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 للكتاب االفتتاحية الكلمة
 

 الحمد هلل الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما لم يعلم ، أما بعد :

ه تهديد  بسببلمجتمع العالمي. لتحدًيا موضوع التغيرات املناخية واالخطار الطبيعية يمثل 

على كوكب األرض وصحة االنسان واالقتصاد العالمي. سيؤثر تغير املناخ على النظم  للحياة البيولوجية

معضلة لالنسان  كما ستشكل االخطار الطبيعيةالبيئية وأنظمة اإلنتاج الزراعي في جميع أنحاء العالم. 

يستمد موضوع التغيرات املناخية، افاقه ورهاناته من كما  .وتهديدا للتوازن البيئي والسالم العالمي

نتائج وخالصات دراسات برنامج األمم املتحدة للبيئة، واللجنة الدولية للتغير املناخي، التي تدل على 

مسايرة وتتبع  ضرورةف.ارتفاع حرارة االرضخطورة املؤشرات البيئية الناجمة عن االحتباس الحراري و 

في تحديد املخاطر عن بعد التغيرات املناخية، وتنمية الطاقة املتجددة، واستخدام تقنيات االستشعار 

 الطبيعية بمختلف أنواعها.

 والفاعلين  وضع برامج بحوث علمية مشتركة بين مختلف املختصينوالثراء موضوع الكتاب ال بد من 

لجغرافية التهيئة، الجيولوجيا، االستشعار عن بعد، وإتاحة الفرصة لكل الجهات ا تخصصات في

دور في تفاقم االخطار  إلنسان،الن للعقد شراكات وتعاون  االخطار الطبيعيةاملعنية  بالتغيرات املناخية و 

ي للتصد التعاون بين الجامعات والشريك االقتصادي ، مما يستوجبالطبيعية كالحرائق والفيضانات

انشاء مراصد للبيئة والتنمية املستدامة عبر مختلف ربوع العالم العربي وككل القطاعات ال بد من  .لها

ادراج التربية البيئة في و ترشيد استعمال املياه والطاقات غير املتجددة والتكيف مع التغيرات املناخية. و 

دون ان ننس ى . االخطار الطبيعيةبخطورة التغيرات املناخية و املناهج التربوية  من اجل التحسيس  

فعيل ترسانة التشريعات املتعلقة بالتنمية املستدامة، سعيا للتصدي لألخطار الطبيعية من انزالقات،  ت

 فيضانات. و  تصحر، ترمل

 وهللا ولي التوفيق

 د.آسيا ليفة

  الملتقى ة رئيس
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 :المؤتمر ورقة
ناخية كالفيضانات واألعاصير وموجات الحر ترتبط العديد من الكوارث الطبيعية بالتغيرات امل

والجفاف وحرائق الغابات والعواصف، باإلضافة الى االخطار الطبيعية كالزالزل وانزالقات التربة. حجم 

هذه الكوارث في تزايد مستمربالرغم من كون العالم العربي اقل انتاجا للغازات الدفيئة )االحتباس 

 الحراري(.

كارثة متعلقة بالطقس بين   335ة للحد من مخاطر الكواثر، بمتوسطسجل مكتب األمم املتحد

٪ من  47 ، وشكلت الفيضانات 2004-1995٪ مقارنة بين 14 ، أي بزيادة قدرها 2014 و 2005 عامي

 مليار نسمة. 2.3 على , مما أدى بالضرر 2015-1995جميع الكوارث املتعلقة بالطقس من

ألخطار طبيعية وهشاشة االنظمة البيئية وضعف أغلب الدول العربية معرضة بشدة 

اقتصاديات الدول ومحدودية قدراتها على مواجهة االخطار الطبيعية وكل هذه املخاطر ستؤذي الى 

تفاقم الفقر وتدهور الظروف االقتصادية واالجتماعية للسكان ، لكن يبدو أن تسيير األزمات الناجمة 

 ستوى التحديات بالنظر للحوادث التي تعرفها البالد العربية.عن الكوارث وميدان الوقاية ليست في م

من خالل هذه امللتقى نريد تسليط الضوء على مختلف االخطار الطبيعية التي تهدد العالم 

 العربي  ومدى فعالية وقدرة اآلليات القانونية القائمة على حماية السكان ضد هذه املخاطر.

ادارة املخاطر الطبيعية بالعالم العربي واستعمال تقنيات ومدى انتهاج التنمية املستدامة في 

 االستشعار عن بعد.

 

 :املؤتمر أهداف

 :لتحقيق األهداف التالية يهدف املؤتمر

 معرفة مختلف األخطار املهددة للدول العربية. 

 بيان اإلطار القانوني للوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث. 

  في تراجع انتاج الغداء والتنمية الزراعيةالتغيرات املناخية ودورها. 

 تحديد األقاليم املعرضة لألخطار الطبيعية وطرق تعميرها. 

 .إبراز التكنولوجيا الحديثة في دراسة األخطار الطبيعية 

 .الكشف عن آثار التغيرات املناخية على األنظمة البيئية واملجاالت الحضرية والريفية 
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 :املؤتمر محاور 

 

 العربي العالم في والبيئية املناخية التغيرات ألول:ا املحور 

نظرا للموقع الجغرافي،املناخي وااليكولوجي  وهشاشة املوارد الطبيعية، يتعرض العالم العربي الى 

تغيرات مناخية تتمثل في النقص الكمي والنوعي للموارد املائية،انخفاض املردود الفالحي وتدهور 

كلة التصحر، باإلضافة الى معضلة الفيضانات التي اصبحت تورق االنظمة البيئية  وتفاقم مش

 الحكومات العربية.

 

 الطبيعية األخطار  الثاني: املحور 

يعاني العالم العربي من العديد من املخاطر الطبيعية متباينة بتباين التركيبة الجيولوجية 

 هذه االخطار في:والتضاريسية باإلضافة الى تأثير املوقع الفلكي للمنطقة ويمكن حصر 

 االنزالقات الطبيعية 

 التغيرات املناخية 

 الفيضانات 

 التصحر والجفاف 

 حرائق الغابات 

 

 الطبيعية األخطار  من للحماية التشريعي اإلطار  الثالث: املحور 

 04/20هي السياسات والتشريعات املمارسة من طرف الحكومات ففي الجزائر طبق القانون 

 طار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية املستدامة.املتعلق بالوقاية  من االخ

 

 العمرانية املخططات في الطبيعية املخاطر  مراعاة الرابع: املحور 

الهدف من املحور تطوير االعالم الوقائي ومراعاة االخطار الطبيعية  في املخططات العمرانية  

بيعي كي تستطيع مدننا خاصة الصمود ووضع السبل الكفيلة  بالتصدي لكل الكوارث ذات املصدر الط

 في وجه هذه املخاطر.

 

 الطبيعية املخاطر  إدارة في بعد عن االستشعار  دور  الخامس: املحور 

أصببببحت تقنيبببة االستشبببعار مبببن بعبببد أحبببد التقنيبببات األساسبببية التبببى يعتمبببد عل هبببا فبببى الكشبببف عبببن 

ضبت للتصبحر، كمبا سبمس االستشببعار نوعيبة الترببة ومبدى خصبوبتها أو جفافهبا، وتحديبد املنباطق التبى تعر 
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عبن بعبد عبن تحميبل الصبور الفضبائية لفتبرات زمنيبة متعاقببة لبنفس املوقبع مبن دراسبة التغيبرات البيئيببة  

 ومقارنتها مقارنة رقمية دقيقة مما يسمس فعال بادارتها  بدقة.

 

 الغدائي واألمن املناخية التغيرات : السادس املحور 

 

بي على مناطق إنتاج الغذاء في مختلف الدول العربية، حيث إن تراجع للتغيرات املناخية تأثير سل

انتاج الغداء بسبب التغير املناخي يمكن أن يؤدي إلى وقوع كوارث، مثل: الجفاف الشديد واتساع رقعة 

التصحر، باالضافة لحدوث أعاصير  وفيضانات بشكل مفاجئ كما أنه في معظم الدول العربية، 

ف، وعدم انتظام هطول األمطار، في تغيير النظام املناخي؛ مما سيزيد في تعقيد ستتسبب موجات الجفا

 معضلة انتاج الغداء.
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تأثير التغيرات املناخية على املوارد املائية الجوفية باملدارات املسقية باملغرب العربي: نموذج 

 املدار املسقي بسهل تادال "املغرب" 

Effects of climate change on groundwater resources in irrigated perimeters in the Arab 

Magreb example irrigated perimeter of Tadla 

 
 خدجو يوسف ايت. د أكحال نجاة دة

Youssef Ait KhadjouNajat AKHAL 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية    كلية االداب والعلوم اإلنسانية

 بني مالل/ املغرب/طفيل /القنيطرة/ املغرب   جامعة السلطان موالي اسليمان جامعة ابن

University , Sultan MolaySlimane, Kenitra / morocco  University Ibn Tofail, Kenitra / morocco  

 

 

 

 امللخص:

خيرة خضعت الستغالل ات املسقية، هذه األ بصفة عامة، تأثرت البيئة بالفالحة خاصة في املجاالت التي تعرف فالحة مكثفة باملدار 

سطس أو عشوائي مرتبط باستعمال املبيدات، واألسمدة وكذلك طرائق السقي، مما أدى إلى التأثير السلبي على الفرشات املائية سواء القريبة من ال

، والش يء الذي زاد الطين بلة هو تويات البيزو متريةع املسالعميقة، والتربة والكائنات الحية الحيوانية والنباتية.  وتمثل هذا التأثير في تراج

 التغيرات املناخية التي أصبحت تعرفها املنطقة املتمثلة في املدار املسقي بسهل تادال، حيث ضعف معدل التساقطات السنوية باإلضافة الى

على  ارتفاع زيادة، ملستويات البيزو مترية بشكل كبير جداتوزيعها املجالي والزمني غير املتوازن وكذلك طول الفترة الجافة، مما أدى الى تراجع ا

 درجة ملوحة التربة خاصة بكل من قطاع بني عمير وبني موس ى الغربية. ارتفاع

 الكلمات املفتاحية: التغيرات املناخية، السقي، التلوث، البيئة، الفالحة، فرشة مائية

Abstract: 

In general, agricultural environment has been affected especially in aspects that have intensive agriculture in the irrigation 

orbits. The latter have been used randomly by pesticides, fertilizers and also the methods of irrigating, which led to a negative 

impact on surface, deep water, soil, animals and plant organisms. This effect was represented by a decrease in piezo-metric 

levels,The things which aggravate the problem are the climatic change, the decrease in annual precipitation, and also its uneven 

distribution in space and time, in addition to the length of the dry period which leads to the decline of the piezometric level. 

Key words: climate change, irrigation, pollution, environment, groundwater 
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 مقدمة:

غيرات املناخية التي انطالقا من منتصف القرن العشرين بدأ العالم يعرف تحديا مائيا حقيقيا خصوصا امام الت

اصبس يتخبط ف ها العالم وكذلك التزايد السكاني الكبير والذي حاجياته املائية ما فتئت تتزايد يوما بعد يوم، وامام هذه 

التحديات هناك العديد من الدول راهنت والزالت تراهن على الفالحة من اجل تحقيق تنمية اقتصادية، مع العلم ان الفالحة 

طاعات التي تستهلك اكبر كمية من املياه مقارنة مع القطاعات االقتصادية األخرى، واملغرب يعتبر من بين هذه تعتبر من الق

الدول، حيث عمل على تعبئة مجموعة من  اإلمكانيات املادية واملعنوية من اجل النهوض بهذا القطاع، بحيث أصبحت 

ساهم بشكل كبير في التأثير على البيئة وتدمير عناصرها ومكوناها الفالحة القطاع الذي يحظى بأولوية من طرف الدولة، وقد 

السيما  املوارد املائية الجوفية، بفعل مجموعة من العوامل واملتمثلة أساسا في الزراعة الكثيفة  التي تعتمد على االستعمال 

بسبب االستعمال املكثف  وغير  املكثف لألسمدة  واملبيدات، وهذه األخيرة اثرت بشكل سلبي على هذه املادة الحيوية 

التي  املعقلن، مما الحق بها اضرارا عميقة حيث اصبحت عرضة للتلوث  واملتمثل في ارتفاع معدالت امللوحة وكذلك النترات

أصبحت تهدد حياة  االنسان . باإلضافة الى ذلك تعرضت الفرشات املائية  القريبة من السطس اوالعميقة  والتي تتصف 

قابلية للتجديد  الستنزاف كبير بسبب االستغالل املكثف لهذه املادة الحيوية  لسقي األراض ي الزراعية نظرا لعدم  بكونها غير 

كفاية املياه السطحية لتلبية الحاجيات الفالحية امام التغيرات املناخية التي تعرفها املنطقة املتمثلة في تقلص معدل 

واالهداف األساسية من وراء هذه  النتس.لجافة مما يحفز عمليتا التبخر و االتساقطات السنوية وطول الفترة الحارة و 

تأثير التغيرات املناخية على املوارد املائية الجوفية باملدارات املسقية باملغرب العربي: إشكالية  التي تتمحور حول -املشاركة

الكارثية التي أصبحت عل ها املوارد املائية الجوفية تمثل أساسا في تبيان الوضعية ت-نموذج املدار املسقي بسهل تادال "املغرب"

واألسباب الحقيقية التي توجد وراء هذا التدهور، وكذلك اثارة انتباه الجهات املعنية بهذه الكوارث التي أصبحت تهدد البيئة 

القوانين وادخال  وحثها على التدخل لحماية هذا املورد الحيوي، وذلك عن طريق التوعية والتحسيس واملراقبة وتفعيل 

ومن أجل معالجة هذه اإلشكالية اعتمدنا على منهجية دقيقة مكنتنا من اإلملام تقنيات جديدة للسقي للتقليص من تبذيره. 

فالح باملدار املسقي بسهل تادال  660(، حيث تم استجواب ما يناهز 2018بهذه الظاهرة واملتمثلة أساسا في العمل امليداني )

املختبر  في (2020)ومخلفات املبيدات  (2019)تمارات، وقمنا بتحاليل خاصة بامللوحة لكل للتربة واملياه من أجل ملء االس

وذلك عن طريق أخذ عينات من التربة و املياه الجوفية، باإلضافة إلى ذلك استثمرنا )labo MAGالفالحي بالدار البيضاء)

 -تائج  لتحاليل ملوحة التربة الجهوي لإلستثمار الفالحي لتادال )ناملكتب   مجموعة من املعطيات تم الحصول عل ها من طرف

كما عملنا على تمثيل النتائج املتوصل إل ها في مبيانات من أجل توضيس الظاهرة بشكل دقيق.  املستويات البيزو مترية(. 

التقليص من التدهور واالخالل والغاية من ذلك، تتجلى في محاولة نشر الوعي البيئي لدى مختلف فئات املجتمع حتى يتسنى 

باملدارات املسقية بصفة عامة ومدار سهل تادال على الخصوص. وفي هذا السياق ركزنا  ائية الجوفيةذي تعرفه املوارد املال

 على مجموعة من العناصر األساسية والتي تم إجمالها في النقط التالية:

  املميزات املناخية للمدار املسقي بسهل تادال 
 واشكال التغريات املناخية تادال سهل املسقيب باملدار املكثف االستغالل أمام الباطنية الفرشة مستوى تراجع 
 ايية اوجوييةاحلفاظ على املوارد امل بعض اإلجراءات واالقرتاحات من أجل 
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 توطين منطقة الدراسة: 1خريطة رقم 

 
 أوال: مظاهر وتجليات التغيرات املناخية بسهل تادال 

دال بمناخ  متوسطي شبه جاف مع وجود مميزات قارية تجلت في مناج بارد ورطب من نونبر الى مارس اتميز منطقة تت

نتجت هذه الخصائص توقد اس والربيع، وصيف حار وجاف من ابريل الى أكتوبر، مع اختفاء شبه كلي لفصلي الخريف

التيتعتبر و طة أوالد ادريس  بقطاع بني عمير املدروسة ، كمح انطالقا من املعطيات التي توجد بعدة محطات مناخية باملنطقة

 حدث والتي توجد بالجنوب الشرقي من املدار املسقي.بر األ تاقدم محطة مناخية باملنطقة ثم محطة بني مالل التي تع

 التساقطات  -1

تباين في الزمان واملكان، ملم خالل السنوات األخيرة مع توزيع م 300ال يتجاوز  باملنطقة املدروسة متوسط التساقطات

بمحطة مشرع  318ملم بمحطة بني مالل و 414بين ما رجح أت 2016/2017ساقطات بالنسبة لسنة وسط السنوي للتتفامل

الفترة املمتدة مابين أكتوبر  ملم، هذه التساقطات تتركز خالل 176الضحك في حين سجلت محطة اوالد سيدي ادريس 

ز الصيف بغياب ييوما فقط، في حين يتم 30لم تتجاوز  2016/2017فقد من السنة، ففي سنة ريل متركزة في بعض األيام أبو 

 الجبل. قدمبعض الزخات الرعدية على مستوى ناء ثم للتساقطات باستات
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 2016/2017و  1982/1983: تطور معدل التساقطات باملدار املسقي لسهل تادال مابين 1شكل رقم 

 
 املائي الم الربيع )بتصرف(املصدر: وكالة الحوض 

 لحرارة ا -2

، 45°و 38°اوح مابين ر جل أقصاها خالل فصل الصيف حيث تتتعرف درجات الحرارة تغيرات فصلية كبيرة جدا تس

، في املقابل سجلت ادنى  45.4°والتي تجاوزت    2018حيث سجلت اقص ى متوسط درجات الحرارة القصوى في أكتوبر 

  -3° لدنيا تتراوح مابين، على العموم فدرجات الحرارة ا 2018في فبراير   -3°سقي خالل فصل الشتاء باملدار املدرجات الحرارة 

 . 19°متوسط درجات الحرارة السنوي في املنطقة يتراوح حوالي و  11°و 

تطور درجات الحرارة باملدار املسقي لتادال :  2 الشكل رقم  

 

تصرف(املصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )ب  
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 2017/2018و 1985/1986تطور درجات الحرارة القصوى حسب محطة بني مالل ومحطة أوالد ادريس مابين : 3 شكل رقم 

 

 املصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرف(

 1985/1986تطور درجات الحرارة املتوسطة الشهرية حسب محطة بني مالل ومحطة أوالد ادريس مابين : 4شكل رقم 

 2017/2018و

 

 املصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرف(
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 1985/1986: تطور درجات الحرارة القصوى، الدنيا واملتوسطة حسب محطة أوالد ادريس  مابين 5 شكل رقم

 2017/2018و

 

ملصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرف(ا  

  2017/2018 و 1985/1986طة أوالد ادريس مابين ححسب م ور متوسطات الحرارة القصوى : تط6 شكل رقم

 

 املصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرف(
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 2017/2018و 1985/1986تطور درجات الحرارة القصوى، الدنيا واملتوسطة حسب محطة بني مالل  مابين : 7 شكل رقم

 

 املصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرف(

 

    2017/2018الى  1985/1986: تطور درجات الحرارة القصوى حسب محطة بني مالل من  8ل رقم شك

 

 املصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرف(

باملدار املسقي لسهل تادال بارتفاع كبير جدا كما هوموضح في املبيان أعاله ، فالحرارات القصوى ميز درجات الحرارة تت

حسب املحطة املناخية أوالد ادريس واملحطة املناخية بني مالل، مما يساعد على ارتفاع معدل التبخر  59°و  42°تتراوح مابين 

مما يؤدي الى تراجع كبير للفرشاة املائية نتيجة االستغالل املكثف  خاصة خالل الفترات الجافة السيما الفترة الصيفية

 .25°و  20°ة املتوسطة مابين ، في املقابل تتراوح درجات الحرار خاصة في السقي
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 املسقيب باملداربسبب التغيرات املناخية  املكثف االستغالل أمام الباطنية الفرشة مستوى  تراجعثانيا: 

 تادال سهل

عرفت الفرشات املائية  باملدار املسقي بسهل تادال تراجعا كبيرا، وهذا التراجع يختلف حسب القطاعات التي توجد       

ه،  فقطاع بني موس ى الغربية سجل تراجعا كبيرا باملقارنة مع كل من قطاع بني موس ى الشرقية و قطاع بني عمير، باملدار نفس

ويرجع ذلك إلى اإلستغالل الكبير للفرشة املائية من طرف الفالحين كما أوضحت الدراسة امليدانية التي تم القيام بها في سنة 

موس ى الغربية يستعملون املياه الباطنية لتلبية حاجيات الفالحة من املاء، و ، بحيث أن معظم الفالحين بقطاع بني 2018

الدافع األساس ي وراء ذلك هو عدم كفاية مياه الري التي  يشرف عل ها املكتب الجهوي لإلستثمار الفالحي باملنطقة فيجدون 

 أنفسهم مضطرين لحفر اآلبار الستغالل املياه الباطنية.

