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 تعريفات
 

  قامة السد. إالناس جراء  همنح مقابل مايل أو عيين أو معنوي، مقابل ما خسرالتعويض : 

وفتح أبوابه بشكل أالسد،  هيكلتغيريوهذا يشمل  ،هاستخدام يقافإالسد أو  اعادة التقييم: هدم

 دائم أو إزالة السد.

 وأرضه. موطنهشخص من  طردالتهجري: 

 دىن من السد. و األأسفل يف اجلانب األالنهر الذي يتكون املصب : 

  ومشاهدة الواقع مباشرة. سوحات امليدانية : مجع املعلومات من خالل التحدث إىل الناس ملـا

، واإلفراج وميكن أن تشمل خلق احلياة الصاحلة للسكن ،درء اآلثار : تدابري للحد من تأثري السد

 سبل العيش للسكان املتضررين .و اجلديدةاحلياة أسفل السد وتوفري املال واليت ختزن عن املياه 

 احلكومة. ( : وهي منظمة مستقلة عنNGOمنظمة غري حكومية )

الوعي العام  للضغط على صانعي القرار ورفع تنظيم احلراك  السلمي املنظم:  السلمي  العمل

 صراع .الحول 

"بنك التنمية الداخلية أو  "البنك الدويل"بنك التنمية العامة : أحد البنوك الدولية، مثل 

االمريكي"، الذي يهتم بتمويل احلكومات او الشركات لتنفيذ املشاريع التنموية اجلماهريية، واليت 

  يتم التحكم فيها بواسطة احلكومات.

 . بشكل طبيعي السد للسماح لتدفق النهر إعادة تشغيل : تغيري عمل

و خسره املتضررين نتيجة اقامة أعن مامت فقدة  مقابل اخر مينح بدالا  ةيأالتعويضات : املال أو 

  السدود. 

 بناء السد. السد اليت نشأت عند اخلزان : حبرية

 إعادة التوطني : نقل الناس إىل قرى جديدة أو موجودة الفساح الطريق لبناء سد .

يف   تعيش يف املياه العذبةك مع أنواع معينة من القواقع ناجم عن االحتكاالبلهارسيا : مرض 

 القنوات واألهنار أو البحريات.

 الرواسب : الرمل والتراب و الصخور اليت حيملها النهر.

 النهر . املنبع : منطقة تقع فوق  السد ، مبا يف ذلك اخلزان ومناطق من

ودراسة البدائل وتقدمي  أداء السدود ، دراسةخمتصة ب اللجنة العاملية للسدود : جلنة دولية مستقلة

وميكن االطالع عليه بزيارة . 0222عام  خر تقرير صدر عنها يف ، آيةاملستقبل وددلسل توصيات

 . www.dams.org موقعها.
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 مقدمة

 

هنارهم أ هنم يقاتلون حلمايةإيف مجيع أحناء العامل، الناس ينتفضون ضد السدود الكبرية. 

عن السدود  النامجة تومصادر رزقهم من السدود اجلديدة. وهم يطالبون بالتعويض عن املشكال

القدمية. هم يقترحون بدائل أفضل للحصول على الطاقة، وإمدادات املياه وإدارة الفيضانات. 

 .حياهتم يفيصال صوهتم يف القرارات اليت تؤثر إيقاتلون من أجل 

على مدى السنوات العشرين املاضية، منت احلركة الدولية ضد السدود بقوة، وكان هلا العديد من 

فت بناء بعض السدود. ومت تنفيذ بدائل أفضل، مثل السدود الصغرية واملحافظة وقأالنجاحات. و

 .أفضل. وبعض السدود مت سحبها ًاعلى املياه. وتلقت املجتمعات تعويض

 . لكن السدود اجلديدة ما زالت هتدد املجتمعات يف مجيع أحناء العامل

حلية املهددة بالسدود اجلديدة وتبادل نفذت شبكة األهنار الدولية هذا الدليل لتمكني املجتمعات امل

 . األفكار من اهليئات الدولية املتنامية ملناهضة بناء السدود

شبكة األهنار الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى يف مجيع أحناء العامل على استعداد 

ساعدة يف هناية ملساعدتكم يف نضالكم. وأدرجت املنظمات غري احلكومية اليت قد تكون قادرة على امل

 .صفحات هذا الدليل

يوفر هذا الدليل معلومات وأدوات ملساعدتكم على اختاذ قرار بشأن كيفية الرد على السدود أن نأمل 

 .املقترحة، وكيفية محاية حقوقك وضمان وصول صوتكم يف القرارات اليت تتخذ حول السدود

 

 اتف بعض املصطلحقائمة تعرّ ىحيتوي الدليل يف البداية عل . 

 ،ـــــدها و الفصـــــل األول: معلومـــــات عامـــــة عـــــن الســـــدود، مبـــــا يف ذلـــــك كيفيـــــة عملهـــــا فوائ

 .هاولومموّ

 الفصل الثاين: آثار السدود على املجتمعات واملوارد الطبيعية. 

 الفصل الثالث: احلركة الدولية للمجتمعات ضد  السدود املدمرة وجناحاهتا . 

 دود والدفاع عن حقوقهمللمجتمعات للحد من الس الفصل الرابع: أفكار. 

 لتلبيـــــة احتياجـــــات امليـــــاه والطاقـــــة  ىالفصـــــل اخلـــــامس: معلومـــــات حـــــول اخليـــــارات املثلـــــ

 . وإدارة الفيضانات

 يف هناية هذا الدليل قائمة باألمساء اليت قد تكون قادرة على مساعدتك. 

  نتمــــم لكـــــم النجــــاح يف نضـــــالكم ضـــــد الســــدود املـــــدمرة. وحنـــــن يــــد واحـــــدة يف نضـــــالنا

 !للموت تجل العدالة والكرامة. وأن املياه من أجل احلياة، وليسمن أ
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 الفصل األول

 

 معلومات أساسية عن السدود

  ما هو السد؟

السدود من حمتويات األرض، والصخور أو اخلرسانة.  عرب النهر. تبم سد هو اجلدار الذي يبمال

خلزانـــات. امليـــاه املخزنـــة يف تلـــك مينـــع بـــه تـــدفق النهـــر، فتخلـــق البحـــريات االصـــطناعية وتســـمى ا

اخلزانــات ميكــن اســتخدامها ألغــراض توليــد الكهربــاء، تــوفري امليــاه للــري والشــرب، املســاعدة علــى 

بعـض السـدود ألكثـر مـن غـرض واحـد  ءويـتم بنـا املالحة، السيطرة على الفيضانات، ولالسـتجمام.

 .من هذه األغراض املذكورة

( حـول العـامل  معظمهـا يف متـرً 00ود الكبرية )أطول من السدمن  17.111ومت بناء أكثر من 

 101هنـا مـا يزيـد علـى أ ىتصـنف السـدود الكبـرية يف العـامل علـ .الصني والواليات املتحدة واهلند

  .( وعلى عرض عدة كيلومتراتًاطابق 31 يف االرتفاع )أو أعلى من مبم مكون من مترً

 .أعوام 01تغرق بناؤها  أكثر من ويس ،تكلف هذه السدود مليارات الدوالرات

 

رســاهلا للمــدن أو إســدود الــري: تقــوم بتخــزين امليــاه و

 .نابيب كبرية وقنوات الريأاملزارع بواسطة 

تستخدم املياه لتحويل شفرات  السدود الكهرمائية:  -

التوربينات لتوليد الكهربـاء. وذلـك بتحريـر امليـاه مـن 

 النهــر. ىرالســد لـداخل  ـ أسـفل ىلإالبحـرية  ىعلـأ

ليــتم إرســال الكهربــاء إىل املــدن أو املصــانع باســتخدام 

  .خطوط النقل

سـدود الـتحكم يف الفيضـانات: ختـزين امليـاه خـالل  - 

 .األمطار الغزيرة للحد من الفيضانات

فـراج عنهـا عنـدما سدود املالحة: ختـزين امليـاه واإل  -

ــــن  ،تكــــون امليــــاه يف النهــــر منخفضــــة جــــدً حيــــث  كّ

علـى مـدار السـنة  وهبوطـًا من السفر صعودً الزوارق

يـــتم بناؤهـــا عـــادة مـــع األقفـــال، أو أجهـــزة والنهـــر. يف 

 .م تساعد يف املالحةحتكّ

 من املستفيد ؟ من اخلاسر؟

كمــا  دة أو امليــاه املخزنــة بواســطة الســدود.املصــانع وســكان املــدن هــم املســتفيدون مــن الطاقــة املولّــ

ما تأخذ املوارد  عية الكبرية من مياه الري الرخيصة. السدود غالبًاتستفيد الشركات واهليئات الزرا

 عــن املجتمعــات الريفيــة إلعطــاء هــذه الفوائــد للصــناعات والســكان الــذين يعيشــون يف املــدن. بعيــدً

 .وأحيانًا البلدان املجاورة

كما ميكن  ود.ماليني الدوالرات لتصميم وبناء السد اتلقيهب. شركات البناء واهلندسة تستفيد أيضًا

للحكومات االستفادة من الضرائب اليت مت مجعها خالل بناء أو تشغيل السد. بسبب كميات كبرية 
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املسـؤولني الفاسـدين يف بعـض األحيـان  اتمن األموال الـيت تنفـق علـى السـدود. واحلكومـة أو شـرك

 .تأخذ املال ملصلحتهم اخلاصة

بــرية هـــم مــن املـــزارعني يف املنــاطق الريفيـــة أمــا الـــذين يعــانون أكثـــر مــن غـــريهم مــن الســـدود الك

فســاح الطريــق والشــعوب األصــلية أو القبليــة. حيــث يــتم طــرد املاليــني مــن النــاس مــن منــازهلم إل

املصـــب يفقـــدون مـــوارد ومصـــادر رزقهـــم قـــرب للســـدود واخلزانـــات. املاليـــني مـــن الـــذين يعيشـــون 

 .التقليدية

ن من السد يف اختاذ القرارات حول بنـاء السـد وملتضررما يساهم ا نه  نادرًأهو  األمر األكثر سوءا

وال يشاركون يف جلسات االستماع  ،أو عدمه. وهم يف العادة ال يعرفون حقوقهم يف امتالك املعلومات

العامة، للمطالبة باألراضي وسبل العيش اجلديدة، وحىت ملعارضة السدود. وهـم عـادة ال حيصـلون 

 .جبوار السد ونعيشيلى الرغم من أهنا قد على فوائد الكهرباء أو املياه ع

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مياه الري والطاقة من السدود ع الكبيرة تستفيد منالمزار  
لفوائد السد في كثير من األحيان ال يحصلون على هذه اب المتضررين 

سوءا األكثر مع األرض بهم االمر وينتهي  
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 ؟من الذي يدفع للسدود - التمويل 

 

، وعادة ما حتتاج ن بناء السدود مكلف جدًإمليار دوالر تنفق على السدود يف كل عام. إذ  11حوايل 

بنــك الــدويل هــو أحــد أهــم ممــويل احلكومــات للحصــول علــى قــروض مــن العديــد مــن املمــولني. ال

سـد  يف مجيـع  311مليـار دوالر علـى  31نفق هذا البنك املختص بالتنمية العامـة أالسدود. وقد 

سيوي وبنك التنمية األفريقي مصارف التنمية اإلقليمية، مثل بنك التنمية اآل كذلكأحناء العامل. 

