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 لوجية للمياه الداخلية اإليكوةنظمألالتنوع البيولوجي ل

  

تحديد العناصر من التقرير النهائي للجنة الدولية المعنية بالسدود التي يمكن إدخالها في برنامج 
 عمل التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية 

 

(أن السدود ـ ، اسcتعرض األميcن التنفcيذي التقرير النهائي للجنة الدولية بش   5/2هcو مطلcوب فcي المقcرر         آمcا    
WCD (     تاريخcادر بcبر  16الصcي     / نوفمcرين الثانcأن التنوع            2000تشcل بشcرنامج العمcي بcا فcر إلدخالهcدد العناصcوح 

ة بإدارة حوض الصرف ، وتقييم المجرى البيئي وتتعلق العناصر المحدد . البيولوجcي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية       
 . ، وتقييمات النظام اإليكولوجي لخط األساس 

 

 :قد ترغب الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بما يلي  

 ):من برنامج العمل ) أ (9الفقرة " (إدارة حوض الصرف " تحت العنوان  )أ( 

اسcتخدام ، حسcب المالئcم ، األولويcات االسcتراتيجية والخطوط اإلرشادية في التقرير النهائي للجنة                   )3(" 
والتقنcية واالقتصادية  ) بمcا فcي ذلcك التcنوع البيولوجcي      (الدولcية للسcدود آcأدوات إلدخcال المسcائل االجتماعcية والبيئcية               

 ".ة وتخطيط السدود وتشغيلها والمالية في عملية اتخاذ المقررات بتنمية المياه والقدر

 ) :من برنامج العمل ) ز (9الفقرة " ( تقييمات األثر البيئي "  تحت العنوان )ب( 
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طالق المجرى نتشcجيع تقيcيم المجcرى البيئcي آجزء ال يتجزأ من عملية تقييم األثر للسدود لضمان ا      )3"( 
واستخدام ، حسب المالئم ، . وضمان حياة المجتمعات البيئي للحفاظ على سالمة النظام اإليكولوجي في أسفل المجرى          

 " .الحفاظ على األسماك اإلنتاجية " و " تقييم المجرى البيئي " الخطوط اإلرشادية للجنة العالمية للسدود حول 

تشجيع القيام بتقييمات النظام اإليكولوجي لخط األساس لألنهار حيث تكون السدود في مرحلة  )4"( 
أن البيانات األساسية الضرورية ستكون متوفرة لدعم عملية تقييم األثر البيئي وتطوير إجراءات التخطيط لضمان 

 " .التلطيف الفعال عندما تصل المشروعات إلى هذه المرحلة 
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 مقدمة  -أوال

) حكومcات وصcناعة ومجcتمع مدنcي ومالآي السدود ، وغيرها       ( تcتألف اللجcنة العالمcية للسcدود مcن معنييcن              -1
ية المشورة التي دامت سنتين داخل اللجنة وأدت عمل. يمثلون المجال الكامل لمواصفات السدود المحيطة آخيار للتنمية  

ع البيولوجcي فcي اجcتماعه الخcامس من الهيئة الفرعية     عcرض مؤتمcر األطcراف فcي االتفاقcية المcتعلقة بالتcنو              -2
المعنcية بالمشcورة العلمcية والتقنcية والتكنولوجcية أن تcنظر فcي التوصcيات الcواردة فcي تقريcر اللجcنة العالمcية للسدود ،                         

مل وحسب ما هو مالئم ، أن توصى إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس إدخال العناصر المالئمة في برنامج الع      
وأعد األمين التنفيذي ، بالتعاون مع اللجنة العالمية للسدود ،   . بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية        

والعناصر . المذآcرة الحالcية لتسcهيل الهيcئة الفرعcية المعنcية بالمشcورة العلمcية والتقنية والتكنولوجية القيام بهذه المهمة          
 .ورة خاصة من توصيات وردت في الجزء الثاني من التقرير المحددة هنا مشتقة بص