توى البيزو متري باملدار املسقي بسهل تادالتطور املس :9شكل رقم   

 

)بتصرف( الربيع  وكالة الحوض املائي الم ،صدر: املكتب الجهوي لإلستثمار الفالحي لتادالامل  

غم بعض على العموم فالفرشات الباطنية باملدار املسقي بسهل تادال عرفت استنزافا كبيرا بالقطاعين على حد سواء ر 

مترا كما هو مبين في املبيان  16و  7الفوارق التي توجد  على مستوى املستويات البيزو مترية والتي ظل متوسطها يتأرجح بين 

أعاله،  ويرجع ذلك إلى اإلستغالل املكثف للمياه الباطنية، فمعظم الفالحين باملدار يستعملون هذه املياه لتلبيه حاجيات 

باملائة من الفالحين يستغلون  53ية مياه الري السطحية أو طول الفترات الجافة في السنة.  فأكثر من الفالحة  إما لعدم كفا

باإلضافة إلى ذلك، لجوء الفالحين  إلى السقي اإلنجذابي  باملائة  منهم يستغلون بئرا واحدا،   47أكثر من بئر واحد و حوالي 

هم في ضياع كميات مهمة من املياه كما أوضحت ذلك الدراسة امليدانية، باملائة  مما يسا 89والذين تقدر نسبتهم بحوالي 

باملائة ليست لهم أي دراية  سواء عن حاجيات املزروعات من املاء أو  96واستعمال مياه السقي بشكل عشوائي بحيث 

 ( 2018التربة.) الدراسة امليدانية 
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 املسقي بسهل تادال توزيع الفالحين حسب طريقة السقي باملدار : 10شكل رقم 

 
2018املصدر: عمل ميداني سنة   

توزيع الفالحين حسب توفرهم على اآلبار باملدار املسقي بسهل تادال:  11شكل رقم   

 
2018ملصدر: عمل ميداني سنة ا  

 يتوفرون عل ها باملدار املسقي بسهل تادالالفالحين حسب عدد اآلبار التي  توزيع: 12شكل رقم 

 

 2018املصدر: عمل ميداني سنة 
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ساهمت  عدة  أسباب في استنزاف الفرشات املائية باملدار املسقي بسهل تادال  أبرزها طول الفترة الجافة باملنطقة 

ر  الذي يدفع الفالح للسقي املتكرر انطالقا من الفرشة املائية  إما وارتفاع درجات الحرارة باملنطقة، مما يحفز عميلة التبخ

يوم.  15بفعل عدم كفاية مياه الري املوزعة من طرف املكتب الجهوي لإلستثمار الفالحي أو طول الدورة التي تصل أحيانا إلى 

زروعات العلفية، الخضر امل باإلضافة إلى  زرع مزروعات تتطلب كميات مهمة من املاء كالحوامض، الشمندر السكري،

 .اطنية باملدار املسقيباملائة من الفالحين يضطرون الستعمال املياه الب 77والفواكه الفصلية ... مما دفع حوالي 

: تطور املستوى البيزومتري في عالقته بالتساقطات املطرية بقطاع بني عمير 13 الشكل رقم  

 

)بتصرف( الربيع  وكالة الحوض املائي الم ،لتادال صدر: املكتب الجهوي لإلستثمار الفالحيامل  

لتساقطات املطرية بقطاع بني عمير: تطور املستوى البيزومتري في عالقته با14 الشكل رقم  

 

)بتصرف( الربيع  وكالة الحوض املائي الم ،صدر: املكتب الجهوي لإلستثمار الفالحي لتادالامل  

لتغيرات املناخية ساهمت بشكل حاد في تراجع الفرشاة املائية حيث تجاوز انطالقا من الشكلين السابقين اتضح ان ا

قطاع بني خاصة في السنوات التي عرفت  قلة التساقطات  سواء في قطاع بني عمير او  ،متر كمتوسط فقط 17هذا التراجع 
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ر االبار من اجل تلبية بسبب قلة التساقطات، حيث اضطر الفالحون لحف 2008و  2002موس ى، كما الشأن بالنسبة لسنة 

حاجيات الفالحة من املاء، والش يء الذي واد من حدة املشكل هو ان اغلبية الفالحين يستعملون السقي االنجذابيالذي 

يساهم تبذير كميات مهمة  من املاء، لكن في املقابل خالل الفترات املطيرة يرتفع  املستوى البيزومتري نسبيا فقط بفعل 

السقي باملياه الجوفية الفرشة املائية تتغدى بالتساقطات، لكن على الرغم من ذلك الفرشة املائية  تراجع الفالحين عن

 تتراجع باستمرار لكون كميات املياه املستخرجة  منها اكبر بكثير من املية التي تتغذى بها.

 خاتمة
املائية سواء العميقة او القريبة من  تراجع املستويات البيزومترية للفرشاةير في بشكل كبت التغيرات املناخية ساهم

حيث أن هذا اإلكراه املتمثل في التغيرات املناخية التي اصبس يعاني منها املدار املسقي لسهل تادال   دفع الفالحين  ،السطس

توالي  باملنطقة إلى استغالل املوارد املائية الجوفية بشكل مكثف من أجل تلبية حاجيات فالحتهم التي أصبحت مهددة بسبب

ومن لهذا يلجأ الفالح إلى حفر بئر أو أكثر حتى يتمكن من تغطية حاجيات فالحته املائية، ، الفترات الجافة وقلة التساقطات

أجل تجنب هذه الكارثة البيئية التي سوف تصبس تهدد الحياة واإلقتصاد، كما يمكنها أن تؤدي إلى كوارث أخرى بشرية 

والتي يمكن املوارد املائية الجوفية باملنطقة  مرارية ن اإلجراءات من أجل تأمين استوسياسية، يجب القيام بمجموعة م

 إجمالها فيما النقط اآلتية:

 تشجيع السقي بالتنقيط  وتكوين الفالحين في هذا املجال وتقديم الدعم املادي والتقني لهم. -

 ا للماء والتي تتكيف مع املناخ شبه الجاف.تحفيز الفالحين من أجل زراعة املغروسات أو املزروعات األقل استهالك -

تجنب استعمال مياه واد أم الربيع في السقي نظرا مللوحتها املرتفعة لكونها تساهم في الرفع من ملوحة التربة والفرشة  -

 .املائية

ا سواء في تقنين مدة استغالل املياه الباطنية من طرف الفالحين، وذلك عن طريق تحديد الساعات التي ال يجب تجاوزه -

 اليوم أو الشهر وذلك بوضع عدادات خاصة.
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 التغير في مستويات الراحة املناخية )الفسيولوجية( في شمالي شرقي ليبيا للفترة 

 (.2019 – 1958من )  

Change in climatic (physiological) confort levels in northeastern Libya for the period 

 (1958-2019) 

 أ.د. مولود علي بريبش د. علي مصطفى سليم

a.salim@edu.misurata.edu.ly 

 جامعة مصراتة/ كلية التربية/ قسم الجغرافيا

 أ. أسمهان علي املختار عثمان
a.almukhtar@zu.edu.lym.brebish@zu.edu.ly               
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 امللخص:

خالل  نقاط للرصدليبيا باالعتماد على خمس يشرق يشمال ها فيتغير والكشف عن  الراحةالفسيولوجيةلى تحديد مستويات إيهدف البحث 

 (.2019 – 1989)، والفترة الثانية (1988 – 1958)ولى من الفترة األ  :سنة، حيث قسمت على فترتين 62مدة

الرياح، واخضاع البيانات ( التي توضح العالقة بين درجة الحرارة وسرعة  SIPILE and PASSELلتبريد الرياح ) KOوذلك باالعتماد على معادلة 

ن هناك أحيث دلت نتائج البيانات Independent – Samples T Testاالحصائي وباستخدام االختبار   SPSSالختبار الفترتين باالعتماد على برنامج 

 تغير 
ً
 ولى.في الفترة الثانية عن األ ة واحده % وذلك الرتفاع درجة الحرارة درجة مئوي5من  إحصائيةأقلفي مستويات الراحة على مستوى داللة  ا

 الرياح.التغير املناخي / الراحة الفسيولوجية / درجة الحرارة / سرعة الرياح /معامل تبريد  الدالة:الكلمات 

  

Summary: 

The research aims to determine the levels of physiological comfort and detect its change in northeastern Libya based on five 

stations and detection during a period spanning 60 years, as it was divided into two periods, the first period from (1985 - 1988), and 

the second period (1989 - 2019). 

This is based on the KO equation for wind cooling for (SIPILE and PASSEL), which shows the relationship between 

temperature and wind speed, and subjecting the data to testing the two periods based on the SPSS statistical program and using the 

Independent - Samples T Test, where the data results indicated that there is a change in comfort levels at the level of Statistical 

significance to less than 5% due to the increase in temperature by one degree Celsius in the second period from the first. 

Key words: climate change, physiological confort, température, Wind speed, Wind cooling coefficient 
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 املقدمـــــة:

تعد ظاهرة التغير املناخي ظاهرة عاملية، التقف عند حدود منطقة أو دولة معينة بل هي ظاهرة تواجه جميع دول 

 
ً
لتطور التقنية، وتكمن أهمية ظاهرة تغير املناخ في  العالم املتقدمة والنامية على حد سواء، وإن كانت تأثيراتها متباينة نظرا

فقد حظيت  اإلنسانلخطورة تأثيراتها على بيئة وصحة  ذلكير املباشرة على حياة اإلنسان. و باشرة وغتأثيراتها املختلفة امل

هذه الظاهرة باهتمام املجتمع الدولي واألوساط العلمية والسياسية ألنها ستعرض الكثير من دول العالم إلى مخاطر منها 

 الحيواالجفاف الشديد الذي يؤدي إلى نقص اإلنتاج الزراعي و 
ً
 لقيام صراعات أني، كما أنها أصبحت سببا

ً
 جديدا

ً
و عامال

 .محتملة

أبرز أنواع التغير الذي تهتم به منظمة األرصاد الجوية العاملية بشكل عام تغير في درجات الحرارة العاملية ال مثلوي

، التي لعناصر املناخية األخرى في جميع اوذلك ألن أي تغير يحدث في درجة الحرارة سيؤدي إلى تغير  ،بشكل خاص IPCCومنظمة 

، فله وللمناخ تأثير مزدوج على اإلنسان .(257ص، 0410، طلبة)تهوصحاإلنسانراحةملؤثرة في هم العوامل الطبيعية اأمن عد ت

و غير أملوجة برد شديدة وهو في العراء،  في حالة تعرض اإلنسان ،ت قد تكون مباشرةتأثير فسيولوجي ونفس ي، وهذه التأثيرا

لى وجود صلة وثيقة بين عدد الوفيات وحاالت إحصاءات العاملية كما دلت اإل  والحشرات،تعرضه للميكروبات  نتيجةشرة مبا

 .(45، ص2002، موس ى)الجو

فقلت تعرضه لإلشعاع الشمس ي يسبب له حالة اكتئاب فيما يعرف ، سلوك ومزاج اإلنسان فيثر أن للمناخ أكما  

كما أن هناك عالقة قوية بين تأثير درجة حرارة الهواء وسرعة الرياح على راحة اإلنسان، ، The Winter Gloomبكآبة الشتاء 

متر في الثانية تزيد من احساس اإلنسان  13فعندما ترتفع أو تنخفض الحرارة عن املعدل مع هبوب للرياح بسرعة تزيد عن 

ذا اخات البحرية واملناخات القارية إوقلة الراحة في املنباالنزعاج  اإلنسانويشعر (.55، ص1994، فايد)بالبرودة أو بالحرارة 

 (.  94، ص2002)موس ى، هبت رياح شديدة السرعة

 أهداف الدراسة:

ليبيا، وتحليل أسبابها وتحديد مستوياتها  يشرق يبب تحديد مستويات الراحة الفسيولوجية والكشف عن تغيرها في شمال1

 الشهرية والفصلية والسنوية.

 من حيث توزيعاتها ومعدالتها الشهرية والفصلية والسنوية. الرياحدرجة الحرارة وسرعة  صائصبب إظهار خ2

 بب تحديد الخصائص الفصلية للمناخ الحيوي في منطقة الدراسة.3

 سرعة الرياح.الشهرية تحت تأثير  الجافةوفقا لدرجة الحرارة  اإلنسانبب تحديد أنسب الفصول والشهور لراحة 4

 ة:مشكلة الدراس

 تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 يشرق يتباينها املكاني في شمال والكشف عن تغيرها، وتحليل أسباب بب هل يمكن تحديد مستويات الراحة الفسيولوجية1

 ليبيا؟

 بب هل يؤثر التغير املناخي على مستويات الراحة املناخية )الفسيولوجية( في منطقة الدراسة؟  2

 ريحة في شمال شرق ليبيا؟مناك فصول مريحة وأخرى غير هل هبب 3

 في راحة 4
ً
 في منطقة الدراسة؟ اإلنسانبب هل يمكن تحديد العنصر املناخي األكثر تأثيرا

 :فرضياتها

 بب يمكن تحديد مستويات الراحة الفسيولوجية والكشف عن تغيرها، وتحليل أسبابها تباينها املكاني في شمال شرق ليبيا.1

 يؤثر التغير املناخي على مستويات الراحة املناخية )الفسيولوجية( في منطقة الدراسة.  بب 2

 لراحة 3
ً
 في منطقة الدراسة. اإلنسانبب يعد كل من فصلي الصيف والخريف األنسب مناخيا

 . اإلنسانبب تعد درجة الحرارة وسرعة الرياح من أكثر العناصر املناخية تأثيرا في راحة 4
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 اسة:منطقة الدر 

تقع منطقة الدراسة في شمال شرق ليبيا حيث يحدها من الشمال البحر املتوسط ومن الشرق جمهورية مصر، في 

 –° 19 55´طول حين يحدها من جهة الجنوب الواحات ومن جهة الجنوب الغربي منطقة اجدابيا، وتمتد فلكيا بين خطي 

´10 25 ° 
ً
 ° 32 57´ –° 28 00´عرض  وبين دائرتيشرقا

ً
% من جملة 8يمثل نحو  بما 2كم 137906، وتشغل مساحة شماال

(. 1الشكل) والجبل األخضر ودرنة والبطنان،مساحة األراض ي الليبية. وتضم إداريا مجموعة من املناطق منها: بنغازي واملرج 

نسمة بما يعادل  مليون  1.740وتمثل أحد مناطق الثقل السكاني في ليبيا إلى جانب منطقة شمال غرب ليبيا، حيث يقطنها 

 من املدن املهمة منها (1)2020مليون نسمة في عام 6.931 % من إجمالي سكان ليبيا البالغ حوالي 25.1
ً
. وتضم املنطقة عددا

   مدينة بنغازي ثاني أكبر املدن الليبية ومدن: البيضاء، وطبرق، ودرنة، واملرج، وسوسة.

 .: املوقع الجغرافي ملنطقة الدراسة1الشكل

 
 .25، ص1978اعتمادا على )األطلس الوطني، GISصدر: الباحثين باستخدام امل

 

 :منهجية الدراسة ومصدر بياناتها

 ـ منهجية الدراسة:1

اعتمدت الدراسة على املنهج التحليلي الوصفي في عرض وتحليل مستويات الراحة الفسيولوجية في منطقة شمال 

درجة الحرارة، والرطوبة معادلة الحرارة الفعالة اعتمادا على ستخدام شرق ليبيا وعناصرها وتحليل تغيرها من خالل ا

باإلضافة إلى املنهج اإلحصائي من خالل استخدام  .اإلنسانلقياس درجة تأثير املناخ على راحة النسبية، وسرعة الرياح 

تي الدراسة ومعرفة إذا كان لتحديد فروق املتوسطات الحسابية بين فتر  SPSSحصائية( اعتمادا على الحزمة اإل tاختبار )

 ف ها. إحصائيةهناك داللة 

 ـ البيانات املستخدمة:2

                                                           
1

 .( 2020) لسنة المناطق بحس الليبيين السكان تقديرمصلحة اإلحصاء والتعداد، ليبيا، مؤشرات الديموغرافيا:  -
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واعتدت الدراسة في تحديد مستويات الراحة املناخية وتحليل تغيرها املكاني على بيانات خمس نقاط للرصد املناخي 

 على بيانات املعد –( 1)الجدول  -وهي بنغازي واملرج والبيضاء ودرنة وطبرق 
ً
الت الشهرية الصادرة من نموذج القمر اعتمادا

واملعتمدة في منظفة األغذية )الفاو(، كما اعتمدت على بيانات  NASAالتابع لوكالة الفضاء الدولية  Terra Climate الصناعي 

 (.2019 – 1958، للفترة املمتدة من )NASA POWERمن نموذج  DILLYيومية 

 املحطات املناخية املدروسة  (1ل )جدو 

 . pro. EarthGoogleج برنامالباحثين اعتمادا على  املصدر:

 

 :املبحث األول 

 ./ سرعة الرياح م/ث ( السنوية والفصلية لفترتي الدراسة م  درجات الحرارة الجافة )معدالتالتغير في 

 
ا
 .السنويةالتغير في املعدالت  :أوال

العالم نتيجة  تعد مشكلة التغير املناخي من بين أبرز التهديدات على مستقبل السياسات االستراتيجية التي يوجهها

إذ شهد النصف الثاني من وماينتج عل ها من التغير في باقي عناصر املناخ ومن بينها سرعة الرياح، التغير في درجات الحرارة 

 في معدالت درجات الحرارة في جميع محطات منطقة الدراسة
ً
 مستمرا

ً
 (2الحظ من الجدول )يإذ  .القرن املاض ي ارتفاعا

،وهي قيمة تقل عن 0.001رجات الحرارة ، إذبلغت قيمة الداللة اإلحصائية في جميع املحطات أقل (التغير في د1والشكل )

الفترة ( لصالح م   0.49 – 0.42)درجة الحرارة الجافة ما بين متوسط ذ تراوحت الزيادة في ، إ0.05مستوى داللة إحصائية 

 جميع العناصر املناخيةفي ا التغير في درجات الحرارة وقد أثر هذ(.1958-1988) ولىاأل الفترة عن ( 1989-2019)الثانية 

 وراحته بشكل خاص. اإلنسانالبيئة بشكل عام و  ر فيثأمما  ،األخرى 

وجود فروق في متوسط سرعة الرياح أدى إلى مئوية ن هذا التغير ولو كان نصف درجة أنجد  (2) من الجدول ف

، حيث 0.05وهي تقل عن مستوى الداللة  0.001لةإحصائية بلغت ( في طبرق وبقيمة دال1958-1988لصالح الفترة األولى)

 0.209م/ث وبفارق  4.67م/ث بينما سجل في الفترة الثانية  4.88سجل متوسط سرعة الرياح في طبرق خالل الفترة األولى 

 في سرعة الرياح خالل فترتي ال
ً
دراسة، حيث زادت م/ث بين املتوسطين. أما بقية محطات منطقة الدراسة،فلم تشهد تغيرا

في كل من درنة ( 0.856، 0.339،0.497، 0.117والتي بلغت )0.05مستويات الداللة اإلحصائية ملتوسطات سرعة الرياح عن 

 على التوالي. واملرج وبنغازي والبيضاء

 

 

 

 

 

 

 

 البعد من البحر )كم( االرتفاع )م( دائرة العرض خط  الطول  الرصد نقطة

 2.34 64 32.0835 23.9464 طبرق 

 2.23 65 32.7632 22.6337 درنة

 19.16 617 32.7637 21.7545 البيضاء

 14.73 335 32.5403 20.9774 املرج

 2.79 3 32.1156 20.1060 بنغازي 
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 – 1958)اسة للفترة من ( ملنطقة الدر م/ث / سرعة الرياحم  الحرارة الجافة )لدرجة( التغير املعدالت السنوية 2جــدول)

2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:باالعتماد على  ينعمل البحاث  

1- https://power.larc.nasa.gov/data-access-

viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU 

2- https://clim-engine.appspot.com/climateEngine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املحطة 

 املناخية

املتوسط  العنصر املناخي/ فترتي الدراسة

السنوي لدرجة 

الحرارة الجافة 

 وسرعة الرياح

درجات  Tقيمة 

 الحرية

الداللة قيمة  

            اإلحصائية

PValue 

 فرق املتوسط

 

 طبرق 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 19.66 -4.738 60 <0.001  0.494 

2019-1989 20.15 

 0.209 0.001 60 3.475 4.88 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 4.67 

 

 درنة

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 20.08 -4.095 60 <0.001  0.424 

2019-1989 20.51 

 0.072 0.117 60 1.590 5.03 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 4.95 

 

 البيضاء

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 17.05 -4.162 60 <0.001  0.449 

2019-1989 17.50 

 0.010 0.856 60 0.182 4.27 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 4.26 

 

 املرج 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 17.65 -4.256 60 <0.001  0.435 

2019-1989 18.08 

.0 0.339 60 0.963 4.74 1958-1988 سرعة الرياح  402  

2019-1989 4.34 

 

 

 بنغازي 

 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 20.48 -4.802 60 <0.001  0.493 

2019-1989 20.97 

 

 سرعة الرياح

1988-1958 4.64 -0.685 60 0.497 0.044 

2019-1989 4.68 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU
https://clim-engine.appspot.com/climateEngine


 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 29

 
 

 

 دراسة.لفترتي ال( ملنطقة الدراسة وسرعة الرياح م/ثم  الجافة)لدرجةالحرارة لسنوية ا ت( املتوسطا1الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2املصدر:عمل الباحثين باالعتماد على الجدول 

 

 ثان
ا
 .: التغير في املعدالت الفصليةيا

درجات الحرارة والرطوبة النسبية في  لتغير اتجاه  وجود إلى t_testسلوب االحصائي قد اثبتت النتائج باستخدام األ 

(، بينما يوجد هناك تباين في مقدار هذا 2019-1989و )( 1988-1958) خالل فترتي الدراسة محطات منطقة الدراسةجميع 

 وفيما يلي نوضح التغير الحاصل في كل فصل على حده. التغير خالل فصول السنة،

 الخريف:فصل  – 1

 ن هناك أ( نجد 3من الجدول )
ً
محطات  أغلبدرجات الحرارة في فصل الخريف في نحو التغير في متوسطات  اتجاها

 طبرق،في كل من  0.001بلغت  إحصائيةداللة بو (2019 – 1989)ة الثانية من لصالح الفتر درنة ستثناء بامنطقة الدراسة 

، 0.631، و0.688، و0.711اتبين فترتي الدراسة فرق املتوسط ،حيث بلغ0.05مستوى  وبنغازيوهي تقل عن املرج،و البيضاء، و 

الي. أما درنة فلم تشهد تغيرا ذو داللة إحصائية في متوسط م  في كل من بنغازي وطبرق واملرج والبيضاء على التو  0.594و