ال إىل احلكومــات والشــركات لــنفس ومصــرف البلــدان األمريكيــة للتنميــة أيضــًا تقــوم بــ قراض املــ

 .الغرض

عنــدما تقــوم مصــارف التنميــة العامــة بتمويــل جــزء مــن بنــاء الســدود، فــ ن ذلــك يســهل للحكومــة 

 . كما أن الدول الغنية، مثل اليابان وأملانيـا أيضـًااحلصول على قروض من املصارف اخلاصة أيضًا

بعــد االنتهــاء مــن بنــاء الســد، علــى  .وداملــنح والقــروض للحكومــات الــيت ترغــب يف بنــاء الســد قــدمت

 .احلكومة تسديد هذه القروض. حىت إذا مل يعمل  السد بالكفاءة املطلوبة  فعليها تسديد الديون

 كيف تعمل السدود ؟

 
ا هعلي الرغم من توفري السدود بعض الفوائد ، لكن

غالبا ال تنتج الكثري من الطاقة  أو املياه املرجوة 

توقع. فتظل الطاقة و إمدادات امللري األراضي بقدر 

 ..املياه يف كثري من األحيان  اقل من التوقعات

ناة السد   بسبب توقعات عالية لبدهذا حيدث عادة 

 .لكميات املياه املتاحة يف هنر لالستخدام

 
السدود اخلاصة بالتحكم يف الفيضان قد تنجح يف  

درء  الفيضانات الصغرية ولكنها قد تسبب خسائر 

سيئة يف حالة الفيضان الكبري.إذ يلجأ السكان لبناء 

منازهلم وأسواقهم أسفل السد  لشعورهم باألمان 

أكرب من حتمل السد ميكن ولكن حاملا يأيت فيضان 

 .ان يفقد السكان ممتلكاهتم وحيت أرواحهم

 
السدود ال تدوم إىل األبد. وعادة ما يتم بناؤها 

لتعمل لعدد معني من السنوات . عمر السد يعتمد 

على عوامل كثرية ، مبا يف ذلك مدى الرواسب يف 

بالرواسب النهر. مع مرور الوقت،  أل اخلزانات 

تفقد القدرة أقل فعالية ، حىت أهنا تتراكم وتصبح ل

 علي العمل

 

 عدم كفاة السدود.معاناة للحكومة والسكان
 

وصف  الرئيس الارجنتيني السابق كارلوس منعم سد 

بأنه " نصب تذكاري للفساد. " إذ  -Yacyretá –ياسريتا 

مليار  1...مليار دولار إلى  7.2ارتفعت تكاليف السد من 

 زال غير مكتمل .دولار، و المشروع لا ي

فقط  ٪06يقع السد في الأرجنتين و باراغواي ، وينتج حوالي 

من الطاقة  المفترض أنتاجها. المجموعة التي تدير السد 

عبارة عن مليارات الدولارات من الديون ، ولا يمكنها تسديد 

 القروض لأن المشروع غير مربح .

 

هم الحكومات غالبا ما تقترض المال لبناء السدود. ان

لم تنتج يتوقعون كسب الكثير من المال. ومع ذلك، إذا 

أكبر كما هو متوقع ، فإن الحكومات قد لا  طاقة السدود

 لتستقطعتملك ما يكفي من المال لتسديد القروض  

الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والذي  قيمتها من

 يسبب معاناة الناس أيضا.

 

 ن الاستثمار في السدود يكوبالنسبة للبلدان الفقيرة  ، 

زيادة ديونها إلى مؤسسات مثل   محفوف بالمخاطر في

السدود للحد  يبقي بناءفي هذه الحالات، فالبنك الدولي. 

 فعلا. تهزياد يتسبب في من الفقر
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 . القروض تسديدالفائدة عند   بنسبةالسدود، والحكومات  عند تنفيذ اءالبن شركاتفائدة ل  بطريقتين  ودالدول الغنية تستفيد من بناء السد
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 الفصل الثاين

 آثار السدود

مليـاه علـى أرضـها عندما مسعت ماليسملو ديديان تاو ألول مرة عن خطط لبناء سد كبـري لتـوفري ا

هنا قاومت. ولكن بناة السد أقنعوها أنه ليس هناك سوى عدد قليل من أذكرت  يف ليسوتو، أفريقيا،

عـدوها هـي وسـكان املنطقـة والسكان سيتم هتجريهم لتغيري حياة الكثريين من الناس لألفضل.  و

 . بالتعويض، وإمدادات املياه واملدارس واملنازل اجلديدة

فناء  ثتقول ماليسملو "مل حنصل على تعويضات كافية ألراضينا، بل ما حد  تنفذ.ولكن الوعود مل

ملساعدهتم علـى البقـاء علـى قيـد احليـاة يف  ميلكون شيئًاال حلياة أطفالنا ولألجيال القادمة ألهنم 

 . "املستقبل

هم مغـادرة ديـارى لعمليون شخص  11و 11ما بني  جربأهذه ليست  رد قصة ملاليسملو. فقد 
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فقدوا سـبل العـيش ودمـرت  ،وأراضيهم إلفساح املجال للسدود. معظم هؤالء الناس هم األكثر فقرً

 .ثقافاهتم و تمعاهتم

وقد غمرت مياه بعض السدود موائل احليوان األكثر أمهية يف العامل، واألراضي الزراعية اخلصبة. 

 .احليوان والنباتمصائد األمساك. انقرضت بعض أنواع األمساك و  ،دمرت األهنار

حمـددة مـن السـدود  ًيشرح هذا الفصل آثار السدود على املجتمعات واملـوارد الطبيعيـة. نـدرس آثـار

علـــى األســـر النازحـــة وعلـــى املجتمعـــات الـــيت تعـــيش أســـفل الســـد.  ، وحنـــن ننـــاقش مـــا تقـــوم بـــه 

 .املجتمعات يف ليسوتو للدفاع عن حياهتم وسبل عيشهم من السدود الكبرية

 
 ائق التهجريحق

 معاناة املهجرين

تمثـل يف تلـك املجتمعـات املهجـرة يحد أكـرب آثـار السـدود أ

من منازهلم. فمنـاطق اخلزانـات الـيت كـان يعـيش  قسريًا

املاشــية و ــا ثــروة  فيهــا النــاس، وتنمــو املحاصــيل وتــرى

 ىوعلـــ عـــيش عليهـــا األســـر لعـــدة أجيـــال.ت تمسكيـــة كانـــ

ى لــعبنــاة الســدود الــرغم مــن ذلــك أجــربهتم احلكومــات و

بأكملهـــا  ىوغمــرت تلـــك القـــر راضـــيهم.أتــرك منـــازهلم و

 .باملياه

يف  تالتهجري جيعـل معظـم النـاس فقـراء. لـديهم مشـكال

احلصول على ما يكفي مـن الغـذاء لتنـاول الطعـام ودخـل 

إلعالة أسـرهم. يسـاهم يف أال يكونـوا قـادرين علـى البقـاء 

مسـاك. قـد على قيد احلياة عن طريق الزراعة وصـيد األ

طـرق  ىتضطر املجتمعات الريفية لالنتقال إىل املدن أو البلدات اليت جيب عليهم التكيـف فيهـا علـ

 . جديدة مثل اجلرمية واملخدرات تهنم قد يواجهون مشكالأكما  جديدة للحياة،

مــا يــتم تقســيم القــرى وفصــلها، لــذلك مل يعــد النــاس  التهجــري يــدمر املجتمعــات والثقافــات. غالبــًا

هم ضحايا  ن واألقليات اإلثنية غالبًاوعيشون على مقربة من األصدقاء واألقارب. السكان األصليي

بناء السدود. عندما تغمراملياه املواقع الثقافية واملقابر األثرية لألسالف مما يفقد الناس االتصال 

 . بأراضي أجدادهم

يف الوس  يقـول"بعض النـاس  من أجل سـد هـو هـواي لتهجريى العرجل من قبيلة نيا هيون أجرب 

هنـا مثـل االنتقـال إىل بلـد خمتلـف. إهنا ليست أرضـهم. أل هنم سيمرضون عند التهجري.أيعتقدون 

 .  "إحساسنا باملكان، إحساسنا باملزنل قد تدمر

نفسـية وجسـدية. إدمـان  تبالسدود يف كثـري مـن األحيـان يعـانون مـن مشـكال وناألشخاص املتضرر

تزيد يف كثري من األحيان بعد أن  العنف املزنيل، واملرض وحىت فرص االنتحارالكحول واالكتئاب، و

 . ايتشردو

 
 إعادة التوطني
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روا بســبب الســدود يــتم  لــيكهم منــازل جديــدة. وهــذا مــا يســمى إعــادة بعــض الســكان الــذين هجّــ

 .ين إىل قرى قائمة أو قرى جديدة بنيت فقط هلمرالتوطني. إذ يتم نقل املتضر

عـادة التـوطني. وتشـمل إفضل بعـد أدون السكان حبياة مستقبلية عِيف كثري من األحيان يَ بناة السد

الوعود احلصول على وظائف ومنازل جديدة كبرية مع الكهرباء واملاء. ومع ذلـك، كثـريً مـا ختلـف 

ويفشـلون يف حتمـل رسـوم الكهربــاء أو  مــا تكـون صـغرية وسـيئة الصــنع. هـذه الوعـود. املنـازل غالبـًا

اجلديـدة قـد تكـون أكثـر صـعوبة يف  يواألراضـ ،أقـل ممـا كـانوا عليـه ًياه. وعـادة مـا يتلقـون أجـورامل

 .الزراعة من أراضيهم القدمية

النـــاس الـــذين يعـــاد تـــوطينهم يف كثـــري مـــن األحيـــان يكونـــون غـــري قـــادرين علـــى الزراعـــة أو صـــيد 

السد يشجعوهنم على تبين سبل العيش بناة  . أحيانًاوافعلين أ وااألمساك وتربية املاشية كما اعتاد

اجلديدة، مثل رعي املاشية أو زراعة حماصـيل لبيعهـا يف األسـواق. ومـع ذلـك، ال يـنجح النـاس وقـد 

 .قبل مثلما كانوا منجيدون صعوبة يف كسب العيش 

 
 الكايف  علي التعويض نيتحصلو قد ال ون كثري

تــاح للنــاس يل مـا فقــده النــاس. عنـدما التعـويض هــو املــال أو أشـياء عينيــة أخــرى تعطـى لتحــل حمــ

تم اســتخدام ذلــك املــال يــال يكفــيهم للبقــاء علــى قيــد احليــاة. إذا مل  التعــويض النقــدي، ف نــه غالبــًا

 .جيدً، ف هنم قد ال يعرفون كيفية جعل هذا املال يستمر لفترة طويلة

لـيس لـديهم احلـق  كثري من الناس ال حيصلون على التعويض. احلكومة قد تربر ذلك بـأن النـاس

نه جيوز للمجتمع أو ،ًاياألرض اليت يعيشون عليها قانون ونلكميال  ميف احلصول على تعويض ألهن

ن. وهلذا ويف األراضي الزراعية اليت ميلكها أشخاص آخر ونأو أن بعض الناس يعمل ،تقاسم األرض

 .بالسد اف ن احلكومة قد تعتقد أن هؤالء لن يتأثرو

كوميون لنا "التخلي عن املزنل الصغري اخلاص بك يف مصلحة الـوطن الكبـري يقول املسؤولون احل

وعدوا بدفع " ]األمة[ "، قال تشانغ تشيو الو، الذي مت هتجريه ملصلحة سد شياوالنغدى يف الصني.