 التوصيات التي تقترحها اللجنة العالمية للسدود -ثانيا

يقصcد مcن التوصcيات التcي وضcعتها اللجcنة العالمcية للسcدود وضcع فcي الcتداول مcنهج جديد للتخطيط وصنع                    -3
 26خمcس مcراحل رئيسية في صنع المقررات و  المقcررات ويتضcمن سcبع أولويcات اسcتراتيجية ومcبادئ للسياسcات ، و         

. ررة للمبادئ اإلرشادية كوفي آل مرحلة من مراحل صنع المقررات ، هناك إشارة م. مcبدأ إرشcادي متصcلة ببعضها      
ويبيcن الجcدول المcرفق بهcذه المذآcرة العالقcة بيcن األولويات االستراتيجية والخطوط اإلرشادية والمراحل الرئيسية في          

تقيccيم ( والمرحلccتان الرئيسccيتان فccي صccنع المقccررات    . واإلشccارات المccتكررة إلccى المccبادئ اإلرشccادية    صccنع القccرار  
، تccتعلق بالتخطccيط ، الccذي يccؤدي إلccى المقccررات بشccأن خطccة ) االحتccياجات واختccيار الccبدائل والccتحري عccن الدراسccات 

إعداد ( تظهر ثالث نقاط حرجة أخرى للمقرر وعندما ينتج سد من هذه العملية آبديل مفضل للتنمية ، . مفصcلة للتنمية    
 ) .المشروع وتنفيذه وتشغيله 

العدالة ، واالستدامة ، والكفاءة ، وصنع : يسcتند إطcار عمcل اللجcنة لصcنع المقcررات على خمس قيم رئيسية                -4
 : وتقترح ما يلي . المقررات المشترك والمحاسبية 

ي لتحديد جميع المعنيين الشرعيين في التفاوض في مcنهج الحقcوق والمخاطcر آأسcاس عملcي ومبدئ           )أ( 
 .خيارات التنمية واتفاقاتها 

 الحصول �سcبع أولويcات اسcتراتيجية ومcا يقابلها من مبادئ للسياسات لتنمية موارد المياه والطاقة                )ب( 
والحياة ، مع االعتراف علcى موافقcة الجمهcور ، وتقيcيم الخcيارات الشcامل ، وتcناول السcدود القائمة ، واستدامة األنهار          

 . بالحقوق وفوائد التقاسم ، وضمان االمتثال وتقاسم األنهار للسالم والتنمية واألمن 

معايcير ومcبادئ إرشcادية للممارسة الجديدة المتعلقة باألولويات االستراتيجية ، تتراوح من تقييمات                )ج( 
 . دات السالمة دورة الحياة والمجرى البيئي إلى تحليل مخاطر اإلفقار ومعاه

 بالعcالم في إدارة موارد المياه العذبة ، ويقوم بتحليلها        دقcة  لتcناول الcتحديدات المح     ًايدخcل الcتقرير مcنهجًا فكcري        -5
) 1986(وحقوق التنمية ) 1949(يمي يستند إلى إعالنات األمم المتحدة بشأن حقوق اإلنسان تمcن خcالل إطcار عمل تح       

لذلcك فcإن االسcتنتاجات االجمالcية للجcنة بشcأن السدود الكبيرة       . شcأن البيcئة والتنمcية     ب1992، وإلcى إعcالن الcريو لعcام        
قائمcة علcى أسcاس الcتفهم بشcأن العالقcة بيcن المcياه والسcدود والتنمcية ، وتعطcي توصcياتها الخطcوات العملية نحو منهج               

ل محدد إلى االتفاقية المتعلقة بالتنوع يسcتند إلcى الحقcوق فcي تنفcيذ التنمcية المسcتدامة علcى األرض ، وتشcير اللجنة بشك            
 .البيولوجي باعتبارها تعطي التوجيه المناسب بشأن الوفاء بأهداف االستدامة 