 .0.241مسجلة قيمة بلغت  0.05مستوى الداللة  Tدرجات الحرارة حيث تجاوزت نتيجة اختبار 

 في سرعتها خالل الفترة  نأبين فترتي الدراسة نجد  توسطسرعة الرياحوعند مقارنة الفروقات في م 
ً
هناك انخفاضا

،أما درنة والبيضاء 0.05وهي أدنى من مستوى الداللة  0.004م/ثوبداللة إحصائية بلغت  0.224بفارقبلغطبرق في الثانية 

 واملرج وبنغازي فلم تشهد تغيرا 
ً
 Tفي متوسطات سرعة الرياح خالل فترة الدراسة،إذ تجاوزت نتيجة اختبار ملحوظا

 .0.05مستوىالداللة اإلحصائية
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 1958)للفترة من في فصل الخريف توسطات الفصلية لدرجة الحرارة الجافة وسرعة الرياح الفروق بين امل (3)جدول 

– 2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : على باالعتماد البحاثين عمل

1-  https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU  

2-  https://clim-engine.appspot.com/climateEngine 

 الشتاء:فصل  – 2

خالل فصل الشتاء في لم تشهد تغيرا في متوسطاتها خالل فترتي الدراسة ن درجة الحرارة أ( 4كدت نتائج الجدول )أ

تراوحت ما بين في كل املحطات الفروق في متوسطات درجات الحرارة أن Tإذ أكدت نتيجة اختبار ة سجميع محطات الدرا

 . البيضاء، وهي فروقات ليست ذات داللة إحصائيةم  في  0.009رجوفي امل م  0.150
ً
كما لم تشهد متوسطات سرعة الرياحتغيرا

 . 0.05مستويات أقل من مستوى الداللة  Tيذكر بين فترتي الدراسة في كل محطات منطقة الدراسة، إذ بلغت نتيجة اختبار 

 

 

 

 

 

املحطة 

 املناخية

املتوسط  درجة الحرارة / فترتي الدراسة

الفصلي لدرجة 

الحرارة 

 الصغرى 

درجات  Tقيمة 

 الحرية

الداللة قيمة 

            اإلحصائية

PValue 

 فرق املتوسط

 

 طبرق 

حرارة درجة ال

 الجافة

1988-1958 21.56 -4.335 60 <0.001  0.688 

2019-1989 22.24 

 0.224 0.004 60 3.007 4.36 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 4.13 

 

 درنة

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 19.58 -1.185 60 0.241 0.325 

2019-1989 19.91 

 0.065 0.307 60 1.031 4.71 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 4.65 

 

 البيضاء

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 18.59 -3.617 60 0.001 0.594 

2019-1989 19.18 

 0.027 0.661 60 0.440- 3.71 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 3.74 

 

 املرج 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 19.85 -3.784 60 <0.001  0.631 

2019-1989 20.48 

 0.406 0.387 60 0.874 4.38 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 3.97 

 

 

 بنغازي 

 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 22.09 -4.400 60 <0.001  0.711 

2019-1989 22.80 

 

 سرعة الرياح

1988-1958 4.36 -1.328 60 0.189 0.098 

2019-1989 4.46 
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 1958)للفترة من في فصل الشتاء سرعة الرياح الفروق بين املتوسطات الفصلية لدرجة الحرارة الجافة و  (4)جدول 

– 2019). 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : على باالعتماد البحاثين عمل 

1-  https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU  

2-  https://clim-engine.appspot.com/climateEngine 

 الربيع:فصل  – 3

أن هناك اتجاها تغير متوسطات درجات الحرارة في فصل الربيع في محطتي طبرق ( نجد 5جدول )من خالل ال

قيما ضمن  T( في طبرق ولصالح الفترة األولى في البيضاء إذ بلغت نتيجة اختبار 1989-2019والبيضاء لصالح الفترة الثانية )

. وبفارق في 0.006. وفي البيضاء بقيمة داللة 0.026ق داللة اإلحصائية في طبر مستوى الداللة، حيث بلغت قيمة مستوى ال

 يذكر في  0.367، و0.415املتوسط بين الفترتين بلغ 
ً
م  على التوالي. بينما بقية املحطات )درنة، املرج، بنغازي( لم تشهد تغيرا

، حيث تجاوزت
ً
قيم مؤشر الداللة  متوسطات درجات الحرارة خالل فترتي الدراسة، إذ سجلت فروقات غير داللة إحصائيا

0.05 . 

  فقد كانسرعة الرياح تغير لقد أثر التغير في درجات الحرارة في 
ً
 واضح هناك تغيرا

ً
متوسط سرعة الرياح خالل فصل  في ا

، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لفروق 0.05الربيع في كل من طبرق والبيضاء ضمن مستوى داللة إحصائيةيقل عن 

على التوالي.بينما لم تظهر مثل هذه م/ث 0.141م/ث،و 0.205في البيضاء،وبمقدار بلغ   0.019طبرق و  في 0.012املتوسطات 

،حيث بلغت قيمة 0.05الفروقات في متوسطات سرعة الرياح في كل من درنة واملرج وبنغازي، إذا تجاوزت مؤشر الداللة 

 في املحطات الثالث. 0.960و  0.285 0.059مؤشر الداللة 

املحطة 

 املناخية

املتوسط الفصلي  درجة الحرارة / فترتي الدراسة

لدرجة الحرارة 

 الصغرى 

درجات  Tقيمة 

 الحرية

الداللة قيمة 

            اإلحصائية

PValue 

 فرق املتوسط

 

 طبرق 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 13.60 -0.620 60 0.538 0.094 

2019-1989 13.69 

 0.000 0.998 60 0.003- 4.87 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 4.87 

 

 درنة

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 14.86 0.122 60 0.904 0.018 

2019-1989 14.84 

 0.008 0.940 60 0.075- 5.11 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 5.12 

 

 البيضاء

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 10.52  

0.060 

60 0.953 0.009 

2019-1989 10.52 

 0.027 0.820 60 0.229- 4.97 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 5.00 

 

 املرج 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 11.52 -0.098 60 0.922 0.150 

2019-1989 11.54 

 0.213 0.407 60 0.836 5.15 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 4.94 

 

 

 بنغازي 

 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 14.27 -0.492 60 0.625 0.074 

2019-1989 14.34 

 

 سرعة الرياح

1988-1958 4.71 0.200 60 0.215 0.075 

2019-1989 4.74 
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 1958)للفترة من في فصل الربيع  الفروق بين املتوسطات الفصلية لدرجة الحرارة الجافة وسرعة الرياح (5)جدول 

– 2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : على باالعتماد البحاثين عمل

1-  https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU  

2-  https://clim-engine.appspot.com/climateEngine 

 الصيف:فصل  – 4

 ( نجد هناك ارتفاع6من خالل الجدول )
ً
 في واضح ا

ً
من خالل مقارنة متوسطات الحرارة خالل فترتي  درجات الحرارةا

في جميع محطات   0.05 أقل منإحصائيةوعلى مستوى داللة ( 1989-2019) لصالح الفترة الثانيةالدراسة في فصل الصيف 

م  0.910م  في املرج و0.139بفارق في متوسط الحرارة تراوح مابين، 0.001تقل عن Tمة داللة إحصائية الختبار ، وبقيالدراسة

 في درنة.

 انخفاض ملتوسط سرعة الرياح خالل فصل الصيففنجدبالنسبة  أما
ً
 واضح ا

ً
طبرق ولى في خالل الفترة الثانية عن األ  ا

. بينما لم تشهد بقية املحطات م/ث 0.303وبفارق بين املتوسطين بلغ   0.001بلغت قيمتها إحصائيةداللة  وعلى مستوى 

 يذكر في متوسط سرعة الرياح خالل فصل الصيف، والتي سجلت فروقات ليست ذات
ً
حيث بلغت قيمة  داللة إحصائيةتغيرا

وكلها تتجاوز  التوالي علىفي كل من درنة وبنغازي واملرج والبيضاء  0.958و 0.341و0.215و 0.055درجة الداللة اإلحصائية 

 .0.05مستوى الداللة 

 

املحطة 

 املناخية

املتوسط  درجة الحرارة / فترتي الدراسة

الفصلي لدرجة 

 الحرارة الصغرى 

درجات  Tقيمة 

 الحرية

الداللة قيمة 

            اإلحصائية

PValue 

طفرق املتوس  

 

 

 طبرق 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 18.40 -2.287 60 0.026 0.415 

2019-1989 18.82 

 0.205 0.012 60 2.586 5.13 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 4.92 

 

 

 درنة

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 18.10 -1.880 60 0.065 0.354 

2019-1989 18.46 

عة الرياحسر   1988-1958 5.10 1.929 60 0.059 0.141 

2019-1989 4.96 

 

 

 البيضاء

 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 15.33 -1.918 60 0.006 0.367 

2019-1989 15.69 

 0.086 0.019 60 1.243 4.43 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 4.34 

 

 

 املرج

درجة الحرارة 

لجافةا  

1988-1958 15.69 -1.829 60 0.072 0.358 

2019-1989 16.32 

 0.405 0.285 60 1.079 4.99 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 5.59 

 

 

 بنغازي 

 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 18.36 -1.935 60 0.058 0.394 

2019-1989 19.98 

 

 سرعة الرياح

1988-1958 4.91 -0.051 60 0.960 0.004 

2019-1989 4.92 
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 – 1958)للفترة من الصيفالفروق بين املتوسطات الفصلية لدرجة الحرارة الجافة وسرعة الرياح في فصل  (6)جدول 

2019).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : على باالعتماد البحاثين عمل

1-  https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU  

2-  https://clim-engine.appspot.com/climateEngine 

 الدراسة باالعتماد على قرينة تبريد الرياح.في مستويات الراحة املناخية في منطقة  التغير  اني:ملبحث الثا

من خالل دراسة  اإلنساناحة تطلق الراحة املناخية على القرائن املناخية الحيوية التي تعمل على قياس درجة ر 

 عنصرا حيث استخدم بعضها  ج،واالنزعابالراحة أو الضيق  اإلنسانالعالقة بين املناخ وإحساس 
ً
الحيوية  )القرائنواحدا

 . املركبة(املناخية  الرئيسة )القرائنأو أكثر من عناصر املناخ  املفردة(

املعبروف من و  القيباس،كأساس لالنطبالق في عمليبة  إلنساناذلك أن هذه النماذج تستخدم املوازنة الحرارية لجسبم 

لراحبة بافاإلنسان يشعر يعبيش في وسبط يتببادل معبه الحبرارة بطبرق))االشعاع، الحمل، التوصبيل، التبخر((  اإلنسانأن 

 ه الظبروف املناخيبة وظبائفحبرارى مبع هبذا الوسبط بحيبث ال تملبى عليبيقوم بالتبادل الو  تبوازن،عنبدما يكبون في حالبة 

، نشوان)ضبافية تكبون على حسباب صبحته وطاقتبه الجسبمية وهبذه مبا تسبمىبالراحة الطبيعيبة أو "درجبة الحيبادإفسبيولوجية 

 (.  45، ص2002

ان، أو النقص ةبدرجة حرارة الهواء سواء بالزياد اإلنسانوتعد الرياح من العوامل املهمة في ترجمة إحساس شعور 

 فدرجة إحساسه تختلف باختالف سرعة الرياح.

 

املحطة 

 املناخية

املتوسط الفصلي  درجة الحرارة / فترتي الدراسة

لدرجة الحرارة 

 وسرعة الرياح

درجات  Tقيمة 

يةالحر   

الداللة قيمة 

            اإلحصائية

PValue 

 فرق املتوسط

 

 طبرق 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 25.07 -6.046 60 < 0.001  0.688 

2019-1989 25.85 

 0.303 0.001 60 3.431 5.02 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 4.71 

 

 درنة

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 25.12 -5.921 60 < 0.001  0.774 

2019-1989 25.90 

 0.910 0.055 60 1,445 5.17 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 5.08 

 

 البيضاء

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 22.81 -5.935 60 < 0.001  0.762 

2019-1989 23.58 

 0.001 0.958 60 0.053 3.97 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 3.98 

 

 املرج 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 23.25 -5.297 60 < 0.001  0.139 

2019-1989 23.99 

 0.585 0.341 60 0.961 4.46 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 3.87 

 

 

 بنغازي 

 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 25.24 -5.167 60 < 0.001  0.731 

2019-1989 25.97 

 

 سرعة الرياح

1988-1958 4.52 -1.253 60 0.215 0.075 

2019-1989 4.59 
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 Wind chill indexبالرياح  قرينة التبريد

قرينة تبريد الرياح، وهي عبارة عن مقياس لكمية الحرارة  1945في عام  SIPILE and PASSEL))لقد وضع سيبل وباسل 

ذ تمثل القرينة مقياس فعلي لقوة تبريد التي يستطيع الجو امتصاصها خالل ساعة من سطس مكشوف مساحته متر مربع. إ

درجة  33الرياح ودرجة الحرارة في الظل دون النظر إلى التبخر. ومعدل التبريد يعتمد على درجة حرارة الجلد املتوسطة )

في  مئوية(، وهي تعتمد عموما على املعدل الذي يتبرد فيه الجسم العاري بواسطة الهواء املتحرك حوله.وتتغير قيمة القرينة

ق الوجه املكشوف واليدين يجعل للقرينة أهمية كبرى. وخاصة في يحالة وجود املالبس، غير أن الشعور بالبرد عن طر 

تبريد الرياح  معاملويؤثر (. 49، ص2002، موس ى)انخفاض لدرجة الحرارة مع زيادة في حركة الهواء املحيط واملالمس للجسم

وملعامل  التي يمارسونها.وع املالبس التي يرتادونها واألعمال والنشاطات الخارجية قراراتهم اليومية حول نالناس لفي اتخاذ 

اإلنسان والحيوان، حياة  فيمة مهفلمعامل التبريد تأثيرات  والسياحة،على اقتصاديات بلدان االستجمام  مهمالتبريد تأثير 

العالقة بين درجة الحرارة وسرعة  (SIPILE and PASSEL)وتمثل معادلة  .بعض اآلالت وأنظمة التكييف فيكما يؤثر 

 .(67، ص2010،غانم)باملعادلة التالية (7الجدول )الرياح

 

 أن:حيث 

 Tدرجة الحرارة =                           Vسرعة الرياح بالتبريد = 

 (10.45/  33)ثوابت                    Kالدرجة املكافئة لتبريد الرياح = 

 .اإلنسانوالحالة الجوية التي يحس بها K0 قة بين معامل تبريد الرياح ( العال 7الجدول ) 

 اإلحساس ة/ ساع2قيمة القرينة حريرة م

 حار 50أقل من 

 دافئ 100 - 50

 لطيف منعش 200 - 100

 مائل الى البرودة 400 – 200

 أميل للبروده 500 - 400

 بارد 800 - 600

 بارد جدا 1000 - 800

 ارصق 1200 – 1000

 يتجمد اللحم املكشوف 1400 - 1200

 يتجمد اللحم في دقيقة واحدة 2000 - 1400

 اليحتمل فأكثر 2000
 .72، ص2010، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن ،املناخ التطبيقي غانم،علي أحمد  املصدر:

( نجد أن الفترة 9، 8خالل فترتي الدراسة من الجدول )بمقارنة مستويات الراحة التي يشعر بها اإلنسان في املنطقة 

(، أي أن الفترة الثانية كانت أبرد، 2019-1989( كانت فاعلية الرياح في التبريد أقل من الفترة الثانية )1988-1958األولى )

عة الرياح خالل هذين وذلك بسبب االرتفاع الطفيف الذي شهدته درجة الحرارة خالل فصلي الشتاء والربيع، والزيادة في سر 

 الفصلين جعل من الفترة الثانية أكثر برودة من األولى.

ففي فصل الخريف نجد أن الفترة األولى مازالت أدفئ من الفترة الثانية إذ كان معدل التبريد في الفترة األولى 

كثر دفئا من الثانية، حيث اتصفت ،أما في فصل الشتاء نجد أن الفترة األولى كانت أ353.28وبلغ في الفترة الثانية 290.64

KO=√100V + 10.45 – V (33 - T) 
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 KOأما الفترة الثانية اتصفت بإحساس بارد بقيمة  ،596.65تساوي  KOاألولى بمستوى احساس أميل للبرودة بقيمة

 .602.11تساوي 

وعند مقارنة مستوى االحساس بالبرودة خالل فترتي الدراسة في فصل الربيع نجد أن الفترة الثانية أكثر 

بالدف
ً
الفترة األولى، ويرجع السبب في ذلك إلى االرتفاع في درجات الحرارة مقابل انخفاض سرعة الرياح، إذ من  ءاحساسا

في  465.68في الفترة الثانية ، و 456.02بين   KOاتصف مستوى االحساس خالل الفترتين بأميل للبرودة وتراوحت قيمة 

 الفترة األولى.

 في درجات ا
ً
لحرارة خالل الفترة الثانية وعلى مستوى داللة إحصائيةأقل من أما فصل الصيف الذي شهد ارتفاعا

وزيادة في سرعة الرياح دون داللة إحصائية للفترة الثانية،وكالهما جعل الفترة الثانية أكثر دفئا من الفترة األولى إذ  0.05

 على التوالي.  -262.14247.02نحوKOبلغت قيمة

 .(1988-1958)مستوى الراحة في منطقة الدراسة للفترة  ( يوضح درجة الحرارة الفعالة مع8الجدول )

 الفصول  املحطات

 األشهر    

 لعنصرا

 املناخي 

 فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء فصل الخريف

 

 

 

 طبرق 

 نوفمبر أكتوبر سبتمبر

املعدل 

الفص

 لي

 فبراير يناير ديسمبر
املعدل 

 الفصلي
 مايو أبريل مارس

املعدل 

 الفصلي
 يويول يونيو

أغسط

 س

املعدل 

 الفصلي

معامل تبريد 

 KOالرياح  
296.9

5 

362.9

2 467.02 

375.

63 563.81 

642.7

9 

642.2

5 616.28 

580.

03 481.8 

376.

98 

479.6

1 

288.7

7 

262.9

4 

255.1

9 268.97 

 مستوى الراحة
مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة
 بارد بارد بارد

يل أم

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 درنة

معامل تبريد 

 KOالرياح  
324.3

1 

385.1

8 473.41 

394.

3 590.81 

652.4

4 

641.5

6 614.27 

580.

46 

509.2

5 

392.

88 494.2 

297.4

7 

284.9

6 

272.5

1 284.98 

 مستوى الراحة
مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

مائل 

للبرود

 ة

أميل 

 للبرودة
 بارد بارد بارد

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 

 البيضاء

معامل تبريد 

 KOالرياح  

296.9

5 

362.9

2 

467.02 375.

63 563.81 642.79 642.25 616.28 
580.

03 
481.80 

376.

98 

479.6

1 
288.77 262.94 255.19 268.97 

 مستوى الراحة
مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 مائل

لبرودل

 ة

أميل 

 للبرودة
 بارد بارد بارد

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

للبرود

 ة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 دةللبرو

مائل 

 للبرودة

 املرج

معامل تبريد 

 KOالرياح  
289.11 354.98 457.93 

367.3

4 
575.09 633.88 611.8 606.92 

567.

58 
481.21 

403.

39 

484.0

6 
305.17 273.82 258.08 279.02 

 مستوى الراحة
مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة
 بارد بارد بارد بارد

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 بنغازي 

معامل تبريد 

 KOالرياح  
219.33 269.71 382.89 

290.6

4 
486.42 538.56 521.62 515.53 

478.

24 
395.78 

298.

82 

390.9

5 
228.7 210.58 187.04 208.77 

 مستوى الراحة
مائل 

 برودةلل

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

للبرود

 ة

مائل 

 للبرودة

مائل 

للبرود

 ة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

لطيف 

 ومنعش

مائل 

 للبرودة

 املنطقة

معامل تبريد 

 KOالرياح  
239.27 290.95 376.54 

360.7

0 
465.32 518.57 510.24 596.65 

464.

89 
392.30 

309.

00 

465.6

8 
235.81 217.04 206.00 262.14 

 مستوى الراحة
مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

للبرود

 ة

أميل 

 ةللبرود

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 .(3، 2باالستناد على الجدول ) يناملصدر عمل الباحث
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(. 2019-1989يوضح درجة الحرارة الفعالة مع مستوى الراحة في منطقة الدراسة للفترة )  (9)الجدول   

 الفصول  املحطات

 األشهر    

 لعنصرا

 املناخي 

 فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء لخريففصل ا

 

 

 

 طبرق 

 نوفمبر أكتوبر سبتمبر
املعدل 

 الفصلي
 فبراير يناير ديسمبر

املعدل 

 الفصلي
 مايو أبريل مارس

املعدل 

 الفصلي
 أغسطس يوليو يونيو

املعدل 

 الفصلي

معامل تبريد 

 KOالرياح  
288.5

1 

354.6

4 461.07 

368.

07 590.01 

640

.08 

644.1

9 624.76 

573.

16 

474.8

2 

372.

61 

473.5

3 282.2 

251.6

8 242.8 258.89 

 مستوى الراحة
مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة
 بارد بارد بارد

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 درنة

معامل تبريد 

 KOالرياح  
313.6

7 

375.2

3 464.63 

384.

51 594 

648

.55 

643.2

1 624.58 

571.

38 

498.3

7 

387.

86 

485.8

7 

291.7

6 

271.1

1 

257.2

2 273.36 

 مستوى الراحة
مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة
 بارد بارد بارد

أميل 

 للبرودة

مائل 

 ودةللبر

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 

 البيضاء

معامل تبريد 

 KOالرياح  

288.5

1 

354.6

4 

461.07 368.

07 
590.01 

640

.08 

644.1

9 628.76 

573.1

6 
474.82 

372.6

1 
473.53 282.2 251.68 242.8 19.96 

 مستوى الراحة
مائل 

 للبرودة

 مائل

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة
 بارد بارد بارد

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 املرج

معامل تبريد 

 KOالرياح  
287.03 363.9 470.64 

373.8

5 
588.82 

646.