واستبدال كل ما منلك مـن األراضـي الزراعيـة. ولكـن حـىت اآلن مل  ،للقدم املربع لبيوتنا سنتًا 00

ســتلم أي مبــالغ نقديــة. وعــائليت، الــيت كانــت  لــك نصــف فــدان مــن األراضــي أمل  يصــلين شــيء،

قل خصوبة عنـدما أأرض يف الزراعية ذات نوعية جيدة للشخص الواحد، تلقت للتو ضعف املساحة 

ما ينتهي  ا  انتقلنا إىل شيانغ يوان. دومنا يكفي من الغذاء أو املال من أجل البقاء، واألسر كثريً

عنـدما عليـه لعـيش يف األحيـاء الفقـرية أو العمـل كعمـال مهـاجرين. هـذا هـو كـل مـا حصـلنا ل األمر

 ."ما يكفي من املال إلطعام أطفايل قاموا ببناء السد. ليس لديّ

 
 املصب  من يتضررون  السكان ماليني 

تدمر السـدود سـبل معيشـة املاليـني مـن الـذين يعيشـون 

صــــــيد  يفيف مصــــــب الســــــدود. يكــــــون أكــــــرب التــــــأثريات 

 .األمساك والزراعة
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 تدمريمصايد األمساك 

السدود تدمر مصائد األمساك عن طريق تغيري تدفق املياه ومنع السمك من الوصول إىل مناطق 

التكاثر واملوائل. وعادة ما تنخفض أعداد األمساك. بعض األنواع ختتفي. ونتيجة لذلك، قـد يفقـد 

 .أن تدمر طريقة احلياة التقليدية كن أيضًاللربوتني والدخل. ومي همًام الناس مصدرً

 
 املحاصيل  اخنفاض

ســيعاين الســكان مــن األضــرار الــيت قــد تلحــق مبحاصــيلهم. 

ؤدي إىل تآكـــل ضـــفاف تـــالتغـــريات يف تـــدفق امليـــاه ميكـــن أن 

 األهنار من تدفق املياه من مصب السدود. مما يؤدي أحيانًا

  .جرف املزارع واملحاصيل بواسطة النهر ىلإ

تسميد يف همة تساهم ماألهنار حتمل مواد خمصبة ورواسب 

احلقــــول بعــــد الفيضــــانات. الســــدود  نــــع هــــذه املخصــــبات 

نتاج إخفض  ىلإوالرواسب من الوصول للمصب. مما يؤدي 

ــــة.  ــــزارع  فيضــــطراملحاصــــيل الزراعي شــــراء األمســــدة إىل امل

  .الكيماوية فتزيد التكلفة للغاية وقد تتوقف عملية الزراعة

 

 

 نقص املياه النظيفة 

 

يف كثري من األحيان تصبح املياه اآلتية مـن املصـب قـذرة أو 

نتج وتواحليوان، خاصة يف أوقات التدفق املنخفض.  اإلنسانصحة  يف تلك املياه سلبًا تؤثرو ،ملوثة

نهــا أمــراض كــالقروح أو الطفــح اجللــدي عنــد االســتحمام. كمــا أن اخنفــاض منســوب امليــاه املتاحــة م

 .ر يف ري املحاصيليؤث
   خسائر االطالق املفاجئ للمياه

زيـادة منسـوب امليـاه  ىلإويؤدي هذا  ،السد يف بعض األحيان إطالق املياه املخزنة فجأة ويقرر مشغل

ويف  ،جتتاح املياه قوار م ومعدات الصيدإذ  ،مما يسبب خسائر ،مسبقة دون  حتذيراتمن بسرعة 

  .سغرق النا ىلإؤدي تبعض احلاالت 
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 حماربة الفقر يف ليسوتووجتمعات امل

  

 
يف ليسوتو، كانت املجتمعات املحلية تـزرع املحاصـيل علـى مـدار العـام مثـل  -كاسيت -قبل بناء السد 

القرع والبازالء والفاصوليا والبطاطس وغريها من اخلضـروات. وكانـت مـزارعهم الكبـرية تنـتج مـا 

  .ع اآلخرينه مونتقامسييكفيهم من الغذاء و

مل ينفذ بناة السد وعودهم بالتعويض  .ولكن بعد أن أعيد توطينهم، أصبحت املجتمعات أكثر فقرً

 .وتوفري سبل العيش اجلديدة. حىت مات بعض الناس منهم

احلياة هنا يف موقع إعادة التوطني أمـر صـعب. نصـارع  مـن أجـل احلصـول علـى كـل شـيء، حـىت "

، كان لدينا الغذاء على مدار السنة. وهنـا، - منطقتهم القدمية -ليكواخلضروات الربية. يف موليكا

الــذي مت هتجــريه مــن أجــل ســد  - خنونــو ماســيبايت –هكــذا يقــول  ،حنــن جنــوع علــى مــدار الســنة"

  .كاسيت يف ليسوتو

املجتمعات يف ليسوتو ال تزال تقاتل من أجل تعويض عادل. وقد رفعوا شكوى ضد بناة السد، نشروا 

، وعدهتم احلكومة بتلبية مطالبهم كلها. ولكن 1110نظموا املظاهرات يف أواخر عام و ،مهتمشكال

  هل ستنفذ هذه الوعود اجلديدة؟

فكر  ،يف منطقتك، من املهم أن نتذكر واحدة من مثل هذه القصص إذا كنت تسمع أن سدً قد يبم

عائلتـك، وسـبل  يفن يؤثر أكن منك. ختيل كيف مي ًاذا بين سد قريبإحياتك ستتغري  يف كيفية  أن

  .العيش والثقافة واملجتمع

 

   أسئلة للمناقشة
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 التعويض  مديما
إعادة التوطني،  حافز أو

 إن وجد؟ 
فرص املتضررين  ما هي 

آرائهم  عنللتعبري 

 ؟مطالبهمو

 ما أثرالسد علي

  تمعك؟ 

 ؟ ستهجرهل  •

كيف سيؤثر ذلك على  •

 ؟ تكمعيش سبل

يؤثر ذلك على الصيد  هل

 أو الزراعة؟
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  لفصل الثالثا

 

 

   املدمرة احلركة الدولية ملناهضة السدود
 

املاليني من الناس يف مجيع أحناء العامل 

ن يف وحياربون  السدود املدمرة. الصياد

والسكان  ،الندن يف تايوباكستان، واملزارع

ن يف غواتيماال. أساتذة اجلامعات يف واألصلي

اليابان ومنظمات حقوق اإلنسان يف أوغندا كلهم 

يقاتلون حلماية سبل عيش الناس واملوارد 

الطبيعية. ويناضلون من أجل حقوق الناس يف 

 يفاملشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤثر 

 .حياهتم

يف حتالفـات إقليميـة ودوليـة. اليـوم، هنـاك  دما يعمـل النـاس معـًاهذه اجلهود تكون أكثر فعالية عنـ

شــبكات املناهضــني للســدود يف أمريكــا الالتينيــة وشــرق وجنــوب شــرق آســيا، وجنــوب آســيا وأوروبــا 

تصاالت اإلقليمي للمزيد من املعلومات(. وتشمل هذه الشبكات  املتضررين االوأفريقيا )انظر قسم 

يستخدمون  ،واملنظمات غري احلكومية والباحثني واملجموعات األخرى من السد، واحلركات الشعبية

لوقـف السـدود والـدفاع عـن  والعمل معًا ،هذه الشبكات لتبادل املعلومات، وتنظيم األنشطة املشتركة

 قوق األساسية للناس.احل

 اجتمــاعني دوليــني لتبــادل اخلــربات ووضــع اســتراتيجيات ملكافحــة الســدود ودالســدمناهضــو  نظــم 

وعقـد االجتمـاع الثـاين يف  ،يف الربازيـل ً بلـد 02التقـى املشـاركني مـن  0227يف عام ، املدمرة

احلركـة ال تـزال تنمـو و .بلـدا 60مـن  مشـارك  322 حبضـوريف تايالنـد  0223عـام 

  .قوىوت
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  ودالسد مناهضوجناحات 

 

جنـــازات احلركـــة الدوليـــة إكـــان مـــن ئهـــا يقـــاف بناإالســـدود ومـــن التقليـــل 

  الناجحة يف وقف السدود.

ا كانـت عليـه يف مبـهناك عدد أقل من السدود اليت جيري بناؤهـا مقارنـة 

املاضي. وبسبب املعارضة القوية للسدود، للدرجـة الـيت محلـت احلكومـات 

  إلغاء مشاريع السدود.ى لع

 .إزاحة بعض السدود

اليت بنيت يف الواليات املتحدة وأوروبا جيري االستغناء عن السدود اليوم  

تعـود األهنـار لطبيعتهـا.   سـفل حـىتمنذ سنوات عديدة، أو يتم سحبها لأل

ـــوار  يغـــالق العديـــد مـــن الســـدود الصـــغرية علـــى هنـــرإيف فرنســـا، مت  الل

للحياة  ور يف السنوات األخرية. فبعد أن دمرت السدود، عادت األهنارغولي

 عودًمن جديد. فصارت أمساك السلمون وغريها مـن األمسـاك تسـبح صـ

 يف النهر مرة أخرى. وهبوطًا

 
 دعم حقوق املتضررين

خاض العديد من املتضررين صراعهم بنجاح حلماية حقوقهم. وقد تلقى 

أفضل. وقد شارك البعض يف عمليات صنع القـرار.  ًابعض الناس تعويض

خــر ميــاه الــري والكهربــاء. بســبب احتجــاج  املتضــررين وتلقــى الــبعض اآل

ن املبادئ التوجيهيـة الدوليـة لتحسـني بنـاء السـدود. وحلفائهم، وهناك اآل

وقـــد وضـــعت هـــذه املبـــادئ التوجيهيـــة مـــن قبـــل اللجنـــة العامليـــة املعنيـــة 

دون مــن نـه ال ينبغـي بنـاء السـد إالـيت تقــول  - WCD – بالسـدود

بنـاة السـد توقيـع العقـود القانونيـة  ىموافقة الشعوب املتضـررة. جيـب علـ

حــــال مت خــــرق العقــــود، جيــــب أن تكــــون  لتعــــويض. ويفلاملتضــــررين  مــــع

للمتضــررين القــدرة علــى اختــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد بنــاة الســد. مل 

تعتمــد العديــد مــن احلكومــات هــذه املبــادئ التوجيهيــة، ولكــن املتضــررين 

 .يستخدمون هذه املبادئ التوجيهية كأداة للمناهضة من أجل حقوقهم
 شح  ويل السدود 

ن علـــى احلكومـــات يف يتعـــيّو. شـــاء الســـدود عاليـــة جـــدًاملاليـــة إلن التكلفـــة

أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا اقتـراض املـال مـن بنـوك التنميـة العامـة 

ن الكثــري مــن املــال. وقــدم هــؤالء املمولــ الســدود. قبــل عشــرين عامــًا ةواملصــارف اخلاصــة لــدفع كلفــ

ممـا  ،القليـل مـن املـال هلـذه املشـاريع اليوم، وبسبب املعارضة القوية للسدود الكبرية، ف هنـا تقـرض

 .ب على احلكومات بناء السدودصعّ
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 -راسي ساالي - يف سد   القروينيإنتصار                          

نالــك  كــان هبصــفة دائمــة  .تايالنــد يف ســد راســي ســااليبوابــات مت فــتح عنــدما ، 0222يف عــام 