 :العناصر االستراتيجية للتقرير بشأن المياه الداخلية هي بشكل رئيسي آما يلي  -6
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مcياه المتضcائلة والحفcاظ على سالمة    تقcر اللجcنة بالحاجcة بcأن تجcد الcدول الcتوازن بيcن اسcتثمار مcوارد ال                 ) أ(    
وتوصcي اللجcنة أنcه ينبغcي أن تقcوم الcدول بوضcع سياسcة تسcتبعد الcتدخل الرئيسي بشأن           . الcنظام اإليكولوجcي الcنهري       

وتقcترح اللجcنة أن هذا المنهج ، من   . األنهcار المخcتارة ، أو جcزء مcنها ، بغcية المحافظcة علcى قcيم الcنظام اإليكولوجcي             
 من السياسات ًايcيم الcنظام اإليكولوجcي لخcط األسcاس ووضcع القcيم فcي مراتcب ، ينبغcي أن يشcكل جcزء            خcالل عملcية تق    

الوطنية للمياه وأن يساعد على التوافق بين تنمية قاعدة الموارد الطبيعية مع الحاجة للحفاظ على التنوع الجيني وحماية             
القيمة "لعالية التي يجب الحفاظ عليها يوازنها األنهار ذات    القيمة ا " واألنهcار ذات    . القcيمة الجوهcرية الختcيار األنهcار         

وينبغcي أن تكcون السياسcات الوطنcية الموضcوعة للحفاظ على األنهار ذات مهام وقيم في      .  المعcدة للتنمcية      "المنخفضcة 
التنمية لألنهار نظامهcا اإليكولوجي العالي في وضعها الطبيعي أن تكون أداة مفيدة لعدة بلدان التي تواجه إدارة ضغوط       

 .والسياسات الوطنية هي للحفاظ على األنهار المختارة في وضعها الطبيعي . وضمان التنوع البيولوجي أيضا 

تشccير اللجccنة إلccى األنccواع المهccددة بالخطccر وتccدل علccى أنccه يجccب أن يccتم اختccيار المشccروعات التccي   )ب( 
توضع إجراءات . وعندما ال يمكن تجنب اآلثار   . حت الخطر   تتجنب اآلثار الملحوظة على األنواع المهددة والتي هي ت        

 .فعالة للتعويض عن ذلك والتي ينتج عنها ربح صافي من أنواع داخل المنطقة 

والصcناديق االستئمانية آعنصر لخطط االمتثال وتدل على        /األسcهم   أمcوال   توصcي اللجcنة اسcتخدام        )ج( 
وليس . موال متوفرة إلدارة آثار النظام اإليكولوجي أو برامج الحفاظ  أنcه يcزيد اسcتعمال ذلك آآلية لضمان أن تكون األ           

 .لدى بعض البلدان آلية مؤسسية الستخدام هذه األدوات 

تقcترح اللجcنة أنcه ينبغcي أن تكcون جمcيع السcدود قcادرة علcى إطcالق المجcرى البيئي للوفاء بالنظام                   )د( 
اء بأهداف الحياة ، وينبغي أن تكون السدود الكبيرة مصممة ومعدلة  اإليكولوجcي المحcدد بالنسcبة إلcى أسcفل النهر وللوف           

. آccأداة لتقيccيم متطلccبات المجccرى البيئccي ) EFA(وتوصccي اللجccنة بتقيccيم المجccرى البيئccي . ومشccغله علccى هccذا األسccاس 
أمين موئل مائي ويمكcن القcيام بتقيcيم المجرى البيئي على عدة مستويات من التفصيل ، من بيان بسيط لعمق المياه إلى ت              

سنة من ألجcناس معيcنة مcن األسcماك مcن خcالل وصcف شامل لنظام المجرى الذي يتغير دفقه وفيضانه خالل السنة أو           
وتسccاهم المنهجcيات الفكccرية فccي تفهccم تفصccيلي لفوائccد  . إلcى أخccرى وذلccك للحفccاظ علccى نظcم أيكولوجccية معقccدة لألنهccار   