15 
635.77 623.58 

569.6

2 
487.87 

376.6

1 
478.03 282.31 251.76 238.16 257.41 

 مستوى الراحة
مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة
 بارد بارد بارد

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

ل يمأ

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 زي بنغا

معامل تبريد 

 KOالرياح  
197.87 252.01 365.83 

271.9

1 
480.58 

526.

16 
519.97 508.9 451.4 375.19 

280.9

2 
369.17 219.87 181.14 158.63 186.55 

 مستوى الراحة
لطيف 

 ومنعش

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

للبرو

 دة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

ل أمي

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

لطيف 

 ومنعش

لطيف 

 ومنعش

لطيف 

 ومنعش

 املنطقة

معامل تبريد 

 KOالرياح  
275.11 340.08 444.64 

353.2

8 
568.68 

620.

20 
617.46 602.11 

547.7

4 
462.21 

358.1

2 
456.02 271.66 241.47 227.92 247.02 

 مستوى الراحة
ئل ما

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة
 بارد بارد بارد

أميلللبر

 ودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 (3، 2باالستناد على الجدول ) يناملصدر عمل الباحث

 

 خالل فترتي الدراسة.نطقةاملفي  KOالرياح  بريدمعامل تيوضح قيمة (4)الشكل

 
 (4، 3باالستناد على الجدول ) يناملصدر عمل الباحث 
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 النتائج:

 1989)تقريبا في الفترة الثانية  بلغ نصف درجة مئويةفي كل محطات منطقة الدراسة  ارتفاع في درجات الحرارة الجافة   - 1

تراوحت الزيادة في درجة  إذ 0.001. وبقيمة تقل عن 0.05من  أقل( وبمستوى دال إحصائيا 1988-1958)ولى أل اعن (2019 -

 .الفترة الثانية طبرق لصالحفي  (م  0.494و)( في درنة م   0.424)الحرارة الجافة ما بين 

على التوالي وعلى  (0.424 ،0.494)بلغ في املتوسط  بفارق لصالح الفترة األولى في طبرق ودرنة  نخفاض في سرعة الرياحا - 2

 في بقية 0.05مستودى داللة إحصائيةأقل من 
ً
، بينما كانت الفروقات بين متوسطات سرعة الرياح غير دالة إحصائيا

 .0.05محطات منطقة الدراسة التي تجاوزت مستوى الداللة 

لثانية في جميع محطات منطقة الدراسة باستثناء في فصل الخريف كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة لصالح الفترة ا – 3

 أقل من 
ً
ذاتها، خالل الفترة في طبرق سرعة الرياح متوسط فض انخ. كما 0.001بلغ  0.05درنة وعلى مستوى داإلحصائيا

 ذات داللة إحصائية في متوسطات سرعة الرياح والتي تجاوزت مستوى داللة 
ً
 . 0.05بينما لم تشهد بقية املحطات فروقا

-1958في فصل الشتاء لم تشهد محطات منطقة الدراسة أية فروقات في متوسطات درجات الحرارة خالل فترة الدراسة – 4

 تجاوزت  2019
ً
 غير دالة إحصائيا

ً
. وكذلك الحال بالنسبة ملتوسطات سرعة الرياح التي 0.05حيث سجلت كل املحطات قيما

.
ً
 أيضا

ً
 غير دالة إحصائيا

ً
 سجلت قيما

 تقل عن ار   - 5
ً
 0.019حيث بلغت  0.05تفعت درجات الحرارة في فصل الربيع فيمحطتي طبرق والبيضاء بقيم دالة إحصائيا

 غير دالة في بقية محطات منطقة الدراسة. 0.026في البيضاء و
ً
بالنسبة لتغير في سرعة الرياح  أمافي طبرق. بينما سجلت قيما

 بلغ حصائياإل ي الفترة الثانية على مستوى دوالبيضاء ف طبرق  فيح امتوسط سرعة الرياواضحاهناك انخفاضفقد كان 
ً
 0.012ا

 سجلت مستويات غير دالة في بقية املحطات.بينما .0.205،0.086في املتوسط بلغ على التوالي  وبفارق  على التوالي، 0.019و

 في متوسطات درجات الحرارة، التي شهدت هناك  في فصل الصيف كان – 6
ً
 ارتفاعتغيرا

ً
 واضح ا

ً
ستوى دال بملصالح الفترة الثانية و  ا

 فيإحصائي
ً
بالنسبة لسرعة و درنة. م  في0.774املرج، وفي  م  0.139، بفارق في املتوسط تراوح بين0.001بلغ  جميع محطات الدراسة ا

 حصائياإل مستوى دبولى في طبرق انخفاض واضح خالل الفترة الثانية عن األ  الرياح نجد
ً
لم تسجل فروقات ذات ا ، بينم0.05أقل من ا

 وبنغازي. داللة في متوسطات سرعة الرياح في محطات درنة والبيضاء واملرج

أن الفترة األولى كان مستوى االحساس بها ادفأ من الفترة الثانية، حيث اظهرتأشهر الشتاء برودة  KO أظهرت نتائج  – 7

 ة./ ساع 2م620.20إلى KO ةأكثر، وكانت قمة البرودة في شهر يناير الذي وصلت قيمة معادل

لباقي املحطات خالل فترتي   – 8
ً
عند املقارنة بين محطات الدراسة نجد بنغازي تمثل الشعورباإلحساس بالدفء خالفا

م  عن مستوى سطس 3الدراسة وزاد في الفترة الثانية عن األولى، وذلك يرجع إلى طبيعة أرضها السهلية إذ ال يتجاوز ارتفاعها 

كم . بينما يزيد مستوى االحساس بالبرودة في البيضاء الذي تراوح بين  2.79عن البحر بمسافة ال تزيد عن  دالبحر، وتبع

كم، 617. ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاعها عن مستوى سطس البحر الذي يتجاوز 628.79– 616.28الفترتين على التوالي 

 كم.19.16ولبعدها عن البحر بمسافة 
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 :لهوامشا

في املناخ التطبيقي(، املجلة  )دراسةبمنطقة املدينة املنورة  اإلنسان، أثر املناخ على راحة شحاته سيد احمدطلبة،  – 1

 .257، ص2004، 2، الجزء44الجغرافية العربية، العدد

 .84، ص2002، 1، املناخ الحيوي، نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، طعلي حسنموس ى،  – 2

 .55، ص1994فايد، يوسف عبد املجيد وآخرون، مناخ مصر، دار النهضة، القاهرة، مصر،  - 3

يات والعلوم اإلنسانفي شرقي دلتا النيل، مجلة اآلداب  اإلنساناملناخ على راحة  أثر الفتاح،محمود عبد عنبر،  – 4

 .269، القاهرة، مصر، ص2012، اكتوبر 7، العدد72االجتماعية، املجلد

في مدينة دهوك باستخدام تصنيف تيرجنج، مجلة  الفسيولوجية(_  )املناخيةتحديد أيام الراحة  شكري،نشوان  هللا. عبد -5

 .4،2004، العدد11املجلد العراق،وصل، كلية التربية، جامعة امل والعلم،التربية 

 .  67، ص2010، 1: األردن، طحمد غانم، املناخ التطبيقي، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمانأعلي  – 6

 

1- https://power.larc.nasa.gov/data-access-

viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU 

2- https://clim-engine.appspot.com/climateEngine 
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https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU
https://clim-engine.appspot.com/climateEngine
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 التغيرات املناخية وآثارها املستقبلية على اليمن

Climate Change and its Future Effects on Yemen 

 هللا علي أحمد علي ضيف 

Ali Ahmed Ali Dhaif Allah 

 اليمن -جامعة ذمار -كلية اآلداب -قسم الجغرافيا -أستاذ الجغرافيا الطبيعية املساعد 

University, City / state 

Assistant Professor of Physical Geography-Department of Geography-Faculty of Arts-Dhamar 

University/Yemen 
 امللخص:

لحياة اإلنسان، حيث يعتقد العلماء أن درجة حرارة األرض ترتفع بشكل تدريجي  كبر  األ املناخ في السنوات األخيرة التهديد   تغير   أصبس

سهام املنخفض للمنطقة العربية من على الرغم من اإل و .  2020درجة مئوية في العام  0,87وصل هذا االرتفاع إلى وقد درجة مئوية،  0,85بمعدل 

وتباين بناها االجتماعية  ينوبحكم موقعها وامتدادها الجغرافي-نها فإ% من مجمل االنبعاثات في العالم، 5أقل من ب املقدر ت الدفيئةالغازا

در الثروة واعتماد كثير من بلدانها على املوارد األكثر عرضة للتأثر بتغير املناخ كالزراعة ومصا ،واالقتصادية، إضافة إلى تدهور املوارد الطبيعية ف ها

للمناطق الساحلية،  اوتفاعالتها املختلفة التي تشمل تهديد ،ستكون من أكثر املناطق عرضة للتأثيرات املحتملة للتغيرات املناخية -السمكية

األمر  ؛و غير مسبوق وشح املوارد املائية، وزيادة ملوحة املياه الجوفية، وانتشار األوبئة واآلفات واألمراض على نح ،وازدياد حدة الجفاف والتصحر

بما ف ها -وعرقلة مسيرة التنمية املستدامة. تواجه املنطقة العربية  ،الذي يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية االقتصادية واالجتماعية

 على املنطقة تحديات بيئية مختلفة، من أهمها التغير املناخي الذي سيكون له تأثير قاس   -اليمن
ً
وندرة مصادر  ،من املناخ الجاف نها تعانيكو  ؛جدا

 لتأثيرات  ؛في املنطقة -املرتفع أصال -توقع أن تزداد حالة الجفاف ومعدل التبخر عالوة على ذلك، ي  و  ،املياه
ً
لتصبس إحدى أكثر املناطق عرضة

 دام األمن الغذائي واملائي في املنطقة العربية.    وانع ،ومن ثم نقص اإلنتاج الزراعي ،التغير املناخي، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة تواتر موجات الجفاف

 اليمن. ،األمن املائي ،األمن الغذائي ،التصحر ،الجفاف ،التغير املناخي الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

 In recent years, climate change has become the biggest threat to human life, as scientists believe that the earth's temperature 

is gradually rising at a rate of 0.85 degree Celsius, and this rise has even reached 0.87 degree Celsius in the year 2020. Despite the 

low contribution of the Arab region to Greenhouse gases GHG, which is less than 5% of the total emissions in the world, but due to 

its location and geographical extension and the variation in its social and economic structures, in addition to the deterioration of its 

natural resources and the dependence of many of its countries on the resources most vulnerable to climate change such as 

agriculture and fishery resources, the Arab region will be one of the areas most vulnerable to the potential impacts of climatic 

changes and their various interactions. That will also include a threat to coastal areas, an increase in drought and desertification, 

scarcity of water resources, an increase in groundwater salinity, and the unprecedented spread of epidemics, pests and diseases. 

This will have negative repercussions on development, economic and social impediment to the process of sustainable development. 

The Arab region, including Yemen, faces various environmental challenges, the most important of which is climate change, which 

will have a very serious impact on the region, because, it is already undergoing a dry climate and scarcity of water sources. 

Moreover, it is expected that the drought situation and the high evaporation rate will increase in the region to make it one of the 

regions most vulnerable to the effects of climate change. This in turn leads to an increase in the frequency of drought waves and 

consequently a lack of agricultural production as well as food and water insecurity in the Arab region. 

Key words: climate change, drought, desertification, food security, water security, Yemen. 
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 مقدمة:

 تأثير قاس   له سيكون من أهمها التغير املناخي الذي تحديات بيئية مختلفة،  -بما ف ها اليمن - املنطقة العربيةتواجه  

 على املنطقة
ً
"الهيئة  وبحسب تقارير .(Medany :2008, p. 128) .وندرة مصادر املياه ،تعاني من املناخ الجاف هانكو  ؛جدا

ر  ؛في املنطقة -أصال املرتفع–من املتوقع أن تزداد حالة الجفاف ومعدل التبخر ف، املناخ" الحكومية الدولية املعنية بتغيُّ

 لتأثير 
ً
نقص  ومن ثم ،موجات الجفاف زيادة تواترإلى  ، وهذا بدوره يؤديياملناخ تغيرالت التصبس إحدى أكثر املناطق عرضة

املناخ بازدياد  في  الهيئة الحكومية الدولية املعنّية بتغّيرتتنبأ  ،عالوة على ذلكواملائي. و  الغذائي األمنعي وانعدام االزر  نتاجاإل 

هجرة  جماعية  في املنطقة إلى  ، وهذا بدوره كفيٌل بأن يؤديوالجفاف ،كالفيضانات ،تواتر الظواهر املناخية القصوى وشّدتها

 (. Elasha :2010, p.16) .العربية

أّن ارتفاعا بمقدار نصف متر إلى  خرى حدة للبيئة واملنظمات األ املت األممتشير السيناريوهات التي وضعها برنامج كما 

 .2050أربعة ماليين مصري بحلول العام إلى  يمكن أن يهّجر من مليونين -على سبيل املثال- سم( في مستوى سطس البحر50)

(El-Raey :2010, p.15 .) للبنك الدوليو 
ً
من مجموع  3.2على % سيؤثر ارتفاع مستوى سطس البحر بمقدار متر واحد ،وفقا

 ،% من سكانها الحضريين 1.94وعلى  ،من إجمالي ناتجها املحلي 1.49، وعلى %إفريقياسكان منطقة الشرق األوسط وشمال 

% من سكانها 5ها الرطبة، وفي تونس واإلمارات العربية املتحدة سيتأثر ما يقرب من أراض من  3.32% وعلى

.(Radhouane :2013, p.102). 

- املتوقع أن تعاني البلدان العربية آخر، فمنإلى من بلد   -طبيعته من حيث- املنطقة العربيةأثير تغّير املناخ في يختلف ت

%  25وزيادة بنسبة  ،% 25إلى  انخفاض  مقلق  في الهطول املطري يصل مع نهاية القرن الواحد والعشرين من -بما ف ها اليمن

 . (Wodon : 2014, p.116) .املناخمعدالت التبخر، بحسب نماذج تغّير  في

سيفاقم تغّير املناخ من و  ،وذات توّزع  ضعيف ،متفرقة مطار األ فتعاني من القحط اليوم،  راض ياأل  % من 70أكثر من إن 

توقعإذ  هدد الزراعة البعلية، س وهذا بدورههذا الوضع،  ز إذ %.  20املحاصيل بنسبة  إنتاجمتوسط  انخفاض ي 
ّ
يترك

 نسبة  ،في مجال الزراعة -معظمهفي -ياه في املنطقة العربية امل استخدام
ً

  %85مشكال
ً
من املوارد املائية في املنطقة، مقارنة

 في معظم البلدان، بمعّدل  أخرى  ومن ناحية%.  70باملعدل العالمي البالغ 
ً
 جدا

ٌ
  %30نجد أّن كفاءة الرّي منخفضة

ً
مقارنة

 .(Verner : 2013, p. 4)%.  45املعّدل العالمي البالغ ب

 مشكلة الدراسة: أوال:

, الجفاف حاالت تواتر زيادة و  ،درجات الحرارة ارتفاعمن خالل  وذلك ،املناخية تآثار ومظاهر التغيرامن  اليمن تعاني

. يةالزراع راض ياأل ية إنتاجزيادة انخفاض و  ،تدهور التربةإلى  األمر الذي أدى ؛مطارالتغيرات في أنماط هطول األ إلى  إضافة

في خاصة ، اليمن في زيادة توسع التصحر  أسهم في والحيوي الذي تدهور التنوع البيولوجيإلى  أدت التغيرات املناخية كما

واالعتماد  ،املائي اإلجهادزيادة كما أدت إلى نقص املياه الناتج عن  ،الجاف هاملناطق التي تقع في نطاق املناخ الجاف وشب

املائي في  على األمن ا خطراتهديد وهذا يمثل مطار،تذبذب كميات سقوط األ بسبب  ،الكبير على املياه الجوفية

  .(Breisinger: 2011, p. 4)البالد.

ق بشكل كبير قدرة البالد يتع ،مثل الجوانب االجتماعية واالقتصادية واملؤسسية ،أخرى عالوة على ذلك, هناك عوامل 

عدم وجود بيانات موثوقة طويلة األجل, وضعف القدرة  ومنها:, لها واالستجابة ،لتغيرات الحالية في املناخمع اعلى التفاعل 
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التقنية على تحليل البيانات, وانخفاض القدرات املؤسسية والفنية لتفسير مستويات الوعي املنخفضة فيما يتعلق بتغير 

ثارها آملهتمة بتقييم التغيرات املناخية و هو نقص الدراسات ا امر أكثر سوءً ومما يجعل األ  (. Noaman :2013, p. 629) .املناخ

وذلك ملعالجة العديد من  ؛فإن هناك حاجة ملحة إلجراء الدراسات الخاصة بالتغيرات املناخية ومن ثمعلى اليمن, 

والتغلب  ،لتغلب على تحديات تغير املناخصانعي القرار في وضع الخطط لمن أجل دعم ومساعدة  ؛عالهأالتحديات املذكورة 

بسبب  ؛اليمن كبيرا بصفة خاصة علىن يكون تأثير تغير املناخ أوعليه, فمن املتوقع الضغوط الناجمة عن هذا التغير. على 

 ،واعتماد البالد على القطاعات املعرضة للمخاطر املناخية, مثل قطاعي املياه والزراعة ،ارتفاع مستويات نقص املياه

 (.Glass : 2010, p 13ناخية التاريخية. )التقلبات املإلى  إضافة ،والقطاعات الساحلية

 ستحاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية لتحقيق أهدافها: 

 ما هي السيناريوهات املتوقعة للتغيرات املناخية في اليمن؟ -1

 ما أثر التغيرات املناخية الحالية واملستقبلية على اليمن؟ -2

 ملواجهة آثار التغيرات املناخية؟ الجهود الدولية واملحلية املبذولةما هي   -3

 
ا
 الدراسة:أهداف : ثانيا

ر التقييم  فيبحث ال اهذل الرئيس يالهدف يتمثل  منهجية اعتماد  من خالل ،اليمنعلى  ية وآثارها املستقبليةاملناخ اتتغيُّ

ر املناخ من جهة، وتقييم قابلية تأثر القطاعات االقت رتقييم متكاملة تجمع بين تقييم أث . أخرى صادية والبيئية من جهة تغيُّ

التي تغطي املنطقة العربية/منطقة ، املناخية اإلقليمية التوقعات املستخلصة من تصغير النماذجإلى  ويستند تقييم األثر 

  .من املخرجات العامة ذات الصلة جانب مجموعةإلى  ،إفريقياالشرق األوسط وشمال 

 :ةآلتياالفرعية  هدافتحقيق األ إلى  يسعى البحث كما

 .وقعة للتغيرات املناخية في اليمنالتعرف على السيناريوهات املت -1

 .ية  للتغيرات املناخية على اليمنثار املستقبلوالتنبؤ باآل ،ثار الحاليةبيان اآل -2

 .املناخية تالتغيرا ثارآالجهود الدولية واملحلية املبذولة ملواجهة توضيس  -3

 
ا
 الدراسة:أهمية : ثالثا

 :يلدراسة من خالل ما يأتتنبع أهمية هذه ا

وخاصة  ،زال موضوعا خصبا للدراسات املناخية املتخصصة ن موضوع التغيرات املناخية وأبعاده املستقبلية على اليمن ماأب 

 الجغرافية منها.

اسات أكثر بحيث يسمس فيما بعد بدر  ،التعرف على التأثيرات املستقبلية للتغيرات املناخية على اليمن وتقييمهاإلى  ب الحاجة

 .؛ ملحاولة مواجهة هذه التغيرات، والتخفيف من آثارهاتعمقا في هذا املجال

ب قلة الوعي لدى أغلب أفراد املجتمع اليمني في كيفية التعامل مع التغيرات املناخية الحاصلة، وكذلك طرق مواجهتها؛ بسبب 

 . قلة الدراسات التي توضح هذه التغيرات وطرق التعامل معها 

 
ا
 :منهجية الدراسة: رابعا

املستقبلي للتغيرات  والتصور  للوقوف على الوضع الحالي املنهج الوصفي التحليليعلى بصفة أساسية  دراسةعتمد الت

  على اليمن.  تهاات املناخية وتأثير اثارها البيئية واالقتصادية، وكذا الوقوف على بعض السيناريوهات لتقدير التغير آو  املناخية
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ا
 :د منطقة الدراسةتحدي: خامسا

اليمنية؛ لبيان سيناريوهات التغيرات املناخية وآثارها الحالية واملستقبلية على البيئة  ةتشمل هذه الدراسة الجمهوري

 واالقتصاد والتنمية في اليمن.