 للمتضررين . كبريً نصرً

 ،طـرق هجـرة األمسـاك  سـدو ،شـخص 050222أراضي زراعية ألكثر من  -اسي ساالير-غمر 

يتم فتح  طالبوا أن املناهضة فاملتضررين  قرر وكانت كارثة للجميع. املياه مستنقع الغاباتوغمرت 

 حيــاة دائــم الســتعادة بشــكلســد البوابــات 

وأنشــأوا قريــة  س،النهــر ومعيشــة النــا

احتجاج يف منطقة اخلزان جلذب االنتباه 

بعـض املحتجـني موقـع  احتـل،  ملطـالبهم

تم يحىت  واوقالوا أهنم لن يغادر،  السد

املحتجــني  ومت حصــار. فــتح بوابــات الســد

يف  .عـــــدة ســــــنواتل بســـــبب ارتفـــــاع امليــــــاه

وافقـــت و ،القــرويني انتصــرالنهايــة 

فـــتح بوابـــات علـــي احلكومـــة التايالنديـــة 

احليـاة  الوقـت عـادت منـذ ذلـك ،  السـد

تعادوا حياهتم بالزراعة واس -مون -لنهر 

 - تأوضـــح.مـــرة أخـــرى وصـــيد الســـمك

"إنقاذ البيئة هو : السبب يف مناهضتها للسد قائلةيف حركة راسي ساالي،  ةالقيادي -بوبا كونقثمان 

ــــي ملســــاعدة أحفــــاديالســــبيل الوحيــــد  ــــه اآلن، واملــــدى الطويــــل عل   "هلــــم هــــذا مــــا أفعل

 جناحات....ولكن تظل السدود هتدد املجتمعات

هذه هي جناحات كبرية. ولكن ما زال هناك الكثري مما جيب القيام بـه. يف العديـد مـن البلـدان يف 

ا زالـوا يفقـدون مـمجيع أحناء العامل، ال تزال احلكومـات تبـين السـدود املـدمرة. الكثـري مـن النـاس 

ة لــديها منـازهلم وأراضـيهم. العديــد مـن احلكومـات القويــة، والبنـوك والشـركات واملصــارف اإلمنائيـ

 .خطط كبرية لبناء املزيد من السدود

 .حنن حباجة إىل تعزيز املقاومة ضد السدود املدمرة 

 ودعم بعضـنا الـبعض والـتعلم مـن بعضـنا الـبعض حلمايـة حقـوق حنن حباجة للعمل معًا ،

  الناس املتضررين من السدود.

 ات وشـركات ضـد السـدود، فمـن الصـعب علـى احلكومـ حيارب الكثري من الناس معـًا عندما

 بناء السدود أن تضر باملجتمعات.
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 الرابع الفصل
 

 

 السدود حتاربكيف 

 

ميكنك أن تفعل أشياء كثرية ملناهضة السدود واملحاربة من أجل حقوقك. اخلطوة األوىل هي مجع 

واخلطوة جيب عليك معرفة ما تريد   تمعك. القادمة من قيامه يف املعلومات حول السد واآلثار

مـا تسـمى هـذه  كيف ميكنك حتقيق ذلـك.   تتخـذ اإلجـراءات الالزمـة لتحقيـق أهـدافك. وغالبـًاو

 العملية باحلملة.

همة اليت ميكنك القيام  ا شياء املمن املهم أن تبدأ محلتك يف أقرب وقت ممكن. وتشمل بعض األ

إىل  والعمل جنبًاتنظيم مع أشخاص آخرين يف  تمعك المثل احلصول على املعلومات وتوزيعها، و

  جنب مع املجموعات الوطنية واإلقليمية والدولية.

 

راد املجتمـع وأسـرهم. بعـض أفـى لـعيف بعض البلدان، تنظيم العمل ضد السدود قد يشـكل خطـورة 

لذا  من املهم أن يكون الناس على معرفة  ،انتقاد خطط احلكومة يف بناء السدود أمر خطر األحيان

 ير استراتيجية احلملة. ذه املخاطر عند تطو

مينحك هذا الفصل اقتراحات حول كيفية وضع استراتيجية احلملة. حيـدد اإلجـراءات الـيت ميكـن 

، ف نه يصف املراحل الثالث لبناء السد، وحيدد أن تتخذ يف مجيع مراحل عملية بناء السد. وأخريً

 همة اليت ميكن أن تتخذ يف كل مرحلة.اخلطوات امل

 01 املياه واحلياة.  ،م العاملي للعمل ضد السدود واألهنارمارس هو اليو 

  مئات املجموعات يف مجيع أحناء العامل يتظاهرون ضد السدود املدمرة، حيتفلون

 نشطة.بانتصاراهتم ويسامهون يف تثقيف الناس بتنظيم األ

  ميكنك زيادة الوعي حول نضالكم واملعارضة الدولية للسدود الكبرية.مارس 01يف ،  
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 احلملةط يختط

 

 

 مجع املعلومات -0

من املهم أن نفهم كيـف سـيؤثر 

 تمعـــــــك والنهـــــــر.  يفالســـــــد 

ميكنـــــــك اســـــــتخدام املســـــــوحات 

امليدانيـــة جلمـــع املعلومـــات مـــن 

أفــــــراد  تمعــــــك. قــــــد تكــــــون 

املنظمــــــــــات غــــــــــري احلكوميــــــــــة 

ن وغـريهم ون اجلامعيووالباحث

ــــــــى  ــــــــات قــــــــادرين عل مــــــــن الفئ

. وهنـــا بعـــض مســـاعدتك أيضـــًا

 :ة للتفكرياألسئل

هي القرى واألراضي اليت  ما -

  اخلزان؟ ستتأثر بالسد أو

كم عدد السكان الذين سيتم  - 

  هتجريهم؟

  راضي الزراعية؟كم عدد السكان الذين سيفقدون مناطق الصيد واأل  -

  د؟ئما هي قيمة اخلسائر من األرض واملحاصيل واملنازل، واملصا - 

  عادة التوطني املعروضة؟هي مقترحات التعويض أو إ ما  -

  من هي اجلهة املنفذة للسد؟ احلكومة، أم شركة خاصة أو كليهما؟ - 

  من هو املمول؟  -

  ؟ما هي أهدافك  2  -

. وهنا بعض هاملعرفة أهدافك ووضع استراتيجية لتحقيق ياخلطوة التالية لتنظيم احلملة ه

  :األشياء للتفكري

  ما الذي حتاول حتقيقه؟  -

  ترغب يف إيقاف بناء السد؟ هل  -

  أفضل؟ ًاهل تريد تعويض  -

   تمعك؟ يفهل تريد أن يكون لك رأي يف القرارات اليت تؤثر   -

املجتمع من حولك وميكن ترمجتها كمطالب حلملتك. على  ايشاركك فيهاليت تأكد من أهدافك 

 "!تمعات أوكافاجنوزيد من التعويضات ملجاملسبيل املثال: "أوقفوا سد أوكافاجنو" أو "

 

 ؟ هم خصومك ومن هم حلفائك من.3
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بناء التحالفات يعترب من أهم أجزاء استراتيجية احلملة. التفكـري يف مـن الـذي ميكـن أن يسـاعدك 

يف نضــالك جناحــك يتوقــف علــى مــدى الــدعم الــذي تبنيــه داخــل  تمعاتــك، مــع اجلمهــور ومــع 

  .املجموعات األخرى

يكونـون  القـوة والضـعف فـيهم؟ مـا الـذي يفعلونـه ملعارضـتك؟ وقـد فكر يف خصومك. ما هي نقاط

  .من املجتمع، واملسؤولني احلكوميني، وشركات البناء واملمولني

 

  فنيهداملست قائمة.4
  

 مثل يكمن يف أن من ميكن أن يعطيـك مـا تريـد؟ مـن هـو الـذي ميلـك قـرار بنـاء السـد؟التفكري األ

هــؤالء هــم قائمــة  و قــد يكــون املمــول، مثــل بنــك التنميــة؟جهــات حكوميــة أم شــركة بنــاء خاصــة. أ

يه؟ ف ذا كانت احلكومة ليست متفهمة للغاية، ف نه قـد فمن منهم هو األسهل للتأثري  املستهدفني.

  .املمول أو الشركة املنفذة يفيكون من األسهل التأثري 

  ؟ما هي االستراتيجيات اليت ستغيري من موقف املستهدفني  5  -

ذي سيقنعهم لتغيري مواقفهم ودعم مطالبكم؟ هل ستكون االحتجاجات فعالة؟ تقارير وسائل ما ال

األكثر  يمن اإلجراءات ه عالم؟ والعمل يف الربملان أو السلطة التشريعية؟ عادة ما تكون مزجيًااإل

 جناحًا. قم بعمل جدول زمين يسرد اإلجراءات. تأكد من أن اجلميع يدرك من هو املسؤول عن كل

  .عمل. هذا هو استراتيجية احلملة

  ما هي املوارد اليت حتتاجها؟   6 -

واملظــاهرات، ووســائل كــأجهزة  كـل محلــة حتتــاج إىل مــوارد، ســواء كانــت مســاعدة يف تنظــيم املســريات

كمبيوتر والوصول إىل الربيد اإللكتروين، واهلاتف، أو طباعة مواد احلملة. العديد مـن اجلماعـات 

ربعات من أفراد  تمعهم. وتشمل مصادر أخرى للتمويل  مسامهة مـن املؤسسـات، تعتمد على الت

من الناس يف بلدك. إذا كنت حباجة إىل مساعدة جلمـع التربعـات ميكنـك  مووكاالت املعونة وغريه

  .قد ميدونك بأفكار جلمع األموالف ،االتصال ببعض املنظمات غري احلكومية الكبرية
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  تيجيات هامة ملحاربة السدوداسترا
 

تكون فعالة يف مجيع مراحل عملية بناء السد. وهنا بعـض األفكـار أن ميكن لبعض االستراتيجيات 

  .لألنشطة اليت ميكنك القيام  ا يف مجيع مراحل محلتك

تنظيم وتعبئة حشد الناس املتضررة وعامـة 

اجلمهــــور لــــدعم نضــــالكم. جنــــاح محلتـــــك 

 مـــــن النـــــاس. يعتمـــــد علـــــى توحيـــــد كثـــــري

الســـــدود واحلكومـــــات خلـــــق بنـــــاة ســـــيحاول 

. فمـن خـالل  صـراع بـني النـاس يف املجتمـع

بنــاء وحــدة قويــة للمجتمــع يف وقــت مبكــر، 

ف نـــه ســـيكون مــــن الصـــعب علـــيهم تقســــيم 

 .الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوف

هنــاك طريقــة لتعبئــة النــاس كلــق هيئتــك 

اخلاصـــة. وربطهـــا مـــع املنظمـــات  الوطنيـــة 

جتماعات للتخطيط الستراتيجية احلملة ومناقشة اإلجراءات اليت تنظم اال .األخرى لتكوين شبكة

جيـــب اختاذهـــا. إنشـــاء حتالفـــات مـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة واألكـــادمييني والبـــاحثني واملحـــامني 

