.iucn.org/themes/law واأنظر اأي�صًا اأطل�س االتفاقيات الدولية حول المياه 

.(www.internationalwaterlaw.org) وم�صروع القانون الدولي للمياه (UNEP/DEWA/DPDL/RS.02-04) العذبة

على �صبــيل المثال: هل ت�صمل الم�صورة الحق في الح�صول على بيئة �صحية ونظيفة اأو الحق في الو�صول اإلى المياه؟ لمعلومات اأوفى عن حقوق االإن�صان والمياه 86

www.iucn.org/themes/law زر �صفحة المياه واالأرا�صي الرطبة على الموقع االإلكتروني لمركز قانون البيئة التابع لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة

في هذا ال�صياق ي�صتخدم مفهوم االأنهار العالمية لالإ�صارة اإلى المجاري المائية التي توؤثر جغرافيًا واقت�صاديًا على اأرا�صي وم�صالح دولتين اأو اأكثر. وفي هذه 87

الورقة ي�صتخدم مفهوما المجاري المائية عابرة الحدود والمجاري المائية الم�صتركة �صمن نف�س المعنى.

88.League of Nations, Treaty Series, Vol. VII, pp. 37

89.League of Nations, Treaty Series, Vol. XXXVI, pp. 77

.May 21, 1997. 36 International Legal Materials (ILM) 700لم تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد.90

مفو�صية القانون الدولي جهاز تابع لالأمم المتحدة م�صوؤول عن التطوير التدريجي للقانون الدولي وترميزه.91

.ILM 800 30 (1991)اأقرت في 1992/3/17 ودخلت حيز التنفيذ في 92.1996/10/6

93.April 1995; 34 ILM 864 4

94http://www.sadcwscu.org.ls :وقعت في جوهان�صبيرغ في 1995/8/28. يمكن االطالع عليها من خالل

.ILM 1972 11وقعت في 1971/2/2 ودخلت حيز التنفيذ في 95.1975/12/21

.ILM, 1358 11اأقرت في 1972/11/16 ودخلت حيز التنفيذ في 96.1975/12/17

وفق اتفاقية رام�صار تحدد كل دولة ما ت�صتمل عليه القائمة، اأما وفق اتفاقية التراث العالمي فتدرج مواقع مقترحة على القائمة بعد تحديدها من قبل لجنة 97

التراث العالمي.

.ILM 15 19اأقرت في 1979/6/23ودخلت حيز التنفيذ في 98.1983/11/1

والتي تم توقيعها من قبل 16 دولة والت�صديق عليها من قبل 12 دولة.99

المادتان 5 و6 من اتفاقية االأمم المتحدة.100

المادة 7 من اتفاقية االأمم المتحدة.101

المادة 8 من اتفاقية االأمم المتحدة.102

المادة 9 من اتفاقية االأمم المتحدة.103

حيث اأن هذا الجدول ال ينطوي على خ�صائ�س تميز القانون عن القواعد االجتماعية االأخرى كال�صلطة وحق التقادم والتي هي لي�صت �صمن م�صادر القانون 104

الدولي الم�صار اإليها في المادة 38 من النظام االأ�صا�صي لمحكمة العدل الدولية.

خطة عمل االأر�س التي تبناها موؤتمر االأمم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي انعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 105.1992

 اأنظر اأي�صًا االأهداف االإنمائية لالألفية المو�صوعة من قبل االأمم المتحدة، الجزء الرابع، البند 106.23

107For a review of the South African situation see: Stein, R. 2002. Water Sector Reforms in Southern Africa: Some Case 
Studies in Hydropolitics in the Developing World: A Southern African Perspective (Turton and Hinwood Eds, 2002) 
and American University. 2001. South Africa’s Water and Dam Safety Legislation: A Commentary and Analysis on 
the Impact of the World Commission on Dams’ Report, Dams and Development, International Law Review, Volume 
16, Number 6. For a review of the Australian situation see: Arthington, A. and Pusey B, 2003. Flow Restoration and 
Protection in Australia, Rivers Research and Applications, and Scanlon J. 2002. From Taking to Capping to Returning: 
The Story of Restoring Environment Flows in the Murray Darling Basin in Australia, SIWI Annual Conference.

10824 January 1991. RO 1992 1860.
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109U.S. Wild and Scenic Rivers Act: (P.L. 90-542, as amended), (16 U.S.C. 1271-1287).

1101997, as amended.

111National Water Act. Act 36 of 1998.

112See paragraph 25 (c).

113See Chapter 4.4.6. For a recent case study see Dyson, M. Scanlon, J. 2002. Trading in Water Entitlements in the 
Murray-Darling Basin in Australia – Realizing the Potential for Environmental Benefits, p14. IUCN ELP Newsletter 
Issue 1, available at: www.iucn.org/themes/law.

114See National Competition Council, Compendium of National Policy Agreements – Second Edition, June 1998.

115See National Competition Council, Compendium of National Policy Agreements at page 99.

قد يتوفر اأي�صًا لدى بع�س الدول نظم وطنية مراعية الحتياجات الجريانات البيئية. وفي هذه الحالة ينبغي فهم هذه النظم.116

يمكن لبرنامج قانون البيئة التابع لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة الم�صاعدة في توفير مجموعة متنوعة من النماذج المقارنة. اأنظر117

waterlaw@elc.iucn.org :اأو را�ِصل مركز قانون البيئة التابع لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة على www.iucn.org/themes/law

قد يكون مو�صع الم�صوؤولية م�صتوى حكومي اآخر اأو وزارة/دائرة اأخرى.118

119National Wildlife Federation and others v. United States Army Corps of Engineers, 132 F.Supp.2d 876 (D. Or. 2001).

120See the Berlin Recommendations from the International round table on transboundary water management in 1998 
and the Report of the World Commission on Dams, 2000.

اأنظر االأجندة 21 الفقرة 22:18. موؤخرًا �صددت القمة العالمية للتنمية الم�صتدامة على اأهمية دور المراأة في حين تقر الخطة التنفيذية للقمة اأنه ينبغي لنتائج 121

هذه القمة اأن تكون مفيدة للجميع وتحديدًا الن�صاء وال�صباب واالأطفال والمجموعات ال�صعيفة.

تناول االإعالن ال�صيا�صي للقمة العالمية للتنمية الم�صتدامة هذا الق�صور و�صدد على �صرورة اإ�صراك كافة المجموعات في المجتمع.122

لمعلومات حول اأماكن تعلم قانون البيئة را�صل مركز قانون البيئة التابع لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة في ُبون على: waterlaw@elc.iucn.org تم اإطالق 123

التابعة لالتحاد الدولي  البيئة  اأفريقيا والمعتمد من قبل مفو�صية قانون  ِوتووترزراند في جنوب  التابع لجامعة  المياه في معهد مانيال  التميز لقانون  مركز 

لحماية الطبيعة خالل موؤتمر االتحاد )الدولي لحماية الطبيعة( العالمي للحدائق في ِديرَبن، اأيلول 2003.

124King, J.M., Tharme, R.E., de Villiers, M.S. (eds.) 2003. Environmental flow assessments for rivers: manual for the 
Building Block Methodology. Water Research Commission Technology Transfer Report No. TT131/00. Pretoria, South 
Africa.
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