 املوقع الفلكي:  -1

، وبين خطي طول ° 17 ‘26و ° 12  ‘40تقع اليمن بين دائرتي عرض 
ً
. وتحتل اليمن ° 46 ‘31و   ° 42 ‘ 30شماال

ً
شرقا

بهذا املوقع الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، مطلة ومشرفة على مضيق باب املندب، وهو مدخل البحر 

 .2كم 527970 ة تقدر بحواليمساح شغل اليمنوت. من الجنوب

 املوقع الجغرافي: -2

حدها من الشمال اململكة ي .ب الغربي من قارة آسيافي الجنو  ،تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية

شكل  .العربية السعودية ، ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب البحر األحمر

(1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املناخ: -3

 هما: البحر األحمر، والبحر العربي، لكن مناخ اليمن لم ي ،تطل اليمن على بحرين
ً
ستفد من الخصائص البحرية كثيرا

ن تأثير هذين البحرين في تعديل خصائص مناخ الجمهورية محدود إحيث  ،سوى في رفع درجة الرطوبة الجوية على السواحل

 
ً
وتسقط . محدودفهو دورهما في حالة عدم االستقرار الجوي  أما ،وتعديل بعض خصائص الرياح يقتصر على الرطوبة ،جدا

 –أبريل(، واملوسم الثاني في الصيف ) يوليو  –) مارس  من في موسمين: املوسم األول خالل فصل الربيعفي الي مطار األ 

 من فصل الربيع ،أغسطس (
ً
  مطار وتتباين كمية األ  ،وهو موسم أكثر مطرا

ً
 واسعا

ً
 مكانيا

ً
فأعلى  ،الساقطة على اليمن تباينا

( املوقع الجغرافي ملنطقة الدراسة1شكل )  

http://arab-ency.com.syاملصدر: املوسوعة العربية 
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حيث تتراوح  ،ويريم ،والضالع ،تعزو  ،إب :في مناطقهو الحال كما  ،ةكمية تساقط سنوي تكون في املرتفعات الجنوبية الغربي

  1500-600الساقطة هنا ما بين  مطار كمية األ 
ً
كما هو  ،الساقطة في السهل الساحلي الغربي مطار وتقل كمية األ  ،ملم سنويا

لبحر لة من املحيط الهندي العابرة بالرغم من تعرضها للرياح املوسمية الجنوبية الغربية القادم ،واملخا ،في الحديدةالحال 

م على لم 50إال أن متوسط املطر السنوي يزداد مع االرتفاع من  ،نتيجة لعدم وجود عامل رفع لهذه الرياح الرطبة ؛األحمر

 لبحر األحمر.ل مم على سفوح الجبال املواجهة1000نحوإلى  الساحل

(Al-Saqqaf:2006, p. 33) 

تبلغ نحو  إذ ،مطارالسواحل الغربية من حيث كمية األ  ه فيلجنوبية والشرقية للبالد عنوال يختلف األمر في السواحل ا

50  
ً
ن اتجاه حركة أ: اأهمه ،إلى عدة عوامل ويرجع سبب ذلك .والريان ،والكود ،والفيوش ،في عدنهو الحال كما  ،ملم سنويا

  الداخل؛ لذا فإنإلى  سير بمحاذاة الساحل دون التوغليالرياح الرطبة 
ً
  تأثيرها يكون قليال

ً
 مطار فإن األ  ومن ثم ،جدا

ذكر.
 
درجات الحرارة فإن السهول الشرقية والغربية تتميز بدرجات ل ةأما بالنسب الساقطة ليست ذات أهمية اقتصادية ت

  ،حرارة مرتفعة
ً
 باتجاه   25إلى  م، وتهبط في الشتاء  42إلى  حيث تصل صيفا

ً
املرتفعات م. وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا

م كحد أدنى. وفي فصل الشتاء تصل درجات   20وإلى  ،كحد أقص ى م33ْإلى  حيث تصل درجات الحرارة ،بفعل عامل االرتفاع

درجة الحرارة في ذمار  ا فيم انخفاض1986رب درجة الصفر، وقد سجل شتاء عام اما يقإلى  املرتفعات فيالحرارة الصغرى 

 ،بينما تهبط باتجاه الداخل ،% 80أكثر من إلى  تصل ، إذهي مرتفعة في السهول الساحليةم(. أما الرطوبة ف 12 -) إلىوصل 

 (.13، ص 2003)عساج: %.15تبلغ نسبة الرطوبة ف ها  إذ ،أدنى نسبة لها في املناطق الصحراوية وتكون 

: التعريف بظاهرة التغيرات املناخية:
ا
 سادسا

على الساحة الدولية, والتي تشكل تحديا يواجه البشرية جمعاء,  ةا املتداولبرز القضايأتعتبر قضية التغير املناخي أحد 

بل أصبحت شاملة لكل املجاالت  فقط، ال العلمي البيولوجي واإليكولوجيجحيث لم تعد هذه الظاهرة متداولة فقط في امل

ثيرها على شتى املجاالت. وبدأت بوادر املتقدمة منها واملتخلفة, وذلك ألبعادها املتعددة وتأ ،وفي كل دول العالم ،الحيوية

 األرضن تمكن علماء وباحثون في مجال علم املناخ و أاالهتمام بموضوع التغيرات املناخية منذ نهاية القرن التاسع عشر, بعد 

ه وعلي في تغير مستمر, وبطريقة سيكون لها آثار سلبية مستقبلية على البشرية ونمط حياتها, األرضمن التأكيد على أن مناخ 

نه ال أومنها ما هو تقني علمي, غير  ،بسيط و منها ما ه ،وقدمت لها تعاريف عديدة ،بدأ االهتمام األكاديمي بهذه الظاهرة فقد

 .(3، ص 2015املتحدة : ماألم (.ق عليه دوليا ملصطلح تغير املناخيوجد تعريف واحد متف

تغيرات في تواتر الظواهر إلى  املناخ املتغير يؤدي”أن إلى   2012الفريق الحكومي الدولي املعني بتغير املناخ  يشير تقرير

وية ومناخية الجوية واملناخية املتطرفة، وشدتها، وحيزها املكاني، ومداها الزمني، وتوقيتها، ويمكن أن يسفر عن أحداث ج

الغزيرة أو ترتفع نسبة  مطار ل األ من املحتمل أن يزداد هطو ”فعلى سبيل املثال، يتوقع التقرير أنه  ، “متطرفة وغير مسبوقة

الحد األقص ى ”وأن  ،“املتساقطة بسبب الهطول الغزير في هذا القرن على العديد من املناطق في العالم مطار إجمالي األ 

إلى  ،سنوات 5سنة من املحتمل أن يحدث في نطاق يتراوح من مرة كل  20السنوي ملقدار املطر اليومي الذي يحدث مرة كل 

 .(14صب  2012, البنك الدولي“ )قبل نهاية القرن الحادي والعشرين في العديد من املناطق ،سنة 15مرة كل 

عزى 
 
وتعرف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ في فقرتها األولى التغيرات املناخية بأنها "تلك التغيرات التي ت

فض ي إلى تغير في تكوين الغالف الجوي العالمي، والذي يالحظ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري ال ذي ي 

 (.3، ص 1992األمم املتحدة  باإلضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية مماثلة")
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 هطول التوقعات االنخفاض الكبير في  نتيجة ؛هي األكثر عرضة لخطر املعاناة من الجفاف إفريقيابلدان شمال  تعتبر

إذ السكان.  ، وستكون حّدة املعاناة أكبر بالنسبة للفقراء واملجموعات الهشة منالحرارة املطري والزيادة الكبيرة في درجات

 من الجفاف مع ازدياد تواتر الجفاف من حالة   املغربتعاني 
ً
إلى  واحدة  كل عشر سنوات في بداية القرن العشرين فعلّيا

 في كل عشر سنوا خمس أو ست حاالت
ً
توقع  .(14، ص 2014 :لحسن،التايقي  ،محمد ،جبران ) .ت حاليا  على ذلك، ي 

ً
عالوة

، معظمهم من الفقراء،  في مصر أن يؤثر ارتفاع سطس البحر بمقدار متر  واحد  
ً
يعيشون الذين على سّتة ماليين شخص تقريبا

ارتفاع في إلى  % سيؤدي 60و  40ار يتراوح بين أّن انخفاض تدفق نهر النيل بمقدإلى تشير التنبؤات و دلتا النيل.   في حوض

 في بلدان
ً
اقتصادية وسياسية و  ، األمر الذي سيتسبب بمشاكل اجتماعيةإفريقياشمال  تواتر حصول الجفاف وحّدته، خاصة

 .(2، ص2015سليمان: ) .للمنطقة

سم التغيرات املناخية التي  كذلك
ّ
نخفاض  في الهطوالت املطرية، كما أّن الحرارة وا واجهها لبنان بارتفاع  في درجاتتتت

دخول مياه البحر عل ها ل في منطقة بالد الشام س هّدد املناطق الساحلية وسيعّرض املياه الجوفية ارتفاع مستوى سطس البحر

 في انعدام في حين  . ( 2011وزارة البيئة اللبنانية، )
ً
برنامج البالد  حدداملائي، وقد  األمنتصّنف األردن في املركز الرابع عامليا

 األمنو  ،والزراعة ،والطاقة ،قطاعات حيوية للتركيز عل ها، وهي: املياه لتعميم مراعاة النوع االجتماعي في الجهود املناخية عّدة

 (. 125، ص  2020:  شهد) .وإدارتها ،خفض النفاياتإلى  باإلضافة ،الغذائي

وشّح  ،وضياع التنّوع الحيوّي  ،التصحر مثل ،من التحديات البيئيةتواجه دول الخليج، بما ف ها اليمن، مجموعة كبيرة و 

وأضرار  تربة متدهورة عنه ذلك أّن مناخ املنطقة الجاف والرطب والحاّر ينتجإلى  يضاف وارتفاع مستوى سطس البحر. ،املياه

  ،األرضفي  شديدة
ً
 ،ملخططات الزراعية صغيرة النطاقالتي تؤثر على ا ،الجوفية طبقات املياهإلى  مالحتسّرب األ إلى  إضافة

مشاركة أكبر في املفاوضات إلى  الدول املتضررة دفعت هذه التهديداتوقد ر. بأكبشكل الغذائي  األمنانعدام  معززة تهديد

 .الدولية حول تغّير املناخ

 ( ملخص لبعض آثار التغيرات املناخية املتوقعة في املنطقة العربية1جدول رقم )

 شمال إفريقيا بالد الشام يمندول الخليج وال

 ،ستزداد ملوحة املياه الجوفية

وستشهد املنطقة املزيد من تدهور 

وسيتأثر التنوع الحيوي على  ،األراض ي

كما أن ارتفاع مستوى سطس  ،األرض

البحر سوف يترك أثره على الخط 

الساحلي وعلى الحياة البحرية بدرجة 

 كبيرة.

ة يتوقع أن تنتقل املناطق األحيائي

واملنظومات البيئية في البحر 

كم شماال  500إلى  300املتوسط من 

 1.5في حال ارتفعت درجة الحرارة 

األمر الذي قد يعني أن  ،درجة مئوية

املنظومات البيئية في البحر املتوسط 

ستصبس أكثر صحراوية. شح املياه هو 

أحد القضايا املتوقع أن تزداد مع 

الشام ال سيما في بالد  ،تغير املناخ

وهذا سيؤثر سلبا على سبل العيش 

وعلى قطاعات عدة كالقطاع 

الزراعي، والذي سيؤدي بدوره إلى 

 تحديات خطرة في األمن الغذائي.

ارتفاع كبير في مستوى سطس 

البحر: يتوقع أن يرتفع مستوى 

سطس البحر املتوسط بمقدار يتراوح 

سم ومتر واحد بحلول نهاية  30بين 

بب بفيضانات سيتس -القرن الحالي

في املناطق الساحلية على طول 

% من مياه نهر 70منطقة دلتا النيل. 

 -النيل تتدفق من املرتفعات اإلثيوبية

تغير املناخ مصحوبا بتسارع النمو 

السكاني يهدد بتزايد التنافس على 

 املياه في املنطقة. 

 

4 ، ص 2015املصدر: الحتو، لمى:    
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ا
 النتائج البحثية ومناقشتها:: سادسا

 وتفش ي ،واآلفات ،الشديدة والفيضاناتK الجفاف مؤشراتها وتشمل اليمن، في بوضوح وآثارها املناخية تالتغيرا تبرز

 وتعد هذه  .البحر سطس مياه وارتفاع مستويات، وشدتها العواصف تواتر وزيادة مطار،األ  هطول  أنماط في توالتغيرا ،األمراض

 .الطبيعية املوارد على تعتمد التيواملجتمعات  البالد في الطبيعية للنظم اتهديد وآثارها التغيرات

 سيناريوهات تغيرات املناخ في اليمن -1

( 4.5 – 1.4وفقا للسيناريوهات املناخية املحتملة فإن درجات الحرارة العاملية قد ترتفع خالل القرن الحالي بنحو )

هذه الزيادة أكبر بكثير من أي وستكون  ،درجة مئوية، إذا استمر انبعاث غازات االحتباس الحراري بنفس املعدالت الحالية

ن أ(  (IPCCعدته )الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخأ سنة القادمة، وتوقع تقرير ائةقل خالل املعلى األ ،تغير مناخي

 ،م، مما قد ينتج عنه فيضانات في املناطق املنخفضة2100سم ( بحلول العام  88 – 9يرتفع مستوى سطس البحر بنحو )

 ،بحيث تزيد في بعض املناطق ،مطارغراق الكثير من الجزر واملناطق الساحلية، وتوقع التقرير حدوث تغير في مواسم األ وإ

 ،نشطة الزراعية، وقد يترتب عل ها نقص في الغذاء العالميمشاكل كثيرة في موارد املياه واألإلى مما يؤدي  ،أخرى وتقل في 

 .(p.20,WB: 2012) .ومشاكل عديدة

ارتفاع متزايد في درجات بحدوث  يمكن من خاللها التنبؤ ،سبة لليمن هناك ثالثة سيناريوهات مناخية متوقعةبالن

سيكون  ،ومن ثم .أخرى وتذبذب سقوطها بين فترة و  ،واملفاجئة الغزيرة مطار هطول األ  كمياتزيادة في إلى  باإلضافة ،الحرارة

 (.2الزراعية، جدول ) املحاصيل إنتاجو  مطار،األ و  ،لهذه السيناريوهات تأثير كبير على درجة الحرارة

 ودفًئا بمعدل أسرع من املتوسط العالمي )يتضاءل بين  ( أ)
ً
درجة مئوية في  4.5و  1سيحصل اليمن على مناخ أكثر جفافا

 .(نهاية القرن الحالي

 .القادمةخالل السنوات  مطار سيكون هناك املزيد من التباين أو التغير في أنماط هطول األ نه يبدو أ ( ب)

  واملفاجئة. الغزيرة مطار زيادة وتيرة أحداث هطول األ لنتيجة  ؛للفيضانات والجفاف هناك خطر متزايدسيكون  ( ت)

 

 األمطار وإنتاجية املحاصيل الزراعية في اليمنو على درجة الحرارة  املتوقعة تأثير سيناريوهات التغيرات املناخية( 2جدول )

 السيناريو متوسط حار جاف حار رطب

 السنة 2030 2050 2080 2030 2050 2080 2030 2050 2080

+1.6  +1.2  +1  +4.6  +2.6  +2  +3.1  +2  +1.6  درجة الحرارة 

13%  25%  25%  -24  -13  -13  -3%  +3%  +3%  األمطار 

6.7%  11.7%  14.1%  -27.2%  -11.2%  -10.7%  -6.3%  +1.1%  +1%  إنتاج املحاصيل  

 

 خاللمن  ،أثر التغيرات املناخية على مصادر املياه والزراعة في الجمهورية اليمنيةفي تقرير للبنك الدولي حول تقييم 

 2100أنه بحلول عام إلى  أشارت النتائجناريو وسطي، ي: جاف ساخن، حار رطب، وسهي ،ثة سيناريوهات مناخيةالدراسة ث

درجة مئوية في أسوأ  4.5و  ،فضل سيناريودرجة مئوية في أ 1.6من املتوقع أن يرتفع متوسط درجة الحرارة السنوية بواقع 

تفاوت نمط إلى  يمكن تأكيد التوقعات بالنسبة لنمط الهطول املطري، وتشير السيناريوهات املتوقعة ال  في حينسيناريو. 

(World Bank : 2010, p. xv)      :املصدر 
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وتختلف  ،أخرى وتنخفض في مناطق وشهور  ة،إذ سترتفع في مناطق وشهور معين ،الهطول املطري بحسب املكان والزمان

 ،سوأ سيناريوأفي  24ستنخفض بواقع % يمنقا للسيناريو املتوقع، وبشكل عام فإن كمية الهطول املطري على اليضا وفأ

 .(8، ص 2017لغربي اسيا:  واالجتماعية االقتصادية )اللجنة .2080في أفضل سيناريو بحلول العام  13%  وترتفع بواقع

 منملتوقعة للتغيرات املناخية على اليلحالية وااآلثار ا -2

التغيرات املناخية ظاهرة واضحة تهدد اليمن ومجتمعاته املحلية وأنظمة التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية. فقد 

 ،والفيضانات الشديدة ،الجفاف :مثل ،لآلثار املتعلقة بتغير املناخ ةأنه منذ أكثر من عقد تتعرض البالد بشد اصبس  واضحأ

وارتفاع  ،وشدة العواصف ،وزيادة وتيرة الجفاف ،مطاروتغيرات أنماط هطول األ  ،والتفش ي املفاجئ لألمراض ،واآلفات

املائي والغذائي في اليمن، ومن املرجح أن تزداد  األمنثار تفرض قيوًدا خطرة على التنمية و تلك اآل إن مستوى سطس البحر.

  .القتصادية للتغيرات املناخية في البالدوفيما يأتي سنستعرض أهم اآلثار البيئية وا وتيرتها في السنوات القادمة. ةشد

 عاصير()الفيضانات واأل املتطرفة الظواهر الجوية  2-1

 ما تؤدي ،في اليمن بالعواصف الغزيرة املكثفة املوسمية والقصيرة األمد مطار يتميز هطول األ 
ً
فيضانات إلى  والتي غالبا

بسبب تقلبات  اية. ومن املتوقع للفيضانات أن تصبس أكثر تكرار لها آثار على تآكل التربة وتدهور املدرجات الزراع ،مفاجئة

)عساج:  الغذائي. األمنها زيادة حاالت انعدام ل قع املزيد من الخسائر االقتصادية التي سيترتب عياملناخ، ونتيجة لذلك س

 مطار املثال، تسببت األ  على سبيلف ،أضرار اقتصادية كبيرة وفقدان املحاصيلبتسببت هذه الفيضانات فقد  (.18، ص 2003

ساعة، مقارنة باملعدالت  30على مدار  مطار ملم من األ  90، في سقوط 2008بة لعاصفة مدارية في أكتوبر الغزيرة املصاح

في شرق  ،ومحافظة املهرة ،حدوث فيضانات شديدة في حضرموتإلى  ملم خالل الفترة نفسها. وقد أدى ذلك 6-5املعتادة 

وقدر إجمالي األضرار  منزل. 2800شخص ، وتدمير أكثر من  25000حالة وفاة ، وتشريد  70أكثر من إلى  مما أدى ؛اليمن 

 .(Breisinger, et al : 2012, p. 5) .مليون دوالر 1،638الناجمة عن الفيضانات بمبلغ 

ات املياه في وإمداد ،والطرق  ،خطوط الكهرباء فيبأضرار جسيمة  2008تسببت الفيضانات املفاجئة في اليمن عام 

مزرعة في املحافظة، كما فقد  600وجرف أكثر من  ،محافظة املهرة شرق البالد، ومقتل ما ال يقل عن خمسة أشخاص

 .(11، ص 2020)نعمان: قارب صيد تقريًبا.  100من بينها  ،صياًدا معداتهم 450حوالي 

ية في السنوات األخيرة متكررة ومدمرة، كانت الفيضانات والعواصف االستوائية واألعاصير واملنخفضات الجو لقد 

تسبب تشاباال و  ،2015في نوفمبر/تشرين الثاني   ،وميج اليمن خالل نفس األسبوع ،فعلى سبيل املثال ضرب إعصارا تشاباال

واملهرة، حيث تضررت املرافق  ،وسقطرى  ،وشبوة ،حضرموتهي: ر منازل في أربع محافظات، يوتدم ،في فيضانات كبيرة

 .وحصوين ،واملسيلة ،والغيضة ،وقشن ،في سيحوتالصحية 

ومكونو في مايو/أيار، ولبان في  ،ساجارهي: ، ضربت ثالثة أعاصير املهرة، 2018في موسم العواصف عام و

أغرق إعصار مكونو القوارب في الغيضة، وألحق أضراًرا باملنازل واملباني العامة، مثل مكتب ميناء و أكتوبر/تشرين األول. 

أما إعصار لبان فقتل ما ال يقل عن ثالثة أشخاص،  واملعدات الزراعية. ،املدارس، وحطم أبراج االتصاالتبعض و  ،صرفيت

 -ى مدى ثالثة أيام لالغزيرة ع مطار والغيضة، وتسببت األ  ،وحصوين ،وقشن ،وسيحوت ،في املسيلةمن السكان وشرد اآلالف 

رة دمرت الطرق والجسور وقطعت الكهرباء يي فيضانات كبف -منخفض استوائيإلى  ن تراجعت حدة اإلعصار أبعد 

 (.42، ص 2018: الهيئة العامة لحماية البيئة).واالتصاالت
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الفيضانات بيئة  تخلق املياه الراكدة الناتجة عن ،ى سبيل املثاللعف. غير مباشرةلهذه العواصف الشديدة تأثرات إن 

ر ظروف تكاثر يأن تخلق األعاص را واملالريا، كما يمكنليمثل الكو  ،لنواقلي ونمو األمراض املنقولة باملياه واش مناسبة لتف

إلى  مناطق الداخل ووصلتمطار إلى ، فقد جلبا األ  2018 مواتية للجراد، وهو ما كان واضًحا بعد إعصاري مكونو ولبان عام

أسراب انتشرت  ،2019من عام النصف األول  اللخو دون رادع لعدة أشهر.  صحراء الربع الخالي، حيث استمر التكاثر

املتحدة لألغذية والزراعة  األممحذرت منظمة وقد  .وجنوب غرب إيران ،وأجزاء من اليمن ،بعد ذلك في السعودية الجراد

أفادت و  ،لمحاصيل في معظم أنحاء اليمن، بما في ذلك املهرة، ونصحت بأخذ إجراءات ملكافحة أسراب الجرادل من تهديد

ى لوهو أع ،ى الرغم من ذلك لم يصدر قط تحذير "بالخطر"ل، وعالدتلف املحاصيل في أجزاء من الببعض التقارير عن 

 .(12، ص 2020)نعمان:  مستوى للتهديد.