  .واخلرباء والفنيني

تنظيم املسريات واملظاهرات واإلضرابات 

ىل إواملقاطعة واحلصار للفت االنتباه 

هي األكثر  نضالكم. هذه األنشطة

إذا كنت تستهدف املؤسسات اليت  جناحًا

اختاذ القرارات حول السد. فيها يتم 

تنظيم االجتماعات العامة يف البلدات 

  .واملدن
  نشر املعلومات

إنتــــاج املنشــــورات وامللصــــقات والتقــــارير 

وغريهــا مــن املــواد لزيــادة الــوعي حــول 

 تمعــك.  يفالســد وتأثرياتــه املحتملــة 

هـــذه املـــواد علـــى الســـكان ميكـــن توزيـــع 

حنــاء أاملجموعــات العامــة والبيئيــة والبشــرية للحقــوق، والوكــاالت احلكوميــة يف مجيــع واملتضــررين، 

  .وسيلة جيدة للتعريف مبطالبكم يالبالد ه
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  العمل مع وسائل اإلعالم

ـــــــو  نشـــــــر رســـــــالتك باســـــــتخدام الرادي

والصــــــحف والتلفزيــــــون سيســــــاعد يف 

الســــد الضــــغط علــــى احلكومــــة وبنــــاة 

لالســـــــتماع إىل مطـــــــالبكم. اســـــــتدعاء 

الصـــحفيني الـــذين كتبـــوا عـــن قضـــايا 

كهم مـا لـديك يلـ مماثلة يف املاضي و

مـــــــن معلومـــــــات. تنظـــــــيم املـــــــؤ رات 

الصــــــحفية ودعــــــوة وســــــائل اإلعــــــالم 

لألنشــــــــــطة اخلاصــــــــــة بــــــــــك. إبقــــــــــاء 

لـب طنضـالكم. بالصحفيني علـى علـم 

املساعدة من املنظمـات غـري احلكوميـة 

عم األخـرى ملسـاعدتك و موعات الـد

  .على حتديد طرق خمتلفة إليصال رسالتك
  احلكومة واملمولني ىالضغط عل 

 ممقابلــة صــناع القــرار ومســؤويل احلكومــة املحليــة واملركزيــة وأعضــاء الربملــان لتنقــل هلــم مهــومك

  ولدعم مطالبكم. تنظيم محالت كتابة الرسائل وااللتماسات الستهداف صناع القرار يف احلكومة

أو املمــولني إذا كــان  ويــل الســد يــتم مــن قبــل مصــرف خــاص أو بنــك تنميــة عامــة، والعمــل مــع 

  .املنظمات غري احلكومية الدولية الستهداف هؤالء املمولني
  اختاذ اإلجراءات القانونية

يف بعــض األحيــان ميكــن اســتخدام اإلجــراءات القانونيــة لتــأخري أو وقــف الســدود، أو للحصــول علــى 

بحث عن خروقات قانونية يقوم  ا بناة ال، وكرب للمجتمعات املتضررة. العثور على حمامٍأتعويضات 

  .لسبب وجيه السد. فالعديد من شركات املحاماة الكربى تعمل  انًا

 

 اليقاف سد بيالر إصطفاف الربازيليني

 

يف واليـة مينـاس جـريايس  -برانقـا  –أرادت شركات أجنبية قوية بناء سـد علـى هنـر  0111العام 

اآلالف  يفاملصـب  وسيدمر مصـائد األمسـاك. سـيؤثر ،أسرة زراعية 011الربازيلية. سيهجر السد 

  .من الناس عن طريق تغيري مستويات املياه يف النهر

 نظمات غري حكومية، الباحثون اجلـامعيون واجلماعـات الكنسـية شـكلوا حتالفـًاالسكان املحليون، وامل

الدراسـات   ىطلعـوا علـاكون آثار السد علـى حيـاهتم. تملعرفة كيف س بيالر. عملوا معًا ملحاربة سد 

. تبـــادلوا هـــذه املعلومـــات مـــع املســـؤولني تالـــيت قامـــت  ـــا الشـــركات فوجـــدوا العديـــد مـــن املشـــكال

  .ين أبدوا قلقهم حول األثر البيئي للسداحلكوميني الذ
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املنظمات غري احلكومية والباحثون شـرحوا الدراسـات البيئيـة للمجتمـع إلعـدادهم جللسـات اسـتماع 

عامة بشأن السد. كما ساعدوا املزارعني ملقارنة وجهات نظرهم اخلاصة حول أراضيهم وسبل العيش 

 .اجلهات الرمسية مستقبالاواملوارد احلالية مع تلك  العروض املقدمة من  

ورفـع  - برينقـا –للجلسة العامة. األطفال قرأوا قصائد عن هنر  جيدً مت تنظيم املجتمع تنظيمًا

هلم تصرحيات قوية معربني  تالسكان الفتات تطالب الشركة  املنفذة بـ )اخلروج(. قادة املجتمع كان

صـور يف دراسـات األثـر البيئـي للشـركات، عن خماوفهم. الضغط من السكان املحليني، وانتقادات الق

  .واهتمامات املسؤولني احلكوميني أجربت الشركات على إلغاء مشروع السد

الشركات بنـاء سـد جديـد يف منطقـة بعـد عـدة سـنوات، قـال النـاس مـرة أخـرى  ىحدإعندما حاولت 

، غـادر فنيـو يومـًا 11". احتلوا املوقع املحدد حيث كانت الشركة تعمل ألخذ قياسـات السـد. بعـد "ال

  .الشركة. وصار املجتمع على استعداد للمقاومة مرة أخرى إذا لزم األمر
  حبوث القرويني يف تايالند

على مدى السنوات القليلة املاضية ناضل الذين يعيشون على طول هنـر سـالوين علـى احلـدود بـني 

روا إجـــراء البحـــوث تايالنـــد وبورمـــا ضـــد خطـــط حكومـــاهتم لبنـــاء الســـدود علـــى طـــول النهـــر. قـــر

  .باستخدام املعرفة املحلية لتوثيق كيفية استخدامهم للنهر

قرية جبمع البيانات عن مصائد  01لعامني ونصف قامت قبيلة كارين التايالندية اليت تسكن يف 

 واألمساك ومعدات الصيد التقليدية، واألعشاب، واحلدائق النباتية واملوارد الطبيعية. سـاعد موظفـ

 من ني البدائينين يف مجع البيانات وكتابة التقرير، ولكن الباحثوغري احلكومية واملتطوع املنظمات

أفــراد املجتمــع حــددوا العديــد مــن األمســاك واألعشــاب والنباتــات الصــاحلة لألكــل علــى طــول النهــر 

ن هــذه األحبــاث إلثبــات مــدى أمهيــة النهــر وه يف غــذائهم. سيســتخدم القرويــيــالــذي يعتمــدون عل

 .ء النبايت حلياهتموالغطا
  كيفية القيام ببحثك اخلاص

من البحوث. دعوة النـاس مـن القـرى  : تنظيم لقاء مع كل من يريد أن يكون جزءًوىلاخلطوة األ

التحدث عن كل الطرق اليت تعتمد فيها علـى النهـر للكسـب اخلـاص بـك وتقـرر  العديدة املتضررة.

  .ما تريد للبحث

ذوي خـربة مبنطقـة  ًفـرادأإلجراء البحـوث. وينبغـي أن تشـمل الفـرق اخلطوة الثانية: تقسيم فرق 

مزارعــي  علــىالصــيادين القيــام بأحبــاث األمســاك، وينبغــي  علــىالدراســة. علــى ســبيل املثــال، جيــب 

  .ضفة النهر ىاخلضار القيام بأحباث املزارع عل

اخلاصـة بـك. وهنـا  اخلطوة الثالثـة: تقـرر مـا هـو األسـلوب الـذي تريـد اسـتخدامه إلجـراء البحـوث

  :بعض األفكار

مصــائد األمســاك: تقســيم النهــر إىل منــاطق. تعيــني فريــق مــن الصــيادين للبحــث يف كــل منطقــة. 

شـكال اهلجـرة أمسـاء املحليـة وومجع عينة من األنواع بعد كل عمليـة صـيد. تسـمية كـل األنـواع باأل

، قــم بتوثيــق صــورة مــن كــل لــديك كــامريا تلــديها واحلجــم والــوزن وأمنــاط وضــع البــيض. إذا كانــ

 .علوماهتا حتت الصورةاألنواع اليت يتم صيدها. وضع كل صورة يف كتاب مب
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طول ضفة النهر.  ىمزارع الضفاف: تقسيم النهر إىل مناطق. أخذ قياسات املزارع يف كل منطقة عل

أم للبيع(. استخدام  اخلضروات )على سبيل املثال، للغذاء  ،سجل معلومات املالك، نوعية املحاصيل

  .سواقوعائدها املادي يف األ

صناع  يفمثل الستخدامها للتأثري اخلطوة الرابعة: تسجل النتائج اخلاصة بالبحث. تتبع الطرق األ

  .القرار

 

 ما ميكنك القيام به يف كل مرحلة من مراحل بناء السد 

 

ميكــن أن تتخــذ يف كــل واإلجــراءات املحــددة الــيت  ،يصــف هــذا القســم املراحــل الــثالث لبنــاء الســد

مرحلــة. املراحــل الرئيســية الــثالث 

لبنــــاء الســــد هــــي مــــا قبــــل البنــــاء، 

  .والتشغيل ،والبناء

  : ما قبل البناءاملرحلة األوىل

  .أو أكثر سنة 11-1املدة: 
  ما حيدث خالل هذه املرحلة

تشـــــييد يقـــــوم بنـــــاة الســـــد القبـــــل 

بوضــع اخلطــط واســتكمال العديــد 

مكانيـة إ ىدمن الدراسات ملعرفـة مـ

تـــتم معظـــم وبنـــاء الســـد وتـــأثريه. 

هــــذه الدراســــات مــــن قبــــل شــــركات 

  .أجنبية

مكانيـة بنـاء السـد وتشـغيله وحتديـد املوقـع إدراسة اجلدوى املبدئية. هذه الدراسـة للتأكـد مـن  - 1

  .نتاج من الكهرباء أو املاء، وتقدير تكلفة السد املاليةاملناسب ومقدار اإل

التصـميم التفصـيلي. هـذه املرحلـة مـن الدراسـة هتـتم باملعلومـات الضـرورية دراسة اجلـدوى و  2 -

لبنــاء الســد، مثــل املنــاو واجليولوجيــا وكميــة امليــاه يف النهــر، ومــا إذا كنــت تــرى الغربــاء يف املنطقــة 

  .يأخذون القياسات واحلفر يف األرض فرمبا يعملون يف هذه املرحلة من دراسة اجلدوى

هنا يفترض تقييم األثر البيئي ب لقاء نظرة على اآلثار البيئية  (EIA). بيئيتقييم األثر ال 3 - 

البيئيــة النامجــة مــن بنــاء الســد.  تن املشــكالمــاملترتبــة مــن بنــاء الســد. ووضــع  تــدابري للتخفيــف 

  .تقييم األثر البيئي عادة ما يوصي بأن معظم اآلثار ميكن ختفيفها وينبغي بناء السد

إلعادة توطني السـكان الـذين  ًاشمل خططتنمية االجتماعية. وتطني/ خطة الخطة إعادة التو - 4

ال تشــمل  لتعــويض الســكان اآلخــرين مـن املتضــررين. وغالبــًا ًاخططـويعيشـون يف منطقــة اخلــزان. 

 . السكان املتضررين الذين يعيشون أسفل السد

بنـوك للحصـول علـى التمويـل يقوم بناة السد باالجتماع مع احلكومات وال حاملا تتم هذه الدراسات،

 ئه.الالزم لبنا
  فعله يف هذه املرحلة؟ك أن ميكنماالذي  
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تمعـك، حـاول أن  ن السـد سـيؤذي أمشروع السـد. إذا كنـت تعتقـد  يفهذا هو أفضل وقت للتأثري 

عرف ما تكفله لك القوانني املحلية من حقوق. طالب احلكومة بتنظيم جلسات استماع ا نع بناءه. 