لتنافسية بالنسبة إلى المجرى المطلوب للنهر ، والمياه المتوفرة لالستخدام وعوائcق سلسcلة من خيارات الموارد المائية ا    
 .خارج مجرى النهر ، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية 

العالقات بين توصيات اللجنة العالمية للسدود وبرنامج عمل التنوع البيولوجي للنظم  -ثالثا
 اإليكولوجية للمياه الداخلية 

7-  cاألهداف (1 ادةن تطبيق توصيات اللجنة العالمية للسدود بشكل واسع على مواد االتفاقية بما في ذلك الم        يمك (
 ( 10، المccادة ) الccتحديد والرصccد  ( 7المccادة ، و) التدابccير العامccة للصccيانة واالسccتخدام القccابل لالسccتمرار   (6، المccادة 

تقيcيم األثر وتقليل اآلثار المعاآسة إلى الحد      ( 14، والمcادة    ) جcي   االسcتخدام القcابل لالسcتمرار لعناصcر التcنوع البيولو          
 5/6وتccتعلق التوصccيات بصccورة خاصccة بمccبادئ مccنهج الccنظام اإليكولوجccي الموضccح فccي المccرفق بالمقccرر   ) . األدنccى 

/4ألول بالمقرر وبcبرنامج العمcل بشcأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية في المياه الداخلية ، آما ورد في المرفق ا            
4.  

تعطcي توصcيات اللجcنة العالمcية للسدود ومنهجها في اتخاذ المقررات الدعم واإلرشاد إلى األطراف في تنفيذ        -8
مccن بccرنامج العمccل ، بشccأن اعccتماد إدارة حccوض الصccرف للحفccاظ واالسccتخدام المسccتدام ، والccذي يشccجع     ) أ (9الفقccرة 

وتشجع . ضcي وإدارة حcوض الصcرف للcنظم اإليكولوجcي للمياه الداخلية         األطcراف علcى اعcتماد مcناهج مcتكاملة لألرا          
األطcراف أيضcا علcى اعcتماد اسcتراتيجيات مcتكاملة لحcوض الصcرف وإدارة الحcوض الصباب وحوض النهر للحفاظ                        

جية لووعلcى جcودة وتأميcن موارد المياه الداخلية أو تحسينها وذلك للحفاظ على المهام االقتصادية واالجتماعية والهيدر                 
 .م أخرى وقيم أخرى للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية اوالتنوع البيولوجي ومه

تبيcن اللجنة أن أحسن طرق لتناول مسائل النظام اإليكولوجي هو من خالل نظرة فكرية للنهر ، على أن يقوم       -9
وتوضح اللجنة أن مبادئها في . جمcيع المعنييcن بإدخcال مcنهج الcنظام اإليكولوجcي فcي تخطcيطهم وعملcياتهم ورصcدهم                   

السياسccات واإلرشccادات الموصccى بهccا تعطccي إطccار عمccل لمجccال مccن التدابccير الالزمccة لضccمان حمايccة وصccحة الccنظم      
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وال يمكcن اعتبار مبدأ واحد فعال بشكل آامل بمعزل عن  . اإليكولوجcية فcي تخطcيط السcدود وبدائلهcا وبcنائها وتشcغيلها           
 .زارة بمفردها أو وآالة بمفردها أن تكون مسؤولة عن جميع هذه المبادئ المبادئ األخرى وال يمكن ألي و

ويوصcccى بتطبcccيق . تcccتداخل األولويcccات االسcccتراتيجية والمcccبادئ اإلرشcccادية وهcccي متصcccلة بعضcccها بcccبعض    -10
لمبادئ فcي حيcن ترغcب اللجنة أن تستخدم ا   . المجموعcة بكاملهcا وذلcك للتنمcية العادلcة والمسcتدامة بالنسcبة إلcى السcدود           