ى توافر لوسيؤثر ع. تغير توقيت وشدة هذه العواصف الفرديةإلى  من املحتمل أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة املناخو 

بسبب ارتفاع مستويات سطس البحر.  صادر املياه الجوفية لخطر تسرب مياه البحراملياه وجودتها، كما قد تتعرض م

ا في املناطق الزراعية  ى سبل عيش سكانلع ر مباشر يسيكون لهذه العواقب تأثو  املهرة سواء املجتمعات الضعيفة اقتصاديًّ

 .قرى الصيد الساحلية مالريفية أ

 الجفاف 2-2

في املائة من  90ر مناطق العالم هشاشة في نظامها البيئي، حيث يصنف حوالي تعد املنطقة العربية واحدة من أكث

في املائة  72في املائة منها على األقل صحارى، وأن حوالي  43مساحاتها ضمن املساحات الجافة وشديدة الجفاف، وحوالي 

-300ها بين  أمطار ة تتراوح في املائ 18ملم، و  100سنوي أقل من  أمطار الدول العربية تحصل على معدل  ةمن مساح

 ،وهي تعاني من تغيرات سلبية في املناخ ،ملم 300سنوي أكثر من  أمطار في املائة فقط تتلقى معدل  10ملم، بينما   100

مع الزيادة الواضحة في مستويات تذبذب  ،في املائة 18في املائة و  10بنسبة تتراوح بين  مطار تراجع كميات األ إلى أدت 

 .(Erian :2010, p.3)مطار.أل كميات هذه ا

يالحظ ارتفاع  1990و  1960مع الفترة ما بين عامي  2011و  1990وعند مقارنة درجات الحرارة في الفترة ما بين عامي 

درجة مئوية في العقد الواحد، وتزايد مخاطر الجفاف من حيث  الشدة والتكرارية  0.3-0.2في درجات الحرارة يتراوح بين 

 ذ منتصف القرن املاض ي وحتى اآلن .وطول املدة من

على أأن املنطقة العربية ستظل في الغالب قاحلة، و أن العديد من املناطق ف ها ستصبس إلى  تشير التوقعات املناخية

 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهذا أسرع بمقدار  4إلى  3بنحو  االرتفاع ومن املتوقع لدرجات الحرارة  ،كثر جفافاأحرارة و 

منخفضة في معظم أنحاء شمال  أمطار ن املتوسط العالمي. وتتنبأ معظم النماذج املناخية بمعدالت هطول ممرة ونصف 

في أجزاء من جنوب  مطار الجنوب فإن معدالت هطول األ إلى  ذا ما ابتعدناإوشرق البحر األبيض املتوسط. أما  إفريقيا

 .(.114Verner:2012,p) .بوتي، واليمن من املتوقع أن تزيدالسودان، وجي

يعتبر خطر الجفاف واستنزاف املياه الجوفية في اليمن من املخاطر االستراتيجية التي تهدد املجتمع اليمني بشكل عام، 

ويعمل في النشاط الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على املياه   ،% من  املجتمع اليمني في املناطق الريفية68يعيش حوالي إذ 

 ،نهار في اليمنأبسبب عدم وجود  ا؛استراتيجي ان خطر الجفاف يعد خطر إف ومن ثم ،رار النشاط الزراعيالجوفية الستم

نها تتناقص بمعدل إبشكل عام، ومع تزايد استهالك املياه الجوفية في اليمن ف مطار واعتماد املياه الجوفية في تغذيتها على األ 

1:7 .
ً
   .(Alkahtany: 2010, p. 52) متر سنويا



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 48

قد و . راض يانتشار الجفاف والتصحر وتدهور األ إلى  الغزيرة فترات جفاف طويلة تؤدي مطار ثيرا ما يتبع هطول األ وك

، حيث من املرجح أن ينضب مخزون املياه حظ أن اإلجهاد املائي في ازدياديال و يزيد تغير املناخ من طول هذه الفترات الجافة. 

٪ . 40إلى  ، مما يخفض الناتج الزراعي بنسبة تصلض النظر عن تغير املناخبغ ,ة عقودالجوفية في غضون عقدين أو ثالث

وتقف أزمة املياه في اليمن ضمن أسوأ األزمات في العالم. ويشير ارتفاع معدل الجفاف، واحتياطيات املياه الجوفية التي 

قد يؤدي تقلب هطول  ، كماعي سيزدادالزرا نتاجأن الضغط على اإل إلى  تنضب بسرعة، والزيادات املتوقعة في درجة الحرارة

 (Al-sharjabi: 2014p. 12) .فترات جفاف طويلةمطار إلى األ 

 الغذائي األمنالزراعة و  3-2

حيث  مطار،خاصة األ و  ،نظرا لتأثره بالتغيرات املناخية ومحدودية املوارد املائية ؛الزراعي العربي بالتقلب نتاجيتميز اإل 

ن معدل الزيادة في إلى أ القابلة للزراعة, وتشير التوقعات راض يرباع مساحة األ أر من ثالثة تسود الزراعة املطرية في أكث

، 2050 عاموربما يبدأ في االنخفاض بعد  ،نتيجة تغير املناخ ؛الزراعي سيتباطأ على مدى العقود القليلة القادمة نتاجاإل 

 ،وسط ظروف أعلى حرارة مطار،شهد انخفاضا في هطول األ تسالزراعي  نتاج% من اإل 80ن املناطق التي تدعم أويتوقع أيضا 

 
ً
)التغيرات املناخية وتحديات  ية بعض املحاصيل الزراعية.إنتاجويحد من  ،وهذا ما يزيد من استخدام املياه ،وأكثر تقلبا

 600معاناة ما يزيد عن يعتقد  فإنه -املتحدة األمموفقا لتقارير -تغير املناخ بسبب و  .)827، ص 2017االمن الغذائي العربي: 

)التغيرات املناخية واثارها الضارة األمن الغذائي. نتيجة انعدام ،م2080بحلول عام  ،العالم حول ضافي إمليون شخص 

 (.1472، ص 2019وكيفية معالجتها: 

زمن، والبالغ الغذائي، فالكثير من السكان الذين يعانون من نقص التغذية امل األمنثرا كبيرا على أيترك تغير املناخ 

 األكثر تضررا من ارتفاع  ،سماكوصيادي األ  ،صغار املزارعينمن مليون شخص، هم  800عددهم 
ً
والرعاة، وهم جميعا

يهدد املناخ استقرار أسعار كما وتزداد تواترا وحدة.  ،التي تتفاقم بسبب تغير املناخ ،والكوارث املرتبطة باملناخ ،درجات الحرارة

ودرجات الحرارة املتغيرة، فضال عن ظواهر الطقس املتطرفة, قد تؤدي مع بداية القرن  مطار،ت األ فهطوال  ،غذية أيضااأل 

سعار أوقد تكون آثار هذا االنخفاض على  ،واألرز( ،والقمس ،انخفاض كبير في غالت املحاصيل الرئيسية )الذرةإلى  املقبل

 .(6، ص 2016الزراعة لألمم املتحدة )منظمة االغذية و  الغذائي واسعة االنتشار. األمنغذية و األ 

الغذائي، والسيما في البلدان ذات الدخل  األمنأن التغّير املتوقع في املناخ سيكون له أثر سلبي على إلى  تشير التنبؤات

 بآث األمنوترتبط آثار تغّير املناخ على مثل اليمن،  املنخفض واملتوسط
ً
 وثيقا

ً
اره على الغذائي ومن ثم على التغذية ارتباطا

نظر في هذين الشكلين من اآلثار معا ،السالمة الغذائية والصحة العمومية  لألمم والزراعة األغذية منظمة( .ويجب أن ي 

أي حوالي شخص واحد كل  ،مليون شخص 600إصابة إلى  ت في الوقت الحاضر راتشير التقديكما  (.5، ص 2016:املتحدة

، أ 420000ووفاة  ،وثةغذية ملأبعد تناول  ،أشخاص في العالم 10
ً
نتيجة لتغّير  وهذه أرقام قد تتنامىلف شخص سنويا

 على حد سواء.  والحيوان نسانسلوك اإل ويؤثر في ،عية والصناعيةرااملناخ الذي يبّدل البيئة الز 

ن أو  ،2050و  2030بين عامي  ،ضافية في السنةإحالة وفاة  250000 تغّير املناخ حوالي ينتج عنومن املتوقع أن 

حاالت الوفاة إلى  ضافة هذا العددإتسهم الزيادة في معدالت الوفيات املرتبطة بالسالمة الغذائية في هذا العدد. ويجب 

 ،ووزن الجسم ،واملحسوبة نتيجة التغيرات التي تطرأ في النظم الغذائية ،حالة في السنة 500000ضافية املناهز عددها اإل 

 (3، ص 2019.)السالمة الغذائية وتغير املناخ م2050عن تغير املناخ بحلول عام  وتنجم
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هم أحد أهمية من كونه بع هذه األ نية في االقتصاد القومي اليمني، وتنتاجهم القطاعات اإل أمن القطاع الزراعي يعد 

الخام الالزمة للعديد ملواد اكونه القطاع املنتج لسلع الغذاء و إلى  جمالي، باإلضافةالقطاعات الرئيسية املكونة للناتج املحلي اإل 

يشكلون  ،مليون عامل 2%، ويحوي قرابة 40وذلك بنحو  ،غلب السكان على القطاع الزراعيأمن الصناعات، حيث يعتمد 

مطرية،  أراض  % 51منها  ،مليون هكتار 1.6الزراعية بحوالي  راض يجمالي القوى العاملة في البالد. وتقدر األ إ% من 53نحو 

مروية من  أراض  % 2ومروية من السدود، أراض  % 6ومروية من الفيضانات،  أراض  % 10وبار، اآل مروية من  أراض  % 31و

  (.  38, ص 2014)وزارة الزراعة والري  الينابيع.

نظرا ملا تتمتع به من تباين في الخصائص املناخية الناتجة عن تفاوت معدالت  ؛وتتسم الزراعة في اليمن بالتنوع

قاليم البيئية الزراعية ونتج عن هذا تباين األ ،واختالف الظروف الطبوغرافية ،والرطوبة ،الحرارةودرجات  مطار،هطول األ 

ن املساحة الزراعية تتذبذب من فإالنباتي. وبحسب التقارير الصادرة عن وزراه الزراعة والري  نتاجمن حيث طبيعة وتنوع اإل 

 قدبسب التغيرات املناخية، ف ؛وتغير درجة الحرارة ،فاف املتكرر والج ،بحسب التهطال املطري املتقلب دائما إلى أخرى  سنة

وقد  ،2015مليون هكتار في  1.172 إلى تناقصت حتى وصلت ثم 2007مليون هكتار في عام  1.487كانت املساحة املحصولية 

 (. 68, ص 2016)وزارة الزراعة والري  .جمالي املساحة املحصوليةإجل نمو سالب في س  

يظهر ذلك من خالل تناقص املساحات الزراعية،  ،ةيية املحاصيل الزراعإنتاجواضحة على  اثار آاملناخية  للتغيراتإن 

، اتهكتار 1.499.404حوالي إلى  2013، ووصلت في عام اهكتار  1.500.973بلغت املساحة املزروعة  2012ففي العام 

وتحتبل محاصيبل والجفاف الناتج عن تغير املناخ.  طار موذلك بسبب شحة األ  ا،هكتار  1.172.185إلى  2015وتناقصت في عام 

إلى  وهبذه املسباحة تتذبذب من سبنة مطار،األ عتمبد معظمها على يو  ،جمالي املسباحة املزروعبة سبنوياإمبن  1.57الحبوب %

هكتار عبام  لبفأ 784إلى  لبف هكتبار وتناقصتأ 891إلى  وصلت 2007ففبي عام  ،بحسبب كميبة الهطبول املطري  ،أخرى 

 .  (17، ص 2016اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ). 2015لبف هكتار في أ 585 إلى ثبم وصلت ،2011

 ثبم ،ألف طبن 863إلى  2013ليصبل عام  ،ألبف طن 909حوالبي  2012الحبوب حيث بلبغ في العام  إنتاجكمبا تناقبص 

 ،التغيرات املناخية املتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة بسببب نتاجاإل ناقبص وهبذا يدل على ت، 2015ألف طن عام  459إلى 

 وتذبذب كمية الهطول املطري على اليمن.

والسيناريو املناخي،  ،حصول نوع املو  ،الزراعي في اليمن بشكل عام بمقدار متفاوت بحسب املنطقة نتاجاإل ويتأثر 

وخاصة في املناطق الباردة في  ،وحالة رطوبة التربة ،بارتفاع درجة الحرارةيجابا إية املحاصيل تتأثر إنتاجوبشكل عام فإن 

 ،في أسوأ سيناريو 27.2الزراعية بواقع % يةنتاجاإل يتوقع أن تنخفض  -يمنعلى مستوى ال-قليم املرتفعات، وبصورة عامة إ

 ،قليم املرتفعاتإفي  ،ثر في الزراعة املطريةن يكون تأثير التغيرات املناخية أكأويتوقع  ،في أفضل سيناريو 6.5وترتفع بواقع %

فإن  ومن ثم ،تأخر الزراعةإلى  في املوسم الصيفي سيقود مطار األ ن تأخر إإذ  ،األفضلوبشكل سلبي حتى في السيناريو 

من بالذات للمحاصيل الحساسة  ،عدم اكتمال الحبوبإلى  انخفاض درجة الحرارة في الخريف في نهاية موسم النمو سيؤدي

  .(26، ص 2012الخرساني: ) .يةنتاجاإل ويترتب عل هذا انخفاض  ،نخفاض درجة الحرارةا

سيكون محصول الذرة الرفيعة أكثر محاصيل الحبوب و وسيكون تأثير التغيرات املناخية أكبر على محاصيل الحبوب، 

بشكل  يمنات املناخية ستؤثر على اقتصاد الأن التغير إلى  ، كما يشير التقرير مطاراأل كثر املحاصيل اعتمادا على أنه أل  ؛تأثرا

في الدخل القومي ومكافحة الفقر.  إسهامهو  ،مهولدوره امل ،لتغيرات املناخيةمن انظرا لحساسية القطاع الزراعي  ؛عام

على  تأثير سلبيإلى  فإن التغيرات املناخية ستؤدي ،الزراعية املدخالتسعار أعامليا وارتفاع  األسعار على ارتفاع  وعالوة
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 من السكانيين ال كما يتوقع دخول عدة م ،وسيترتب على هذا زيادة رقعة الفقر ،الوطني االقتصادعلى  ومن ثم ،الزراعة

 .(5, ص 2014)وزارة الزراعة والري . تحت خط الفقر

 املوارد املائية   2-4

ومن  ،في بعض البلدان كميات املتاحةيتوقع الخبراء أن يكون الطلب على املياه العذبة في املستقبل القريب أكبر من ال

في  ون وعدد آخر من البلدان سوف يصنف ،الضغط املائيمن حالة  2025ثم سوف يعيش نحو نصف سكان العالم عام 

. وتشمل التحديات القائمة في العالم العربي شح املياه، حيث وسطومن بينها دول شمال إفريقيا والشرق األ  ،مستوى الندرة

% 10ألمطار منخفض جدا ومتغير، وتشير التقديرات إلى أن تغير املناخ سيقلل من جريان املياه بنسبة إن معدل هطول ا

 :Bates. et al% من مياه األمطار في األراض ي الجافة والهامشية من خالل التبخر. )90ويتم خسارة أكثر من  2050بحلول 

2008, p.p.10).  

باملقارنة مع متوسط عالمي للفرد يبلغ  ،متر مكعب سنويا 1100املتجددة بب يقدر نصيب الفرد العربي من مصادر املياه 

ن املنطقة أما يعني  ،2050سنويا بحلول سنة  امكعب امتر  547إلى  ن ينخفض هذا املؤشر أمتر مكعب سنويا. ويتوقع  8900

ن يرتفع أكم مكعب سنويا، ويتوقع  200حجم الطلب على املياه في العالم العربي يتجاوز إن العربية تعاني من شح املياه. 

في  اكم مكعب34وتعاني املنطقة حاليا من عجز في املياه يبلغ . (440, ص 2020)معيفي: . 2045% بحلول سنة 60بنسبة 

خذ تغير املناخ في ؤ وعندما ي ،حتى بدون وجود تغير للمناخ 2045بحلول  اكم مكعب 222إلى  ن يزيدأويمكن له  ،السنة

ن السيناريو األكثر واقعية )جاف( أفي حين  2045كم مكعب سنة  104لسيناريو املتفائل )مطير( يقدر عجزا بب ن اإالحسبان ف

، بمعدل (ساس ي للمياه في العالم العربياملستهلك األ )تغير املناخ يؤثر على الزراعة  إن كم مكعب.  305عجز بب  ثيتوقع حدو 

.جمالإ% من 83بما يوازي  اكم مكعب 146يقدر بب 
ً
التغيرات املناخية وتحديات االمن الغذائي ) ي املياه العذبة املتاحة سنويا

 (.828العربي: مصدر سابق، ص 

% من السكان على املياه، وفي 71، حصل 1990قد أفاد البنك الدولي أنه في عام فكل عام،  في اليمن يتراجع توافر املياه

األقل في املنطقة والعالم، إذ يبلغ نصيب الفرد هو وافر املياه للفرد يعد معدل تو %. 65إلى  ، انخفض هذا الرقم2010عام 

 باملتوسط العالمي البالغ  ،في السنة امكعب امتر  80من موارد املياه 
ً
 مقارنة

ً
 جدا

ً
متر مكعب، أو حتى  2500والذي يعّد منخفضا

 باملتوسط اإلقليمي البالغ 
ً
 (Glass : 2010, p 11).متر مكعب.  1000مقارنة

مليار متر  1مليار متر مكعب من املياه الجوفية و 1,5مليار متر مكعب ) 2,5قدر إجمالي موارد املياه املتجددة السنوية بب يو 

مليار متر  0,9مليار متر مكعب. وهذا يعني أن  3,4مكعب من املياه السطحية(. ومع ذلك، يبلغ إجمالي االستهالك السنوي 

منسوب املياه في معظم طبقات املياه الجوفية، في افها كل عام، مع انخفاض متزامن مكعب من املياه الجوفية يتم استنز 

سنة  50-15، فمن املتوقع أن تجف موارد املياه الجوفية الثمينة في غضون الب ومن ثمأمتار في السنة.  6-2والتي تتراوح بين 

 .(Al-Asbahi, 2005.p. 21 ).القادمة

 :خاتمة

 عن االنخفاض املستمر في معدل هطول  من املتوقع أن تشهد اليمن
ً
زيادة كبيرة في درجات الحرارة السنوية فضال

 
ً
 ، فإن البالد معرضة بشدة لتغير املناخ ومن املتوقع بالتالي أن يؤثر تأثير تغير املناخ تأثيرا

ً
األمطار السنوي. وكما ذكر سابقا

 على قطاعات الصحة والتنوع البيولوجي وكذلك على املي
ً
والقدرات  ،اه والزراعة بسبب هشاشتها البنيوية ونقصها التقنيكبيرا

 .املؤسسية بما في ذلك وسائل مهمة أخرى للتعامل مع هذه التأثيرات والتقليل من املخاطر الجسيمة للتغير املناخي
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 للتنمية في اليمن كما 
ً
 كبيرا

ً
 ي: أتيات ما يوتشمل التحد ،العديد من القطاعات علىتشكل التغيرات املناخية تهديا

ضرار كبيرة وخسائر فادحة أإلى  ن تؤديأحدوث فيضانات سريعة, يمكن إلى  ما تؤدي ااملضطربة والغزيرة التي كثير  مطار )أ( األ 

ومن ثم , مطارن تزداد كثافة هطول األ أصول املادية والسكان ف ها. ومن املتوقع بسبب تركز األ  ؛في املناطق الحضرية

 .ناخالفيضانات مع تغير امل

وتعتبر  أزمة املياه في اليمن من بين األسوأ في  ،فترات من الجفافمطار إلى ن يؤدي مستوى أكبر من تقلب األ أ)ب( يمكن 

و أاملائي آخذ في االزدياد, مع احتمال استنزاف احتياطات املياه الجوفية في الغالب خالل عقدين  اإلجهادالعالم, ويالحظ أن 

  .ن تغير املناخبغض النظر ع ،ثالثة عقود

نهم أل ؛يةاألرضواالنهيارات  ،)ج( أن الغالبية العظمى من الفقراء في املناطق الحضرية معرضون لخطر االنهيارات الصخرية

  .رض هامشية وهشة من الناحية البيئيةأيعيشون عادة على 

ضرار بالبنية ألحاق إواحتمال  ،الساحليةزيادة الفيضانات في املناطق إلى  ؤديتن أن ارتفاع مستويات سطس البحر أمن ش)د( 

 مداداتها.إو  ،ونوعية املياه الجوفية ،التحتية

أكساد، في دراسة حساسية املوارد  –توص ي الدراسة الجهات املعنية فى اليمن، لالستفادة من خبرة وتجارب املركز العربي 

ناخ، وكذلك 
 
للحد من تأثير  التكميلي الري توص ي على أهمية تطبيق الطبيعية، والسيما املياه والتربة، تجاه آثار تغير امل

التغيرات املناخية وتحسين ظروف تطبيق اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، وتوص ي  أيضا بتعزيز الدراسات االقتصادية 

ناخ، و ضر 
 
، بحسب التنبؤات املستقبلية، بتغير امل

ً
ورة أن تسعى الجهات واالجتماعية، للمناطق املتوقع أن تكون األكثر تضررا

املعنية في اليمن، بكل االمكانات واآلليات املمكنة، لتوفير التمويل الالزم، إلنجاز إجراءات التكيف مع آثار تغير املناخ ، من 

 جهات  وصناديق وطنية، أو إقليمية، أو دولية.