خيســـر مـــن الســـد. حـــاول اختـــاذ الـــذي حـــىت تـــتمكن مـــن مناقشـــة مـــن الـــذي يســـتفيد ومـــن علنيـــة 

اإلجراءات القانونية لوقف بناء السد. اعمل مع اخلرباء لتطوير ونشـر خطـط لبـدائل أو لتعـويض 

  .أفضل

حىت لو جنحت محلتك لوقف بناء السد، ميكن للحكومة حماولة البناء مرة أخرى يف وقت الحق.  

  .اء حتالفات قوية لنضال طويل األجلمن املهم بن
 استعراض دراسات السد

على احلصول على نسخ من هـذه  طالب بنشر الدراسات اليت مت إصدارها للجمهور. إذا كنت قادرً

عرضــها علــى خــرباء ملراجعتهــا ونشــر تعليقــاهتم عليهــا. والعديــد مــنهم يقومــون بــذلك االدراســات، 

يف الدراسات والتنبؤ مبا قد  ينجم من سـوء إذا مت بنـاء  تشكال. استعراض اخلرباء حيدد امل انًا

  .السد
  القيام بالدراسات اخلاصة بك

ن كيف يعتمد الناس على األهنار. إذا مت بنـاء السـد، دون دراسات تبيّمن ما يتم بناء السدود  غالبًا

أن يتم تسجيل ألنه ال توجد سجالت باملفقدوات. من املهم  ،يصبحون عرضة لتلقي تعويض ناقص

الـذي  ط الضوء علـى الضـرريتسل املسوحات امليدانية ميكن أيضًا كيف يعتمد  تمعك على النهر.

حبوث القــــرويني بـــــ" ن طريقــــة للبحــــث عرفــــتون التايالنــــديوسيســــببه الســــد. وقــــد وضــــع القرويــــ

  11التايالنديني". )انظر اإلطار يف الصفحة 
  استهداف املمولني

اتصل باملنظمات غري احلكومية  ن من بلد آخر،ومويل السد. إذا  كان املمولعرف من  هو املرجح لتا

 .طلب منهم دعم محلتك. انظر قائمة األمساء يف هناية هذا الدليلا ،يف تلك البلدان
 طالب باتفاقات قانونية  

تأكد من توقيع اتفاق قانوين حيتوي علـى كـل شـيء وعـدوك بـه. تأكـد  ن يتم هتجريك،أإذا قررت  

ما يعد بناة السد واحلكومة  أنك تفهم بنود االتفاق. ال توقع علي أي شيء أنت ال تفهمه. كثريً من

مــا يكــون  نــك ستحصــل علــى منــازل جديــدة وأرض أفضــل، ولكــن هــذا نــادرًإل لــك امــا يقــ وكثــريً

 .صحيحًا
  املرحلة الثانية: البناء

 .سنة 00إىل  0املدة: من 

 بسبب صعوبات تقنية، وأحيانًا . أحيانًاأطول مما كان متوقعًا ذ وقتًاالبناء يف كثري من األحيان يأخ

  .يكون ذلك بسبب الفساد
  ما حيدث خالل هذه املرحلة

  ا:كون مثل هذتعملية البناء لسد عادة ما 
  ما ميكن أن تفعله يف هذه املرحلة

علــى وقـف البنــاء،  محلتـك ميكـن أن تكــون ناجحـة حــىت لـو بــدأ بنـاء السـد بالفعــل. قـد تكــون قـادرً

 .واحلصول على مزيد من التعويضات، أو جعل املشروع أفضل. فمن املهم مواصلة نضالك
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  تنظيم مظاهرات

و موعـات  ،يف هذه املرحلة حتاول بعض املجوعات وقف البناء مـن خـالل تنظـيم عمليـات احلصـار

عل هذا، قم مبراقبة البناء تتخذ أشكال العمل املباشر غري العنيف. إذا كنت ال تستطيع أن تف ىأخر

وإعادة التوطني. ف ذا كان بناة السد أو احلكومة ال يفعلـون مـا وعـدوا بـه، قـم بتنظـيم االحتجاجـات 

  .بوعودهااحلكومة أن تفي  ىلإواإلجراءات األخرى للمطالبة 
  العمل مع املنظمات الدولية غري احلكومية

عمـل مـع املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة اعامـة،  ويل السد يتم من قبل بنك التنميـة الكان إذا 

ميكـن هلـذا املمـول الضـغط علـى  السد. أحيانًا تللتأكد من أن املمول يتلقى املعلومات حول مشكال

، قد سيئة حقًا األمورذا كانت إمور البناء أو إعادة التوطني بشكل سيئ. أبناة السد إذا كانوا يديرون 

  .حىت تتحسن األموريتوقف املمول من إعطاء املال 
 الثالثة: التشغيل املرحلة

 ()أكثر أو أقل عامًا 01املدة: حوايل 
  ما حيدث خالل هذه املرحلة

تلئ بسرعة مع الرواسب. بعضها ميبعد بناء السدود، ف ن عمرها يبدأ يف التناقص. بعض اخلزانات 

  .كون عرضة لالهنداميوبعضها  ،صبح غري آمني

و إخراجه من العمـل. العديـد مـن أصيانة  اية مدة بقائه، ف نه حيتاج إىلهن ىلإعندما يصل السد 

 .السدود بسبب آثارها على الناس واألهنارعن طالب بأن يتم االستغناء تاملجموعات حول العامل 
  ما ميكن أن تفعله يف هذه املرحلة؟

  املطالبة بالتعويضات

ـــاء الســـد، بعـــض الشـــركات واحلكومـــات قـــد ال ـــزام قـــانوين لتقـــدمي يـــ حـــىت لـــو مت بن زال لـــديها الت

  .التعويض. جيب عليك البحث ما إذا كان هذا ينطبق عليك

كثري من الناس يف مجيع أحنـاء العـامل مـن الـذين تـأثروا بالسـدود يف املاضـي يطـالبون بـالتعويض 

ل عن األضرار املاضية. وهم يرون أن اجلهات اليت بنت السد )احلكومات والبنوك والشركات( تتحم

  املسؤولية عن

ناجحة. )انظر اإلطار  املطالبات آثار السد وعليها دفع تعويضات للمجتمعات املتضررة. وكانت بعض

  يف الصفحة التالية
 املطالبة بتغيري طريقة تشغيل السد

  تغيريات يف عملية تشغيل النهر  للمساعدة يف تدفق النهر بشكل طبيعي أكثربطالبة امل ميكنك أيضًا

ــمــرة أخــر دة يف ى. وهــذا مــا يســمى إعــادة التشــغيل. هــذا مــن شــأنه تغيــري كميــة املــاء والكهربــاء املولّ

أوقات خمتلفة من اليوم. ويعين إطالق املزيد من املياه أسفل السد. العديد من املجموعات اليوم يف 

 .عادة تشغيل السدودإ يف مجيع أحناء العامل يقاتلون 
  ماالمطالبة ب عادة التعويضات يف غواتي

 -يف أراضـي –شوكسـي  –يف حني كانت غواتيماال يف منتصـف احلـرب األهليـة، بنـت احلكومـة  سـد 

راضـيهم مـن أاليت تعترب من الشعوب األصلية. بعد أن رفض بعض الناس التهجري من -مايا آشي

. وأجــرب أكثــر مــن 0111يف عــام  شــخص 111أجــل الســد، قتلــت القــوات شــبه العســكرية حــوايل 

 الرحيل من أراضيهم. املزيد من اآلالف أيضًا فقدوا أراضيهم ومصادر رزقهم ىعلشخص  1.011
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عــن  لســنوات، وعــان النــاجون مــن القتــل والتهجــري مــنهم يف فقــر مــدقع. لكــنهم مل يتخلــوا أبــدً

ن يطــالبون اآلن بتعويضــات عــن خســائرهم االجتماعيــة ومطــالبتهم بالعدالــة. واألشــخاص املتضــرر

  .ةواملادية واالقتصادي

إىل جنب مـع بعـض املنظمـات غـري احلكوميـة والبـاحثني، أصـدروا دراسـة  املجتمعات املتضررة، جنبًا

يف البيئة واملوارد الطبيعية والفقر واإلمدادات الغذائية. وساعدت هذه الدراسة  يفتوثق تأثري السد 

  .وملاذا يستحقون التعويضات -مايا آشي –إظهار ما خسره شعب 

يف موقـــع الســد. وبعــد احــتالل الســد ملـــدة  ًكبــري ًا، نظمــت املجتمعــات احتجاجــ1111يف نــوفمرب 

يومني، وافقت احلكومة على تشكيل جلنة للتفاوض على تعويضات. وعقدت اللجنة اجتماعها األول 

  .1110يف ديسمرب 

ا عـادت لنـا كرامتنـأجـزرة "التعويضـات امليقول كريستوبال أوسوريو سانشيز، أحـد النـاجني مـن تلـك 

واحترام ثقافتنا وحقوقنا. التعويضات تعين أننا سنكون قادرين على توفري الكثري لعائالتنا والعيش 

بشكل جيد مرة أخرى، لتطوير مشاريع لصاحل املجتمع، وزيادة قدرة الشعب.  التعويضات ستساعد 

 " .الناس الذين حيسون باملستقبل. للشعور بالرضا عن احلياة
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  الخامس الفصل         
 

  بدائل للسدود الكبرية
 

توجد خيارات أفضل لتـوفري املـاء والكهربـاء والوقايـة مـن الفيضـانات. هـذه 

للنــاس والبيئــة مــن  مــا تكــون أرخــص وأســرع وأقــل ضــررً اخليــارات غالبــًا

  .السدود الكبرية

ســــدود يف مجيـــع أحنـــاء العـــامل، قامـــت املجتمعــــات املحليـــة املتضـــررة مـــن ال

واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة جبمـــع املعلومـــات عـــن بـــدائل للســـدود الكبـــرية. 

وتستخدم هذه املعلومات للضغط على حكوماهتم لدعم بدائل أفضل. وقد ساعدت جهودهم يف وقف 

  .بناء السدود املدمرة وغري الضرورية

لناجحـة الـيت اإلجـراءات ا ىط الضـوء علـيف هذا الفصـل، وحنـن ننـاقش بعـض بـدائل السـدود ونسـلّ

مينحــك هــذا الفصــل أن تتبعتهــا املجتمعــات واملنظمــات غــري احلكوميــة لــدعم بــدائل أفضــل. نأمــل 

مـام يف محالتـك. ألن كـل منطقـة لـديها احتياجـات األفكار حول البدائل الـيت ميكـن أن تـدفعك لأل

  .خمتلفة، وستحتاج إىل معرفة اخليارات األفضل ملنطقتك
  بدائل للطاقة

من الطرق اليت ميكن للحكومات أن توفر  ا الطاقة ملواطنيها. تشمل خفض الطلب  هناك العديد

  .على الطاقة، وحتسني حمطات الطاقة القائمة وخطوط النقل وبناء مصادر جديدة للطاقة
  خفض الطلب

الشركات واألشخاص الذين وميكن للحكومات خفض الطلب على الطاقة من خالل تشجيع املصانع 

لى استخدام الطاقة بصورة أكثر كفاءة. هذا أقل تكلفـة وأفضـل للبيئـة مـن بنـاء عملدن يعيشون يف ا

  .حمطات جديدة لتوليد الكهرباء والسدود اجلديدة

دفـع مثــن اآلالت واملصـابيح الكهربائيــة يف وتشـمل بعـض التكتيكــات لتـوفري الطاقــة مسـاعدة النــاس 

 نيذعــل الشــركات واملــواطنني الــأن جتت الــيت تســتخدم كميــات أقــل مــن الكهربــاء. ميكــن للحكومــا

 .املزيد من الضرائب وندفعيآالت الكهرباء املسرفة يف الصرف  ونستخدمي

تشـجيع النـاس علـى اسـتخدام صـناعات الكهربـاء خـالل أوقـات خمتلفـة مـن  ميكن للحكومـات أيضـًا

  .بناء عدد أقل من حمطات الطاقة والسدود ىلإمما يؤدي  اليوم.
  دود القائمة وخطوط النقلحتسني كفاءة الس

يف العديــد مــن البلــدان، ميكــن خلطــوط النقــل ذات النوعيــة الرديئــة أن تضــيع الكثــري مــن الطاقــة. 