اإلرشcادية مcع بعضcها ، بمcنهج مcتكامل لصنع المقررات ، وأن بعض المبادئ اإلرشادية هي مرجع خاص في برنامج             
 .العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية 

تمع الccتعاون مccع مجcc ) "ز (9، والفقccرة " اشccتراك المجccتمعات المحلccية واألصccلية  "، ) ل (9الفقccرة  )أ( 
 بشأن تحليل 3 و2 و1 و المبادئ اإلرشادية   1مcن بcرنامج العمcل تcتعلق باألولويcة االستراتيجية            " أوسcع لمcوارد المcياه       

 .المعنيين ، والعمليات التي تم التفاوض بشأنها لصنع المقررات والموافقة الحرة والمسبقة والمعلن عنها 

 ( 20والفقـــccرة " تقيccيم األثccر البيئccي  ) " ز (9الفقccرة ، و" االسccتخدام المسccتدام ) " و (9أن الفقccرة  )ب( 
من برنامج العمل هي ) نظم اإليكولوجية للمياه الداخلية البشcأن القcيام بتقيcيم األثر البيئي لمشروعات التنمية الداخلة في       

د مccنها تعزيccز   يقص11cc و 10 و9 و 5 و4أمccا المccبادئ اإلرشccادية    . 5 و 4 و 2مccتعلقة باألولويccة االسccتراتيجية رقccم    
إجccراءات تقيccيم األثccر وتتضccمن تقيccيم األثccر االسccتراتيجي وتقيccيم األثccر علccى مسccتوى المشccروع وآذلccك تقيccيم األثccر           

 فهي خط األساس للدراسات المسحية للنظام اإليكولوجي ،      16 و 15 و   14أما المبادئ اإلرشادية    . االجتماعcي والبيئcي     
 و 19والمبادئ اإلرشادية .  السمكية المنتجة التي تتعلق بإجراءات تقييم األثر وتقيcيم الدفcق البيئcي والحفاظ على الثروة       

 بشأن تنفيذ التلطيف وإعادة التسوية وخطة العمل للتنمية وآلية تقاسم المنافع للمشروع هي مقترحة لضمان أنه يحق       20
 والمنافع وسوف يشكل ذلك قسم من ويجب تحديد المنتفعين . للcناس المتأثريcن بشكل ضار أن يتقاسموا منافع المشروع           

ويمكن أن تشمل المنافع المتفق عليها ، ضمن أمور أخرى ، الحصول . التلطcيف وإعcادة التسcوية وخطcة العمل للتنمية           
علcى مcياه الcري ، وتوريcد المcياه المنزلcية ، وحcق حجcز األسcماك ، والcتعاقد علcى إدارة مcرافق التسcلية ومcرافق النقل                         

 .من الدفق والفيضانات المائي والمنافع 

من ) بشcأن اعتماد منهج متكامل في التقييم   (14، والفقcرة  " الرصcد والتقيcيم   " ،  ) هcـ  (9أن الفقcرة     )ج( 
 و 14 و 13 و 12ة ـومن خالل المبادئ اإلرشادي . 4 و   3بcرنامج العمcل هcي مcتعلقة بعناصر األولويات االستراتيجية            

ملية الرصد المكثفة التي تمتد من مرحلة البناء إلى السنوات األولى من التشغيل   توصي اللجنة بتنفيذ ع    19 و   17 و   15
، يتcبعها تقيcيم ورصcد شcامالن لفcترة مcا بعcد المشcروع تتضcمن المعنييcن المتأثريcن فcي مسcتوى الحوض لتقييم المنافع                            

 . السدود الكبيرة القائمة  مسائل لرصد13 و 12وتتناول المبادئ اإلرشادية . واآلثار على البيئة وعلى المجتمع 