 قائمة املراجع:

 ( 2012البنك الدولي :) تقرير سنداي، ة على مجابهة الكوارث في املستقبلإدارة مخاطر الكوارث من أجل تعزيز القدر ، 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/785231468163740604/pdf/806080WP0ARABI00Box3798

09B00PUBLIC0.pdf 

 ( دليل املناخ الزراعي في اليمن، مركز بحوث املوارد الطبيعية املتجددة، الهيئة 2010الخرساني، محمد عبدالواسع :)

 الجمهورية اليمنية.-العامة للبحوث واالرشاد الزراعي، ذمار

 ( تقييم تأثير التغيرات ف2016اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا :) ي املياه املتاحة على انتاجية املحاصيل

الزراعية في املنطقة العربية، تقرير دراسة الحالة في اليمن، مطبوعة لألمم املتحدة صادرة عن اإلسكوا، بيت األمم 

 املتحدة، ساحة رياض الصلح، بيروت، لبنان.

 باستخدام املناخ تغّير للتكّيف مع عربيةال البلدان قدرات (:  تطوير2017لغربي اسيا) واالجتماعية االقتصادية اللجنة 

 املائية، بيروت، لبنان. للموارد اإلدارة املتكاملة أدوات

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/developing-capacities-integrated-water-resources-

management-arabic.pdf 

 ( اتفاقية االمم امل1992األمم املتحدة :) .تحدة االطارية بشان تغير املناخ، نيويورك 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/785231468163740604/pdf/806080WP0ARABI00Box379809B00PUBLIC0.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/785231468163740604/pdf/806080WP0ARABI00Box379809B00PUBLIC0.pdf
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https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf 

 ( التوقعات2015األمم املتحدة، جامعة الدول العربية :) العربية،  املنطقة املتطرفة في املناخية ومؤشرات الظواهر املناخية

 بيروت، لبنان.

 ( البالغ الوطني الثالث ملؤتمر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغير 2018الهيئة العامة لحماية البيئة  :)

 املناخي، صنعاء، الجمهورية اليمنية.

  العالمي لصون  االتحاد ،التأقلم مع التغير املناخي: من املقاربة إلى املمارسة :(2014)لحسن،التايقي  ،محمد ،جبران

 اسبانيا.توسط للتعاون، مالقا، مركز البحر امل -الطبيعة 

 ( 2015سليمان، سرحان :)صرية ملا ، املجلةمصر يستدامة فناخية و آثر ها على التنمية املاملرات يدراسة اقتصادية للتغ

 ، القاهرة، مصر.  قتصاد الز راعيالل

 ( .أثر التغير املناخي املحتمل 2017شهد، سطام، شهد حسني سقاهللا سطام سالم الشقور .) على معدل األمطار السنوية

مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، املجلد ،2013-1983في جنوب األردن خالل الفترة من 

 .الثاني والثالثون، العدد الثاني

 ( املناخ في اليمن، دراسة في الجغرافيا املناخية، مركز عبداي للنشر والتوز 2005عساج، عبدالقادر :) .يع، صنعاء، اليمن 

 ( تأثير التغير املناخي على املوارد املائية في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، املجلة الجزائرية 2020معيفي، فتحي :)

 .16، العدد 09لألمن والتنمية، املجلد 

 ( تغير املناخ والزراعة واالمن الغذائي، 2016منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة :)ISBN 978-92-5-609374-5 .روما ، 

 )املناخ يتغير، االغذية والزراعة أيضا، يوم االغذية العالمي، روما، ايطاليا.2016منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة :) 

 ( السالمة الغذائية وتغير املناخ ودو منظمة الصحة العاملية، جنيف.2019منظمة الصحة العاملية :) 

 ( ال2019نجية مقدم :) 10تغيرات املناخية وآثارها الضارة وكيفيات معالجتها، مجلة العلوم القانونية والسياسية، املجلد ,

 ، الجزائر.02العدد 

 ( النشرة البيئية اليمنية: ضرورة التأهب لتغيرات املناخ في املهرة، مركز صنعاء للدراسات 2020نعمان، أنور :)

 االستراتيجية، اليمن. 

  مكتب الوزير، صنعاء، اليمن.2013(: التقرير الزراعي السنوي لعام2014)وزارة الزراعة والري ، 

 (كتاب اإلحصاء الزراعي لعام2016وزارة الزراعة والري :)اإلدارة العامة لإلحصاء الزراعي، صنعاء، اليمن.2015 ، 

 ( التغيرات املناخية وتحديات االمن الغذائي العربي، مجلة دراسات في ا2017وهيبة، مشدن :) ،القتصاد والتجارة واملالية
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 واقع التغير املناخي على االنتاج الغذائي والتنمية الزراعية في العالم العربي:

 التأثيرات والحلول 

The Reality of Climate Change in the Arab World and its Role in Declining the 

Food Production and Agricultural Development :( Effects and Solutions  (  
 .تيقرين زهيرة

zahiratigrine@gmail.com 

 ر/ الجزائ -1-جامعة الحاج لخضر باتنة -طالبة دكتوراه

 تخصص قانون حماية البيئة والتنمية املستدامة

 فاتن صبري سيد الليثي.

Faten.ellithi@gmail.com 

 / الجزائر.-1-جامعة الحاج لخضر باتنة -د-أ

 تخصص قانون البيئة والتنمية املستدامة.

  مللخصا

ل تغير املناخ تهديدا مستمرا لجميع شعوب العالم لخطورته وزيادة تأثيراته البيئية، بفعل انبعاثات يشك

الغازات املسببة لالحتباس الحراري، وقد شهدت الدول العربية العديد من املشكالت البيئية، وما كان لها من 

الته ) السياحة،   الزراعة ، االنتاج  انعكاسات مست مختلف القطاعات  على األخص القطاع االقتصادي بكل مجا

الغذائي (، وعلى الرغم من إشارة الدراسات إلى أن الدول العربية أقل انبعاثا للغازات الدفيئة مقارنة بدول الشمال 

 إال أنها أكثر الدول تضررا بهذه الظاهر.

، و تسببه في  تراجع  االنتاج و تهدف هذه الدراسة الي الوقوف على واقع التغير املناخي  في الدول العربية 

الغذائي والتنمية الزراعية، وذلك من  خالل استعراض بعض األمثلة التي تؤثر  على انتاج الغذاء وعلى مناطق انتاج 

الغذاء، كاإلجهاد الحراري، وانتشار الجفاف، واتساع ظاهرة التصحر، ثم بيان االجراءات والتدابير التي وضعتها الدول 

 جهتها كتقليل االنبعاثات الضارة ،تعديل نمط الري، اللجوء إلى زراعات تتأقلم مع ندرة املياه.العربية ملوا

وقد توصلنا في نهاية الدراسة إلى أن الدول العربية تواجهها العديد من املعيقات التي تحول دون تمكنها من    

للدول العربية ومحدودية قدراتها ، ومنها ما  مواجهة تداعيات هذه الظاهرة. والتي منها ما يتعلق باملوقع الجغرافي

يتعلق بظاهرة التغيرات املناخية في حد ذاتها والتي تتطلب جهود دولية، وسياسات حكومية، ومسؤولية فردية من 

 أجل الحفاظ على هذا الكوكب الذي تشترك فيه البشرية جمعاء. 

األمن الغذائي، التنمية ، التصحر، ول العربية، الجفاف: التغير املناخي، االنتاج الغذائي، الدالكلمات املفتاحية

 الزراعية، الزراعة الذكية.

Abstract: 

Climate change is a continuous threat to all people of the world due to its danger and the increase in its 

environmental impacts because of the emissions of gases that cause global warming. The Arab countries 

have witnessed many environmental problems and their repercussions on various sectors, especially the 

economic sector in all its fields (tourism, agriculture and food production). Despite the fact that studies 
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 مقدمة 

فارتفاع معدالت ، دول العالم جراء التغير املناخي نطاق التهديدات املناخية في كل اتسع خالل العقدين األخيرين 

الحرارة وزيادة معدالت هطول األمطار  في بعض املناطق في مقابل قلتها  في مناطق أخر ى فضال عن الفيضانات العارمة  ما 

الشرب والزراعية ما أثر سلبيا على انتاج الغذاء،  واذا كان هذا السيناريو القاتم لتغير نجم عنها حدة الجفاف وتناقص مياه 

 املناخ تواجهه الدول املتقدمة  في العالم فما هو الحال بالنسبة لدول النامية  تلك التي يتزاوج ف ها الفقر بالنزاع املسلح؟.

من املشكالت البيئية، بفعل التغير املناخي  وما كان له من  وتعد الدول العربية من الدول النامية التي عرفت العديد 

انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات خاصة القطاع االقتصادي منه بمختلف مجاالته على الرغم من أن الدراسات 

ألكثر تضررا أن هذه الدول أقل انبعاثا للغازات الدفيئة مقارنة بدول الشمال ومع ذلك فهي احول هذه الظاهرة أشارت إلى 

 من  التقلبات املناخية.

فتعير املناخ من شأنه التأثير على النشاط الزراعي بطرق عدة خاصة من خالل التغيرات في معدالت الحرارة ما يضر  

بجودة الغذاء وكذا انتاج املحاصيل، وما يصاحبه من زيادة في أسعار املواد الغذائية لدى العديد من الدول النامية خاصة 

يرة منها، نظرا لكونها أكثر عرضة ألثار الجفاف والفيضانات واألعاصير ، وبصدد مواجهة ما تطرحه هذا الظاهرة من الفق

تداعيات وخيمة على البيئة العربية وما لها من انعكاسات سلبية تهدد االنتاج الغذائي والتنمية الزراعية بدرجة أولى لهذه 

بصفة منفردة أو بصفة جماعية جملة من التدابير واالجراءات التي من املمكن  الدول وسعيا منها لحد من ذلك وضعت سواء

 أن يكون لها صدى في مواجهة تحديات هذه الظاهرة.

ويستمد هذا البحث أهميته من أن الدول العربية من أكثر مناطق العالم تأثرا بظاهرة التغير املناخي، و ما كان لها من 

ياة السيما منها االنتاج الغذائي الذي عرف تراجعا فضيعا في السنوات األخيرة، وهذا على انعكاسات سلبية مختلف أوجه الح

من الرقم  %5الرغم من أن نسبة مساهمتها في انبعاثات املسببة ضئيلة مقارنة بالنصف الشمالي، إذ قدرت بأقل من 

 العالمي.

indicate that countries of the Arab world emit harmful gases and emissions compared to the northern 

countries, they suffer the most from this phenomenon. This study aims to stand on the reality of climate 

change in the Arab countries and its role in the decline in food production and agricultural development 

by reviewing some examples that affect food production and production areas, like heat stress, the spread 

of drought and the phenomenon of desertification. Then, the study shows the measures taken in the Arab 

countries to face such problems, such as reducing harmful emissions, building dams, modifying the 

irrigation pattern, resorting to crops adapted to water scarcity....We found that Arab countries encounter 

many obstacles that prevent their ability to face the repercussions of this phenomenon including what is 

related to the geographical location of the Arab countries and their limited capabilities and the 

phenomenon of climate change which requires international efforts, governmental policies and 

individual responsibility in order to preserve that planet that all humanity shares.  

 

Key words: climate change, food production, heat stress, drought, desertification, dry crops, food 

security, agricultural developmentArab countries,smart farmin. 
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العربية تسببه في  تراجع االنتاج الغذائي والتنمية  ومن هنا يهدف البحث الي الوقوف على واقعالتغير املناخي في الدول 

الزراعية، وذلك من خالل استعراض بعض األمثلة التي تؤثر  على انتاج الغذاء وعلى مناطق انتاج الغذاء، كاإلجهاد الحراري، 

واجهتها كتقليل وانتشار الجفاف، واتساع ظاهرة التصحر، ثم بيان االجراءات والتدابير التي وضعتها الدول العربية مل

، مع تبان أهم العقبات التي تحول دون لى زراعات تتأقلم مع ندرة املياهاالنبعاثات الضارة ،تعديل نمط الري، اللجوء إ

 وصوله للهدف.

إلى أي مدى يساهم تغير املناخ في و بناء على ما سبق سنحاول من خالل دراستنا هذه اإلجابة على اإلشكالية التالية: 

 نتاج الغذائي والتنمية الزراعية في العالم العربي؟ وما الذي يجب القيام للحد من تأثيراته؟.تراجع اال 

 وتندرج تحتها التساؤالت الفرعية التالية:

 فيما تتمثل األثار البيئية لتغير املناخ ؟ و إلى أي مدى تساهم في تراجع االنتاج الغذائي والتنمية الزراعية في العالم العربي؟

ة الدور الذي تؤديه الزراعة الذكية مناخيا في ضمان انتاج زراعي مستدام من جهة ومواجهة مختلف األثار السلبية ما حقيق

 لتغير املناخي على االنتاج الغذائي والتنمية الزراعية من جهة أخرى؟

 ماهي أهم العقبات التي تواجه الدول العربية في التصدي لظاهرة التغير املناخي؟

 والتساؤالت الفرعية نتناول النقاط التالية: ى االشكاليةو لإلجابة عل

 أوال : اآلثار البيئية لتغير املناخ  وانعكاساتها على االنتاج  الغذائي والتنمية الزراعية بالعالم العربي

 اآلثار البيئة املترتبة عن التغيرات املناخية بالعالم العربي. -1

 والتنمية الزراعية بالعالم العربي. االنعكاسات الضارة على انتاج الغذاء -2

 ثانيا: التدابير املتخذة ملواجهة أثار التغيرات املناخية على االنتاج الغذائي والتنمية الزراعية في ظل االستراتيجية العربية.

 راعية في العالم العربيالزراعة الذكية مناخيا كأهم تدبير ملواجهة اآلثار السلبية لتعير املناخ على انتاج الغذاء والتنمية الز -1

 تدابير أخرى في اطار مواجهة اآلثار السلبية لتغير املناخ على انتاج الغذاء والتنمية الزراعية في العالم العربي -2

 ثالثا: أهم العقبات التي تواجه الدول العربية في التصدي لظاهرة التغير املناخي

 ة ومحدودية قدراتها.العقبات املتعلقة باملوقع الجغرافي لدول العربي-1

 العقبات املتعلقة بظاهرة التغيرات املناخية في حد ذاتها.-2

 .أوال: اآلثار البيئية لتغير املناخ وانعكاساتها على االنتاج الغذائي والتنميةالزراعية بالعالم العربي

االهتمام بهذه الظاهرة مع  تغير املناخ هو أكبر تحدي يوجهه العالم بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة، إذ بدأ

نهاية القرن التاسع عشر، بعدما تمكن الباحثون وعلماء الجغرافيا واملناخ من التوصل إلى أن املناخ في تغير مستمر ويؤثر 

بشكل مباشر وكبير على كافة أوجه الحياة على كوكب األرض. ووفقا للبنك الدولي تعد الدول العربية من أكثر الدول تأثرا 

بلد ا األكثر تأثرا بالتغيرات املناخية التي أعلنها هذا االخير  12رات املناخية إذ أن سبع دول عربية جاءت ضمن قائمة ال بالتغي

 .2013مؤخرا لسنة 

 األثار البيئية املترتبة عن التغيرات املناخية بالعالم العربي-1 

باإلنسان ومحيطه وهو أكدته جميع التقارير  يترتب عن التغيرات املناخية مجموعة من اآلثار البيئية التي تمس

(, وغيرها من الدراسات والبحوث، وتتجلى أهم مظاهر  أو اآلثار البيئية GIECالصادرة عن الهيئة الحكومية لخبراء املناخ )

 لتغير املناخي بالعالم العربي في:

بتغير املناخ إلى أن عدد موجات الحر قد ازداد  حيثأشار ت اللجنة الدولية الحكومية املعنيةارتفاع معدل درجات الحرارة: -

 19تم تسجيل  2010وأن عدد الليالي الحارة قد ارتفع في جميع أنحاء العالم، وبشكل كبير في املنطقة العربية، إذ في عام 

التاسع عشر، وكان دولة عرفت ارتفاع كبيرا في درجة الحرارة، هذا العام الذي اعتبر األكثر حرارة منذ أواخر ثمانينات القرن 

درجة مئوية، كما جاء في تقرير  52.6من ضمن تلك الدول خمس دول عربية من بينها الكويت التي سجلت رقما قياسيا بلغ 
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التقييمي الرابع لها  أن املنطقة العربية تظل في الغالب قاحلة وأن العديد من املناطق ف ها ستصبس أعلى حرارة وأكثر جفافا 

 (.2012)البنك الدولي: 

حتى نهاية القرن، كما  c°4و 2.5، وما بين c°1.5و  0.5ومن املتوقع أن ترتفع معدالت الحرارة في معظم املناطق العربية ما بين 

أن التوقعات تشير إلى أن ارتفاع الحرارة سيكون أشد في املغرب العربي وشمال ووسط شبه الجزيرة العربية خالل فصل 

 (911-910، ص 2021موساوي: .) رياض c°4الصيف بأكثر من 

بفعل ارتفاع درجات حرارة األرض سيعرف نظام تساقط األمطار اضطرابا، حيث تصبس بعض تغير نمط تساقط األمطار:  -

أجزاء الكرة األرضية تشهد تساقط كميات كبيرة من األمطار، فيما تعاني مناطق أخرى من أجزاء الكرة األرضية جفافا 

، عرفت املناطق الشرقية من أمريكا الشمالية 2005حتى  1900ار ، ففي الفترة املمتدة من عام بسبب انخفاض هطول األمط

والجنوبية وكذا شمال أوروبا وشمال ووسط آسيا، زيادة في هطول األمطار بصورة ملفتة لالنتباه، في حين عانت مناطق 

من أسيا جفافا بسبب انخفاض هطول األمطار  أخرى كمنطقة الساحل ومنطقة البحر املتوسط وافريقيا الجنوبية وأجزاء

هو ما يساهم في زيادة حدوث الفيضانات في املناطق التي تشهد زيادة في هطول االمطار فيما ستعاني األقل هطوال جفافا وما 

،موقع الكتروني(، فحسب 2008لذلك من انعكاسات سلبية تمس خاصة  االنتاج الزراعي ونقص مياه الشرب ) د.ن:

ات معظم املنطقة العربية تعد من ضمن املناطق األكثر انخفاضا من حيث متوسط التساقطات مع نهاية القرن التوقع

باستثناء املناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية أين ستكون وطأة  50إلى  5الحالي، حيث تتراوح االنخفاضات بين 

 (912، ص 2021االنخفاض أقل حدة،) رياض موساوي: 

حيث ساهم ارتفاع درجات حرارة االرض إلى جانب انخفاض هطول االمطار في بعض دة الجفاف و التصحر: زيادة ح-

املناطق في زادة مساحات األراض ي الجافة، ففي أمريكا و أسيا وافريقيا  وبالنظر  ملا تعانيه من جفاف فبفعل التغير املناخي 

هكتار من االرض ي تعاني من الجفاف في هاتي القارات الثالث،  870أي ما يعادل  %18ازدادت حدة الجفاف ف ها ، إذ هنالك 

من أراض ي العالم الجافة موجودة في هذه   %32وبهذا الخصوص تعد القارة االفريقية من أكثر  املناطق تضررا، حيث أن 

(، وهذا على الرغم من أن 12من األراض ي الزراعية قد اصابها التآكل والتعرية ) رحمن رباط اإليدامي: د.ت،ص %73القارة، و 

من اجمالي االنبعاثات  %4كمية االنبعاثات ف ها من ملوثات الهواء والغازات الدفيئة ال تكاد تذكر، إذ تساهم فقط بنسبة 

 (.31،ص 2018العاملية.) بريش ي بلقاسم: 

ارة، وتآكل التربة وانجرافها كما أنه بفعل الجفاف املتكرر والتقلبات املناخية الشديدة الناتجة عن ارتفاع درجات الحر 

في املنطقة العربية التي هي في معظمها قاحلة أو شبه قاحلة، ذلك أن  ساهمت كل هذه العوامل في تفاقم مشكلة التصحر 

التصحر  بأنه " تردي  1994إذ عرفت اتفاقية التصحر لسنة زيادة درجة الحرارة من شأنه نقل املنطقة إلى منطقة جرداء، 

ملناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة، والتي من بينها تغير املناخ والنشاطات األراض ي في ا

 (.24،ص 2010البشرية. ) سالفة عبد الكريم الشعالن: 

 2ممليون كل3.6فالتصحر من أخطر املشكالت في املنطقة العربية ، إذ تقدر مساحة االراض ي املهددة بالتصحر بحوالي  

مجموعات من حيث نسبة املساحة املتصحرة،  4من املساحة االجمالية للدول العربية(، وتقسم الدول العربية إلى  25%) 

من املساحة الكلية ) اإلمارات، البحرين، جيبوتي، السعودية، الكويت، مصر(،  %90األولى يرتفع ف ها التصحر إلى أكثر من 

 50) األردن، الجزائر، لبيا، عمان(، الثالثة تتراوح نسبة التصحر ف ها من  %90إلى  %76 الثانية تتراوح ف ها نسبة التصحر من

) لبنان، السودان، %50) تونس، املغرب، موريتانيا، اليمن(،أما املجموعة الرابعة فتقل نسبة التصحر ف ها عن % 70إلى %

 (.5،ص 2018سوريا، الصومال، العراق، وفلسطين(،) علي حدادة: 

بيؤدي ارتفاع درجات حرارة األرض عن معدلها الطبيعي إلى ذوبان مساحات واسعة إذ  ع مستوى البحار و املحيطات:ارتفا-

فإن ذلك ° م 4-2من الجليد وتراجعه في مختلف مناطق العالم, فلو ارتفع معدل درجة الحرارة على املستوى العالمي من 

الي والجنوبي, مما يسبب ارتفاع منسوب البحار واملحيطات واغراق يؤدي إلى ذوبان كميات كبيرة من جليد القطبين الشم
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الكثير من املدن الساحلية  كما يؤدي إلى القضاء على قسم كبير من اليابسة واملياه الجوفية العذبة. )رحمن رباط اإليدامي: 