حتسـني كفـاءة السـدود  وميكن أيضًا .ما يتم حفظ الطاقة من خالل إصالح خطوط النقل وغالبًا

وإدخـال حتسـينات تقنيـة  ،القائمة أو حمطات الطاقـة عـن طريـق تنظيـف النباتـات، وإزالـة الرواسـب

نتاج املزيد من الكهرباء. وهذه التحسينات أقل تكلفة وتستغرق إأخرى، حيث ميكن ملحطات الطاقة 

  .وقتا أقل من بناء حمطات جديدة لتوليد الكهرباء
 بناء مصادر طاقة أفضل
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الكبـرية. علـى البيئـة واملجتمعـات مـن السـدود  هنا بعض الطرق إلنتاج الطاقة اليت هي أقـل ضـررً

لقــرى لالعديــد مــن هــذه اخليــارات ميكــن أن تســتخدم لتــوفري الطاقــة للمــدن الكــربى واملصــانع، أو 

  .الريفية
 الطاقة الكهرومائية

بـم تهنـا ميكـن أن إ. سدود الطاقة الكهرومائية الصغرية هي عادة ليسـت سـوى بضـعة أمتـار طـوالا

ال تكــون  ــا خزانــات، لــذلك ال هتجــري  مــن التربــة واحلجــر أو اخلشــب. الســدود الصــغرية غالبــًا

حلجـم السـد. يقومـون بتحويـل  ىال ترقـ هـي صـغرية جـدً  .النهـر كثـريً ىوال يتغري  ر ،للناس

 .بعض املاء من األهنار لتوليد الطاقة

رهتــا مــن قبــل القــرويني انشــاؤها وادإميكــن  ،مائيــة الصــغريةوميكــن تعيــني مشــاريع الطاقــة الكهر 

ني واهلند ونيبال، هناك اآلالف من املشاريع املائية الصغرية توفر الطاقة للقرى املحليني. ففي الص

  .والبلدات
  طاقة الكتلة احليوية

. وتشـمل الكتلـة احليويـة مجيـع مـورد طاقـة شـائع جـدً ييف العديد من البلدان، الكتلـة احليويـة هـ

نـات والنفايـات الزراعيـة لتشـغيل سـتخدم احليواتمواد النفايات اليت تأيت من النباتات واحليوانـات. 

كــرب. يف أ ًاأن تســتخدم الكتلــة احليويــة نطاقــ املبــاين. وميكــن أيضــًا  دفئــةاملواقــد، إلنتــاج الغــاز وت

 قصب لتوليد الكهرباء. وميكن أيضًاالالبلدان اليت تنتج قصب السكر، تقوم الشركات حبرق سيقان 

 .أن تستخدم قشور األرز ونفايات اخلشب
  مسيةالطاقة الش

ميكن وضع األلواح الشمسية علـى أسـطح املنـازل جلمـع الطاقـة مـن الشـمس واسـتخدامها لتسـخني 

  .لوحات الكبرية تنتج املزيد من احلرارة الشمسية واملزيد من الطاقةالاملياه أو توليد الكهرباء. 
  طاقة الرياح

د من البلدان األوروبية، مثـل على البيئة من السدود الكبرية. يف العدي طاقة الرياح هي أقل ضررً

سبانيا، يتم إنتاج الكثري من الطاقة عـن طريـق توربينـات الريـاح. دول مثـل اهلنـد والصـني إأملانيا و

  .وجنوب أفريقيا والربازيل، تبين اآلن العديد من توربينات الرياح لتوليد الطاقة النظيفة
  الطاقة احلرارية األرضية

دفئ تـضـية احلـرارة مـن داخـل األرض إلنتـاج الطاقـة. هـذه احلـرارة تستخدم الطاقـة احلراريـة األر

اخلزانـــات اجلوفيـــة للميـــاه والبخـــار. ميكـــن حفـــر اآلبـــار جللـــب امليـــاه اجلوفيـــة الســـاخنة إىل ســـطح 

األرض.   استخدام هذا السائل لتوليد الكهرباء يف حمطات توليـد الكهربـاء. الفلبـني والسـلفادور 

  .ن الكهرباء من مصادر الطاقة احلرارية األرضيةيف املئة م 10حنو  انتولد
  املنظمات غري احلكومية حتدد بدائل أفضل يف أوغندا

تلبيــة احتياجــات ل وهــ -بوجاغــايل –ن إنشــاء ســد أعتقــدان ياحلكومــة األوغنديــة والبنــك الــدويل   

ئل الـيت مـن الطاقة يف أوغندا. لكن املنظمات غري احلكومية يف أوغنـدا ترغـب يف البحـث عـن البـدا

علـى نطـاق  ىخـربدأت التحري لرؤية البدائل األووأفضل للشعب.  بيئيًا شأهنا أن تكون أقل ضررً

 .واسع

وهــي مــن   (NAPE)ني املهنيــني يــ، نظمــت الرابطــة الوطنيــة األوغنديــة للبيئ1111 أبريــليف 

 مســتقبليًا بــديالاعــن الطاقــة احلراريــة األرضــية، ويعتــرب  كبــريً املنظمــات غــري احلكوميــة، مــؤ رً



 29 

 ،أفضـــل ألوغنـــدا. حضـــر االجتمـــاع خـــرباء الطاقـــة احلراريـــة األرضـــية مـــن مجيـــع أحنـــاء العـــامل

بعــد املــؤ ر، شــكلت وزارة الطاقــة  .ن، واجلماعــات البيئيــة وعامــة اجلمهــورون احلكوميــوواملســؤول

إىل مل يعــد ينظــر  (NAPE) لدراســة بــدائل الطاقــة للــبالد. بفضــل جهــود األوغنديــة فريقــًا

الطاقة الكهرومائية باعتبارها خيار الطاقة الوحيد ألوغندا. فهناك خيارات أفضل وأرخص وأنظف، 

  النظر فيها. مثل الطاقة احلرارية األرضية، وجيري حاليًا
  بدائل للمياه

األهنار والبحـريات واسـتزنفت لتـوفري امليـاه. الكثـري  ىقامة السدود علإ تيف مجيع أحناء العامل  

ب امليــاه. النــاس الــذين ذه امليــاه هتــدر بســبب الــري غــري الفعــال وأنظمــة التوزيــع الــيت تســرّمــن هــ

يف كثــري مــن األحيــان يســرفون يف اســتخدام امليــاه. إذا كــان هنالــك ترشــيد  يعيشــون يف املــدن أيضــًا

 سيكون هناك ما يكفي لتلبية احتياجات اجلميع. وفيما يلي بعض األفكار اليت ميكن أن تساعد.ف
  فض الطلبخ

كثرية ولديها فاقد كبري من املياه العذبة. نظم الـري للمـزارع  ًاتستخدم مياه املزارع الكبرية دائمًا

 .ما  د حقول النباتات أكثر من حوجتها. كما تدمر املياه الزائدة أنابيب الري الكبرية غالبًا

ا توفر املياه مباشرة إىل جذور ألهن ،هنالك نظم ري ميكن استخدامها لتوفري املياه كالري بالتنقيط

 أفضل للنباتات والتربة.هي وفر املياه وتالنباتات.  حيث 

يف بعـض األحيـان املحاصـيل يف املنـاطق اجلافــة  ونزرعـيالشـركات الزراعيـة الكبـرية وكبـار املـزارعني 

زارعني اليت حتتاج للكثري من املياه مثل األرز وقصب السكر. ميكن حفظ املياه من خالل تشجيع امل

 زراعة املحاصيل اليت ال حتتاج إىل الكثري من املياه.ى لعوالشركات  
  مجع مياه األمطار

الة لتحسني وصول املجتمعات املحليـة إىل امليـاه. ميكـن حصاد مياه األمطار هو وسيلة رخيصة وفعّ

هلم. للناس وضع براميل كبرية جبانب منازهلم ومجع مياه األمطار الـيت تسـقط مـن أسـطح منـاز

  استخدام اجلرار األرضية الكبرية جلمع مياه األمطار لالستخدام املزنيل وميكن أيضًا

لزراعـة، يف كثـري مـن األحيـان ميكــن بنـاء السـدود الصـغرية جلمــع ميـاه األمطـار وتشـغيلها أســفل وا

  التالل. تتسرب املياه إىل باطن األرض. ميكن بناء اآلبار للوصول إليها.

اء السدود الصغرية والقنوات على األهنـار. يـتم مجـع امليـاه عـن طريـق السـدود طريقة أخرى هي بن

  هها للحقول.يوبعد ذلك يتم توج ،اخلشبية الصغرية أو الصخور األرضية
  غيّر احلياةيحصاد األمطار 

اهلنــد مثــل الصــحراء. مل يكــن النــاس يف ســتان ايف واليــة راج -الــوار –، كــان حــي 0113يف عــام 

 ي من املياه ملنازهلم وحقوهلم. يف ذلك الوقت، مت تشكيل  موعة تارون  ارات سانغلديهم ما يكف

(TBS) .لزيادة املياه املتاحة للناس والزراعة  

 يعملون جلمع مياه األمطار. عندما بدأت اأن الناس يف والية راجاستان كانو TBS تذكر مؤسسو

TBS أحد استخدمها لفترة طويلةعملها كانت منشآت مجع مياه األمطار قد نسيت وال . 