بشأن النظر في طبيعة ما بعد الحدود        ( 18والفقرة  " الcتعاون فcيما وراء الحcدود        " ،  ) ك (9الفقcرة    )د( 
مccن بccرنامج العمccل بشccأن التccنوع البيولوجccي للccنظم اإليكولوجccية للمccياه  ) للccنظم اإليكولوجccية للمccياه الداخلccية فccي التقيccيم  

وتفسccر .  ، بشccأن إجccراءات لألنهccار المتقاسccمة  26 والمccبدأ اإلرشccادي 7لويccة االسccتراتيجية الداخلccية هccي مccتعلقة باألو 
المcبادئ اإلرشcادية اإلجcراءات لألنهcار المتقاسcمة التcي تعcزز المباحثات المفتوحة لهذه المسائل والتفاوض بشأن تقاسم              

 .المنافع وتلطيف أي آثار ضارة 
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 دئ اإلرشادية والمراحل الرئيسية في صنع المقررات واإلشارات المتكررة للمبادئ اإلرشادية األولويات االستراتيجية والمبا
 الواردة في تقرير اللجنة العالمية للسدود ) في آل مرحلة رئيسية ( 

 األولويات االستراتيجية المبادئ اإلرشادية  المراحل الرئيسية في صنع المقررات 

   

 

 

 

  

  تحليل المعنيين -1  �  �  �  �  �  �
  العمليات المفاوض بشأنها لصنع المقررات-2    �  �  � 
  الموافقة الحرة والمسبقة والمبلغ عنها -3    �  �  

  الجماهير آسب حصول -1

 واالجتماعcccية  تقيcccيم اسcccتراتيجي لألثcccر للمسcccائل البيئcccية  -4   �    
 والصحية ومسائل التراث الثقافي 

 تقيcccيم األثcccر علcccى مسcccتوى المشcccروع للمسcccائل البيئcccية      -5    �   
 واالجتماعية والصحية ومسائل التراث الثقافي

  تحليل المعايير المتعددة -6    �   
  تحليل دورة الحياة -7    �   
 البيوت الزجاجية  انبعاثات غاز -8    �   
  تحليل توزيع للمشروعات -9    �   
  تقييم اآلثار االجتماعية والبيئية -10    �   
  تحسين تقييم المخاطر االقتصادية -11    �   

  تقييم شامل للخيارات -2

 ضccccccمان أن تعكccccccس القواعccccccد التشccccccغيلية المخccccccاوف -12     �  
 االجتماعية والبيئية 

 مليات الخزانات  تحسين ع-13       �

  تناول السدود القائمة -3

  دراسة مسحية للنظام اإليكولوجي لخط األساس -14  �  �  �   
  تقييم الدفق البيئي -15  �  �  �    �

  صيانة الثروة السمكية المنتجة -16    �   

 األنهcccccccار المسcccccccتدامة والحcccccccياة   -4
 المستدامة 

  الشروط االجتماعية لخط األساس -17    �   
  تحليل مخاطر االفقار -18      

  تنفيذ التلطيف وإعادة التسوية وخطة العمل للتنمية -19     �  �  �
  آليات تقاسم منافع المشروع -20    �  �   �

 االعccccccتراف بccccccالحقوق وتقاسccccccم   -5
 افع المن

  خطط االمتثال -21     �  � 
 أفccccرقة االسccccتعراض المسccccتقلة للمسccccائل االجتماعccccية    -22     �  � 

 والبيئية 
  الترابط في اإلداء-23     �   �

  الصناديق االستئمانية -24     �  
  االحالف السليمة -25     �  

  ضمان االمتثال -6
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 األولويات االستراتيجية المبادئ اإلرشادية  المراحل الرئيسية في صنع المقررات 

   

 

 

 

  

 تقاسcccم األنهcccار للسcccالم والتنمcccية    -7  إجراءات لألنهار المتقاسمة -26    �  �  
 واألمن 
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