الـيت   الصغرية األرضبناء سدود  تعادأاحلكمة املنسية من جتميع مياه األمطار و TBS تذكرت

بناها أسالفهم  عرب األهنار جلمع وحفظ مياه األمطار يف واليـة راجاسـتان، وهنـاك اآلن أكثـر مـن  

قريــة.  0111يــاه ألكثــر مــن مــن الســدود الصــغرية واحلــواجز األرضــية الــيت جتمــع امل 01.111
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واألهنـار  ،مسـتوى امليـاه اجلوفيـة يف املنطقـة هـو أعلـى اآلنفـ ن بفضل السدود الصغرية واحلواجز، 

 711.111حتمـل امليـاه علـى مـدار السـنة. وقـد غـريت هـذه حيـاة حـوايل صـارت اليت كانـت جافـة 

   .اشية واملحاصيلن لديهم طرق أفضل للحصول على املياه لالستخدام املزنيل واملشخص اآل

امرأة عجوز من قرية  -المشاباي –تقول  كن لديها من احلظ ما لدينا"،يجيال اليت سبقتنا مل األ"

 ،يف والية راجاستان "املاء جلب لنا وملواشينا واحلياة الربية السعادة. حماصيلنا تكرب -ماندلواس –

  ."اه يف اآلبارلدينا املي ،وغاباتنا خضراء، لدينا احلطب والعلف للماشية

 
 أسئلة للمناقشة

  
o كيف جتد صلة هلذه القصة مبجتمعك؟  

o هل هناك نظم تقليدية جلمع مياه األمطار يف منطقتك؟  

o املاء؟ ىهل إحياء هذه النظم يزيد حصولك عل  

o التوقف عن مشروع  يفاملياه من شأنه املساعدة  ىهل حصول أعداد كبرية من الناس عل

  السد؟
  لفيضاناتبدائل إلدارة ا

كـون هنـاك تالسـدود الكبـرية يف بعـض األحيـان للسـيطرة علـى الفيضـانات. ومـع ذلـك، عنـدما  تبم

فيضــانات كبــرية فــ ن الســدود الكبــرية ميكــن أن جتعــل أضــرار الفيضــانات أســوأ. هنــاك العديــد مــن 

اء نظم . وهذا يشمل محاية مستجمعات املياه وإنشالطرق للحد من الفيضانات وجعلها أقل تدمريً

 .اإلنذار بالفيضانات
  محاية واستعادة مستجمعات املياه

واحدة من أفضل الطرق للحد من األضـرار النامجـة عـن الفيضـانات هـي محايـة واسـتعادة منـاطق 

مستجمعات املياه واألراضي الرطبة، والسهول الفيضية والغابات  نع الفيضانات مـن خـالل حجـز 

تساعد يف إبطاء سـرعة ميـاه الفيضـان وتوزيـع امليـاه بـبطء أكثـر  سفنجة. األشجارإاملياه. فهي مثل 

 هاوعند ارتفاع مستويات املياه حتبس ،خالل الفيضانات. األراضي الرطبة  تص املاء أثناء العواصف

 .  تطلقها ببطء عندما تكون مستويات املياه منخفضة

دمـــرت لبنـــاء الطـــرق واملنـــازل مـــن األراضـــي الرطبـــة والســـهول الفيضـــية والغابـــات  كثـــرياليـــوم، الع

والصــناعات. وزاد هــذا أضــرار الفيضــانات. لتحســني الســيطرة علــى الفيضــانات، جيــب محايــة هــذه 

  .املوارد الطبيعية. إذا كان قد مت تدمريها، ف نه جيب استعادهتا
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  لفيضاناتباإنشاء نظم إنذار 

 يعرف الناس يف وقت مبكر عند قدوم ميكن للحكومات االستثمار يف أنظمة اإلنذار بالفيضانات حىت

د مـن أضـرار الفيضـانات. نظـم اإلنـذار املبكـر تنـذر النـاس حيـطوفان. هـذا ميكـن أن ينقـذ األرواح و

الــذين يعيشــون علــى طــول النهــر عنــدما يفــيض أو عنــدما يوشــك أن حيــدث. وهــذا ميكــن أن يــتم 

قيـــام بـــه يف حالـــة حـــدوث ووجـــود خطـــط طـــوارئ ملـــا جيـــب ال ،بوجـــود مكـــربات الصـــوت يف البلـــدات

تتبـع كميـة امليـاه يف النهـر. عنـدما يرتفـع منسـوب امليـاه فـوق بالفيضانات. نظم أخرى تسمح للناس 

 . ن، والناس يعرفون أن الفيضانات من املرجح حدوثهامستوى معيّ
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 الخلاصة

املدمرة.  حنن نأمل أن مينحك هذا الدليل األدوات واملعلومات اليت تساعدك يف نضالك ضد السدود

نأمل أن تلهمك جناحات املجتمعات األخرى كي تدافع عن حقوقك ومصادر رزقك. فلست وحدك يف 

  .نضالك

  :0117واملنظمات غري احلكومية يف عام  ودن من السدوكما قال سكان متضرر

لـى ع ودوأجربنـا بنـاة السـد ،وقضـيتنا عادلـة. أوقفنـا السـدود املـدمرة ،بالتنوع والوحدة حنن أقوياء"

  .احترام حقوقنا

  ".أكثر يف املستقبل هاأوقفنا السدود يف املاضي، وسنوقف

مارس  01إعالن "االجتماع الدويل األول للشعوب املتضررة من السدود" يف كوريتيبا، الربازيل يوم 

0117.  
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. ، ميكننـا أن نوقـف السـدود املـدمرة والـدفاع عـن حقـوق النـاسأثبتت هـذه الكلمـات حقيقيتهـا. معـًا"

، معـًا .املجتمعـات والبيئـةب اإلضـراردون مـن ، ميكننا تلبية احتياجات الناس مـن الطاقـة وامليـاه معًا

  ".ميكننا بناء مستقبل أفضل

 

 

 

  استنتاج

 

ضد السدود  اليت تساعدك  يف نضالك األدوات واملعلومات حنن نأمل أن مينحك هذا الدليل 

  ،ومصادر رزقك تدافع عن حقوقك كي ت األخرى جناحات املجتمعاأن تلهمك نأمل ،   املدمرة

سكان املتضررين من السد واملنظمات غري احلكومية يف عام الكما قال  ،فلست وحدك يف نضالك

بناة وأجربنا أوقفنا السدود املدمرة  ،وحدة وقضيتنا عادلةحنن أقوياء بالتنوع وال  :0227

  " .وقف أكثر يف املستقبلنسوف  ، ونا السدود يف املاضيوقفأ .السد على احترام حقوقنا

 

مارس  04إعالن "االجتماع الدويل األول للشعوب املتضررة من السدود" يف كوريتيبا، الربازيل يوم 
0227.  

 

 .معا ميكننا أن نوقف السدود املدمرة والدفاع عن حقوق الناس ،وقد أثبتت هذه الكلمات حقيقيتها

  .املجتمعات والبيئةبن الطاقة واملياه دون االضرار م الناس معا ميكننا تلبية احتياجات
 

 

 .معا، ميكننا بناء مستقبل أفضل



 34 

Regional Contacts 
 عناوين اتصال دولية

 
International Rivers Network 
1847 Berkeley Way 

Berkeley CA 94703, USA 

Phone: + 1 510 848 1155 

Email: info@irn.org 

Web: www.irn.org 

Provides support to local communities 

and 

NGOs who are fighting destructive 

dams. 

 

Europe 
European Rivers Network 

8 rue Crozatier, 

43000 Le Puy, France 

Phone: + 33 471 02 08 14 

Email: info@rivernet.org 

Web: www.ern.org 

Network of European groups, 

organizations and 

people working to protect Europe’s 

rivers 

Africa 
African Rivers Network 

C/- Mr. Frank Muramuzi 

National Association of Professional 

Environmentalists (NAPE), Uganda 

P.O. Box 29909, Kampala, Uganda 

Phone: + 256 77 492362 

Email: nape@nape.or.ug 

Web: www.nape.or.ug 

Network of communities and NGOs 

advocating 

for sustainable use of African water 

resources. 

Mr. Hope Ogbeide 

Society for Water and Public Health 

Protection (SWAPHEP), Nigeria 

248 Uselu–Lagos Road, Ugbouto, 

Benin 

City, Nigeria 

Phone: + 234 803 742 4999 

Email: swaphep@yahoo.com 

SWAPHEP works to increase local 

peoples’ 

access to clean water and to promote 

the sustainable 

management of freshwater resources in 

Nigeria. 

Ms. Liane Greeff 

Environmental Monitoring Group, 

South Africa 

PO Box 13378 

7705 Mowbray, South Africa 

Latin America 
MAB—Movimento dos Atingidos 

por 

Barragens 

HIGS Quadra 705, Asa Sul, Bloco 

K, Casa 11 

Brasilia/DF, Brasil CEP: 70350-711 

Phone: + 55 61 3242 8535 

Email: mab@mabnacional.org.br 

Web: www.mabnacional.org.br 

Brazil’s national movement of dam-

affected 

people. 

Ms. Elba Stancich 

Taller Ecologista 

Casilla de Correo 441 

CP 2000 – Rosario, Santa Fe, 

Argentina 

Phone: + 54 341 426 1475 

E-mail: info@taller.org.ar 

Web: www.taller.org.ar 

Helps coordinate REDLAR: the 

Latin American 

Network Against Dams, and for 

Rivers, their 

Communities, and Water. 

38 
Mr. Gustavo Castro Soto 

Edupaz 

Periferico Pte.17–8B, Cda.Cuatro 

Caminos 

Col. San Martín; 29240 
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Phone: + 27 21 448 2881 

Email: rivers@kingsley.co.za 

Web: www.emg.org.za 

Provides support to organizations and 

communities 

working to stop dams and protect rivers 

in Africa. 

 

San Cristóbal de Las Casas 

Chiapas, México 

Phone: + 52 967 631 5474 

E-mail: guscastro@laneta.apc.org 

Helps coordinate the Mesoamerican 

Movement 

Against Dams. 

 

South Asia 
Mr. Himanshu Thakkar 

South Asian Network on Dams, Rivers 

and 

People (SANDRP) 

86-D, AD block, Shalimar Bagh, 

Delhi 110 088, India 

Phone: +91 11 2748 4654 

Email: ht.sandrp@gmail.com 

Web: www.sandrp.in 

Shares information on dam-building in 

India 

and provides contacts for dam-fighters 

in India. 

Mr. Gopal Siwakoti ‘Chintan’ 

Water and Energy Users Federation–

Nepal 

G.P.O Box 2125 

60 New Plaza Marga 

Kathmandu, Nepal 

Phone: +977 1 442 9741 

Email: gopalchintan@gmail.com 

Web: www.wafed-nepal.org 

National network of water and energy 

projectaffected 

people and local concerned groups in 

Nepal. Also helps coordinate South 

Asian network 

of groups working on dam and river 

issues. 

Mr. Amjad Nazeer 

Sungi Development Foundation 

H.7–A, Street 10, F–8/3 

Islamabad, Pakistan 

Phone: +92 51 228 2481 

Email: amjad.nazeer@sungi.org 

Web: www.sungi.org 

Helps communities defend their rights 

East and Southeast Asia 
Rivers Watch East and Southeast 

Asia 

C/- Ms. Joan Carling, RWESA 

Coordinator 

Cordillera People’s Alliance 

P.O. Box 975 

2600 Baguio City, Philippines 

Phone: +63 74 442 2115 

Email: joan@cpaphils.org 

Web: www.rwesa.org 

Network of NGOs and dam-affected 

people in 

East and Southeast Asia working to 

stop 

destructive river development 

projects. 

Ms. Pianporn Deetes 

Living Rivers Siam 

78 Moo 10, Suthep Road, Tambol 

Suthep 

Muang Chiang Mai 50200, Thailand 

Phone: +66 53 278 334 

Email: pai@chmai2.loxinfo.co.th 

Web: www.searin.org 

Supports rights of local communities 

to their 

resources and opposes threats to 

rivers and 

ecosystems in mainland Southeast 

Asia. 

Friends of the Earth Japan 

3-17-24-2F Majiro Toshima-ku 

Tokyo 171-0031, Japan 

Phone: +81 3 3951 1081 

Email: finance@foejapan.org 

Web: www.foejapan.org 

Monitors the policies and projects of 
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and get 

benefits from development projects in 

Pakistan. 

 

the Japan 

Bank for International Cooperation 

(JBIC) 