 (.14د.ت، ص 

، إلى أن مدينة 2017بتغير املناخ في أواخر وبهذا الخصوص أشار تقرير دولي صادر عن الهيئة الحكومية الدولية املعنية 

 0.5االسكندرية بمصر تقع ضمن قائمة املدن املهدد، إذ أن شواطئ االسكندرية ستغمر حتى مع ارتفاع مستوى البحر بمقدار 

نسوب مياه متر ،واألمر ذاته بالنسبة ملدينتا عدن والحديدة باليمن فهي األخرى من ضمن املدن املهددة  بالعمر بسب ارتفاع م

 موقع الكتروني(. 2019املحيط الهندي، ما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية.)حازم بدر:

ارتفع عدد الكوارث املرتبطة باملناخ  كالفيضانات واألعاصير والعواصف إذ عرفت  حيث  ارتفاع وتيرة الكوارث الطبيعية:-

 400إلى  1980كارثة خالل سنة  200ناطق الساحلية، فمن الدول العربية زيادة مستمرة في عدد الفيضانات خاصة في امل

ما يعني أن عددها قد تضاعف بفعل التغيرات املناخية، وما لذلك من خسائر مادية وبشرية ال قبل  2006كارثة خالل سنة 

الية غرداية.) بو  2008، وكان أخرها سنة 2001، 1974، 1969لإلنسان بها، منها الجزائر التي عرفت فيضانات مدمرة سنوات 

 (. 30،ص 2018بريش ي بلقاسم: 

وكل هذه اآلثار كان  لها  انعكاسات سلبية خاصة على القطاع االقتصادي إذ كان لها دور  كبير في تراجع انتاج الغذاء 

 املوالي.والتنمية الزراعية في العالم العربي، وبالتالي تضاعف أزمة األمن الغذائي ف ها، هو ما سوف يتم بيانه في العنصر 

 االنعكاسات الضارة على انتاج الغذاء والتنمية الزراعية بالعالم العربي-2

يشكل تغير املناخ تهديدا مستمرا لألمن الغذائي في العالم العربي ملا يسببه من تراجع في انتاج الغذاء والتنمية 

املحيطات وتدهور األراض ي الزراعية بسب الزراعية، فارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التهاطل وارتفاع مستوى البحار  و 

وتربية االحياء   التصحر لها انعكاسات سلبية  من خالل تخفيض انتاجية املحاصيل والثروة الحيوانية ومصائد األسماك

 املائية، ومنه تساهم اآلثار البيئية لتغير املناخ في تراجع االنتاج الغذائي والتنمية الزراعية وذلك من خالل ما يلي: 

تعتبر التنمية الزراعية من أهم االليات التي يتم تبنها واالعتماد عل ها لتطوير وتنمية االنشطة االقتصادية 

واالجتماعية، لدورها الفعال في تقليل التبعية للخارج وتوفير االمن الغذائي، فهي أبداة لكسب الرزق وتوفير الرفاه ألفراد 

ن عوامل نجاحها باعتبارهما عمليتان مترابطتان. يؤثر كل منهما في اآلخر .) صبري املجتمع ،  ويعد عامل املناخ عامل مهم م

 (.180،ص 2020مقيمس: 

ويظهر تأثير املناخ على الزراعة من خالل أن هذه األخيرة  تخضع بشكل كبير  للمناخ، ذلك أن ملحاصيل التي نزرعها 

دد بما ف ها الحرارة األمثل واملياه الكافية، فإذا كانت بعض كي تنمو لتوفير األغذية وااللياف والطاقة تحتاج لظروف مح

املحاصيل تنمو في درجات حرارة عالية، فهنالك بعض املحاصيل تتطلب درجات حرارة مالئمة كي تنمو ، كما أنه إذا لم 

 (.5،ص 2016الزراعة: تتوافر كمية املياه واملغذيات الكافية لنمو فأنه من املحتمل أن تتراجع الغالت،) منظمة االغذية و 

فلو انخفضت معدالت الحرارة في البصرة مثال درجتان أو ثالث عن معدلها الحالي، بالنتيجة وفي أفضل الظروف 

سيقل معدل انتاجية النخيل من التمور أو أن النخيل ستموت آصال إذا لم تستطيع مقاومة انخفاض الحرارة، كما ان 

تأثر إما بانخفاض انتاجيتها أو  اختفائها تماما، بمقابل ذلك تنمو نباتات أخرى في تلك هنالك أنواع أخرى من النباتات سوف ت

املواقع، ومنه يمكن أن نقيس عمق األزمة التي يسببها التغير املناخي بالقياس على األزمات التي يسببها التذبذب املناخي في  

 (.  452-451،ص 2008ائي: التأثير على انتاجية بعض املحاصيل. ) قص ي عبد املجيد السامر 

فتغير نمط هطول األمطار ودرجات الحرارة املتغيرة إلى جانب الظواهر املتطرفة نتيجة تغير املناخ خاصة منها  

الفيضانات والجفاف والتصحر ،  تؤدي حسب بعض الدراسات إلى تراجع انتاجية  بعص املحاصيل  والذي يمكن أن يصل 

(، باإلضافة إلى نمو  العديد من األعشاب الضارة وانتشار  xi،ص 2017االمم املتحدة :  )%في بعض املناطق 30إلى نسبة 

الطفيليات واألمراض لدى املاشية، ما يهدد الثروة الحيوانية مع مرور الوقت، فيما ستعاني املناطق التي يزداد ف ها هطول 

عرف زيادة في انتاج املحاصيل الزراعية)بوثلجة عائشة: املطار من تكاثر العوامل املمرضة الناشئة عن الرطوبة وإن كانت ست

 (.215-214، ص 2020
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من الزراعة العربية زراعة مطرية  فهي عرضة أكثر للتباين في معدالت سقوط االمطار ، وبالتالي   %70وبما أن حوالي 

تدامة مثل استخراج املياه تراجع في انتاجية املحاصيل،  وما يزيد حدة هذه االزمة هو ممارسات طرق الري الغير مس

من املناطق املروية  % 80.3السطحية والجوفية دون قيود ، سيادة اساليب الري التقليدية كالري السطحي املمارس في حوالي 

اضافة الى  %51مما أدى الى انخفاض متوسط كفاءة الري ف ها الى  % 50للمنطقة،  وزيادة نسبة فقد املياه في القطاع عن 

 (. 912ص  2021صيل مستهلكة بكثافة للمياه. )  رياض موساوي:زراعة محا

من املياه املجندة بينما ال تساهم إال بنسبة  %65ففي الجزائر مثال تستهلك الزراعة  كميات كبيرة من املياه تصل الى  

كة للمياه ال تعظي من الناتج الداخلي الخام، حيث تعد الحبوب الغذاء الرئيس ي للسكان وهي من الزراعات املستهل 15%

فقط من الحاجيات املحلية، وتقدر وزارة الفالحة تراجع انتاجها تحت تأثير التغيرات املناخية بحوالي  % 20سوى حوالي 

، حيث يظهر نقص املياه والجفاف أثناء نمو القمس من خالل نقص عدد السنابل وانخفاض وزن الحب وبالتالي ضعف 10%

لتعمق أكثر في املستقبل في حالة عدم  اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من اآلثار السلبية لتغير املردود، هذه الفجوة مرشحة 

 (. 257املناخي على االنتاج الزراعي.) عشاش ي محمد، ص 

كما أن االرتفاع في مستوى مياه البحار واملحيطات نتيجة ذوبان الجليد يؤدي إلى حدوث الفيضانات التي تقض ي على  

ملنتجات الزراعية، كما تسبب خسائر في االراض ي الزراعية ومساحات الرعي وسبل املعيشة الريفية ضف إلى املحاصيل وا

ذلك أنها تؤدي  إلى  تملح االراض ي واملياه وهو ما يشكل خطرا على مصائد األسماك وتربية األحياء املائية، وهذا حسب ما 

(. إلى جانب ذلك تعمل العواصف واألعاصير 5، ص 2015ن تسعديت:أشارت له الهيئة الدولية الحكومية للمناخ، ) بوسبعي

األكثر تواتر على اإلضرار بتربية األحياء املائية والصيد، كما تحدث تغيرات في صفات أنواع األسماك في املياه العذبة، وينهار 

 نظام الشعب املرجانية.

ج والثروة الحيوانية بسبب االجهاد الحراري الذي ضف إلى ذلك ارتفاع نسبة الحرارة يؤدي كذلك إلى تراجع االنتا 

 (.24،ص 2016يصيب عدد من األصناف الحيوانية.) منظمة االغذية والزراعة :

في البالد العربية، ما يفاقم من  2050بحلول عام  %10وتشير التقديرات أن تغير ملناخ سيقلل من جريان املياه بنسبة 

ها تحتوى على أقل املوارد الطبيعية للمياه في العالم ،حيث تعاني كافة البلدان العربية من مشكلة شح املياه ف ها على اعتبار أن

 (.2012شح املياه )البنك الدولي:

ومن املتوقع أن تزيد  2030إلى غاية  %37كما تشير توقعات البنك الدولي اليوم أن العراق تحت شحة املياه ما يقارب 

مم املتحدة من خالل تقرير صادر عنها أنه في حال ماذا استمرت دول الجوار في برامجها ،كما بينت اال 2040في  عام  %51إلى 

ومشارعها لحصاد املياه والسدود والخزانات وغيرها وإذا ما شغلتها بكامل سعتها فإنه لن يبقي هنالك قطرة واحدة تدخل 

الجد من كافة البرامج والخطط  ، وهذا أمر خطير جدا ينبغي أن يؤخذ على محمل من2040العراق بحلول عام 

 واالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية العربية.

إذن  فتعير املناخ من شأنه التأثير على النشاط الزراعي،  بطرق عدة خاصة من خالل التغيرات في معدالت الحرارة ما 

ذائية لدى العديد من الدول النامية كما يضر بجودة الغذاء وكذا انتاج املحاصيل، وما يصاحبه من زيادة في أسعار املواد الغ

هو عليه الحال في الدول العربية على االخص الفقيرة منها واألقل قدرة على مواجهة التغيرات املناخية ، لكونها األكثر عرضة 

ي التي أعلنها ألثار الجفاف، والتصحر والفيضانات واألعاصير، إذ جاء ضمن  قائمة البلدان املهددة بعدم ثبات االنتاج الزراع

، ثالث دول عربية، تصدرها السودان في املركز األول، واململكة املغربية في املركز السادس، ثم 2013البنك الدولي سنة 

 (. 123،ص2015الجزائر في املركز العاشر.) بوسبعينتسعديت : 

ثفة تتسبب في انبعاث كميات من جهة أخرى يظهر تأثير الزراعة على املناخ من خالل أن  الزراعات الصناعية املك

هائلة من غازات الدفيئة املفاقمة لظاهرة التغيرات املناخية، ذلك أن انتاج األسمدة الكيماوية املستعملة ف ها يتطلب في 

( مليون برميل من النفط  ضف إلى ذلك الطاقة املستخدمة في انتاج املبيدات الحشرية أو في 100امريكا وحدها سنويا مئة )

ل اآلالت الزراعية، فوفقا لتقييمات االنبعاثات الغازية التي تقدمها الحكومات إلى الهيئة املسؤولة عن تنفيذ اتفاقية استعما
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من الغازات املسببة لالحتباس الحراري. ) %15األمم املتحدة االطارية للتغير املناخ، فإن الزراعة مسؤولة عن اطالق حوالي 

 (.247-246عشاش ي محمد، 

تدابير املتخذة ملواجهة آثار التغير املناخي على االنتاج الغذائي والتنمية الزراعية في ظل ثانيا: ال

 االستراتيجية العربية.

التغيرات املناخية اليوم تجتاح العالم، وتؤثر بشكل مباشر و كبير على كافة أوجه الحياة على كوكب األرض، وعلى ذلك 

لى ضرورة كبس هذه الظاهرة قدر املستطاع حتى ال تتطور األمور ملا هو أسوأ وبصدد توجهت أنظار العالم في السنوات األخيرة إ

مواجهة ما تطرحه هذا الظاهرة من تداعيات وخيمة على البيئة العربية، وما لها من انعكاسات سلبية تهدد االنتاج الغذائي 

سواء بصفة منفردة أو بصفة جماعية جملة والتنمية الزراعية  بدرجة أولى لهذه الدول وسعيا منها لحد من ذلك وضعت 

من التدابير واالجراءات التي من املمكن أن يكون لها صدى في مواجهة تحديات هذه الظاهرة ومن بين أهم تلك التدابير 

بحت املتخذة ما يعرف بالزراعة الذكية مناخيا، كأحد املناهج الحديثة للتقليل من اآلثار السلبية لتغيرات املناخية التي أص

 تشكل تحديا كبيرا إلى جانب تدابير أخرى.

الزراعة الذكية مناخيا كأهم التدبير ملواجهة اآلثار السلبية لتعير املناخ على انتاج الغذاء والتنمية -1

 الزراعية في العالم العربي

تغير املناخ من تداعيات تعد الزراعة الذكية مناخيا أحد املناهج الحديثة التي يمكن االعتماد عل ها ملجابهة ما يطرحه 

على انتاج الغذاء والتنمية الزراعية، هذا النهج الذي أشادت به العديد من املنظمات العاملية والدول ملا يحققه من أهداف 

التنمية املستدامة، وذلك من خالل ضمان وجود انتاج غذائي مستدام، زيادة االنتاجية واملحاصيل، توفير الحماية الالزمة 

تعزيز القدرة على التكيف مع التغير املناخي، وبما أن الدول العربية من أكثر املناطق  تضررا بأثار التغير املناخي، فقد للبيئة، 

 سارت على النهج الجديد.

 مفهوم الزراعة الذكية مناخيا-1.1

مناسب  ، كنموذج2010الزراعة الذكية مناخيا مفهوم حديث تم وضعه من طرف منظمة األغذية والزراعة سنة 

لتحقيق زراعة مستدامة من شأنها تحقيق نمو زراعي مستدام يساهم في تحقيق األمن الغذائي من جهة، وكنظام مرن 

ملواجهة مختلف األزمات الراهنة واملتوقعة والتي يأتي في مقدمتها التغير املناخي من جهة أخرى.) منظمة األغذية 

 (.14، ص 2016والزراعة:

عرفتها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بأنها" النهج الذي يساعد على توجيه مناخيا:  تعريف الزراعة الذكية-

اإلجراءات الالزمة لتحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية، لدعم التنمية بصورة فعالة وضمان األمن الغذائي في وجود مناخ 

األراض ي الزراعية والثروة الحيوانية والغابات  -اظر الطبيعيةمتغير"، وعرفها البنك الدولي بأنها" نهج متكامل إلدارة املن

ومصائد األسماك، التي  تعالج التحديات املرتبطة باألمن الغذائي وتغير املناخ"، كما عرفت على أنها عبارة عن نهج وليست 

االجتماعية واالقتصادية  ممارسة محددة أو تكنولوجيا معينة يمكن تطبيقها عامليا، فإنها تتطلب إجراء تقييمات للظروف

، ص 2020والبيئية الخاصة باملوقع حتى يمكن تحديد تكنولوجيات وممارسات االنتاج الزراعي املناسبة.) صبري مقيمس:

186 .) 

 وتقوم الزراعة الذكية مناخا على ثالث أهداف أو  مرتكزات تتمثل في: أهداف الزراعة الذكية مناخيا: - 

مستدام من خالل زيادة االنتاج الزراعي واملداخيل من األسماك واملواش ي ما يحسن من درجة األمن في زيادة االنتاجية بشكل 

للعاملين في الزراعة وهو ما يحقق البعد االقتصادي  %65الغذائي وضمان الغذاء، فضال عن زيادة الدخول بالنسبة لحوالي 

 (.915، ص 2020للتنمية املستدامة )رياض موساوي:

مس  بتعزير القدرة على التكيف مع التغير املناخي وذلك من خالل زيادة القدرة على التكيف والصمود في كما أنها تس 

وجه األزمات والصدمات  في مختلف املستويات كالحد من التعرض للجفاف والصدمات األخرى، من مستوى املزروعة وصوال 

املزارعين على التكيف مع آثار تغير املناخ ولكي يصبحوا أعلى إلى املستوى املحلي ثم الوطني ومساعدة املجتمعات الريفية و 
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قدرة على املرونة واالستجابة ،وهو  ما يمثل البعد االجتماعي فضال على أنها تسمس بتحقيق البعد البيئي  من خالل  الحد من 

وإدارة التربة والغطاء النباتي، انبعاث الغازات الدفيئة عن كل كليو من املواد الغذائية املنتجة، وتجنب ازالة الغابات، 

باإلضافة إلى البحث عن سبل امتصاص الكربون من الغالف الجوي، والتقليل من املدخالت الزراعية الغير آمنة كاملبيدات 

 (. xiv،ص 2016واألسمدة الكيماوية التي تؤثر سلبا على البيئة.) منظمة األغذية والزراعة: 

 لتحول نحو الزراعة الذكية مناخيا املمارسات العربية في سياق ا-2.1

في اطار سعي الدول العربية لتخفيف والتكيف مع مختلف التحديات التي يطرحها تغير املناخ على االنتاج الغذائي 

والتنمية الزراعية ومنه  تحقيق األمن الغذائي قامت بتبني ممارسات انتاجية خضراء على طول سلسلة االنتاج الزراعي من 

ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، غير أن  التحول املستدام إلى هذه األخيرة  يتطلب اتباع نهج شامل يعتمد على خالل تبني 

 جملة من املتطلبات.

تهيئة بيئة تمكينية لتخطي الحواجز التي تحول دون اعتماد  متطلبات تطبيق وتنفيذ استراتيجية  الزراعة الذكية مناخيا: -

 وذلك من خالل : الزراعة الذكية مناخيا 

تحسين وسائل وقدرات رصد األحوال الجوية التي تسمس باتخاذ قرارات واضحة، مثال عن وقت الزرع ونوعية ما يزرع  

(،  ذلك أن اتاحة البيانات املتعلقة بالطقس واملناخ أمر 12،ص 2018بطريقة تعظم انتاجية هذه الزراعة ) على حداد: 

ب ها عن درجات الحرارة وهطول االمطار  يصعب اتخاذ قرارات سليمة، فعلى سبيل  ضروري ،فبدون وجود بيانات موثوق 

املثال توفير  املعلومات حول تدفقات األنهار  ومستويات املياه الجوفية ونوعية املياه وامللوحة أمر بلغ األهمية لتقيم توافر 

ية محدود جدا مقارنة مع األجراء األخرى من العالم ، املياه حاليا ومستقبليا، وفي الدول العربية عدد محطات االرصاد الجو 

لذا كان البد من جمع ورصد البيانات املناخية من خالل زيادة عدد محطات االرصاد الجوية والتعاون مع البلدان األخرى  

عربية هي جزء لتحسين التغطية ومقارنة البيانات، وقد بدأت هذه الجهود بالفعل فعلى سبيل املثال فالعديد من الدول ال

من مجموعة بيانات وتقييم املناخ األوروبي الذي يجمع مالحظات يومية ويقوم بمراقبة الجودة والتحليل ونشر النتائج ) 

 (.2012البنك الدولي: 

تحسين القدرات الفنية والوظيفية التي يتمتع بها العاملون في القطاع الزراعي، وذلك من خالل زيادة االهتمام بتعليم 

ارعين ألنهم أكثر انتاجية من غير املتعلمين، وأكثر قدرة على اتخاذ تدابير التخفيف من مخاطر تغير املناخ، كما أن تدريب املز 

املزارعين على أفضل تقنيات الزراعة يساهم في زيادة االنتاجية من خالل تبني نظم انتاج زراعية مستدامة بيئيا.) رياض 

 (.922، ص 2020موساوي:

دريبية حول تغير املناخ بشكل عام والتكيف مع تغير املناخ في الدول العربية،  لبناء الخبرات العربية في وضع برامج ت

مجال علم املناخ، وهو أمر بالغ االهمية ليس فقط للوصول إلى أفضل التقنيات الزراعية التي تساهم في زيادة االنتاجية في 

ل القادمة ملواجهة تحديات تغير املناخ، فضال عن االستفادة الكاملة من ثروة ظل مناخ متغير، وإنما أيضا لبناء قدرات االجيا

معلومات املراقبة واالقمار الصناعية،  ويمكن ادماج هذا  التدريب في برامج بناء القدرات القائمة أو برامج الدراسات العليا 

 (.2012نك الدولي: في القطاعات الرئيسية مثل الهندسة والزراعة والصحة أو االقتصاد .) الب

تطوير البحوث الزراعية من أجل ايجاد الحلول املناسبة،  غير  أن عدد منشورات األبحاث الزراعية العربية مقارنة 

بالدول املتقدمة ضئيل جدا، كما أن دوال مثل البرازيل، باكستان، بنغالديش، وإثيوبيا، تتفوق على العديد من الدول العربية 

دل ذلك على ش يء إنما يدل على قلة أهمية هذا النوع  من األبحاث بالدول العربية رغم منافعها،  وفيما  في هذا املجال، وإن

 يوضح  أن عدد املتخرجين الزارعين  في الدول العربية  ضئيل  مقارنة بالتخصصات االخرى :  01يلي جدول رقم 

 دول عربية مختارة.–جين نسبة املتخرجين في التخصص الزراعي من اجمالي املتخر :  02الجدول 

 االمارات تونس  سورية السودان املغرب  األردن  مصر  الجزائر الدول 

 37 906 1745 3043 1085 1822 11577 3914 العدد

 0.1 1.4 3.0 2.4 1.4 3.0 2.3 1.5 النسبة
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 (.923، ص 2020املصدر : )رياض موساوي: 

 (13، ص2018و توفير االستثمارات املالية الالزمة.) على حداد: املساهمة في وضع أطر تنظيمية و سياسات مواتية، 

 مسار الدول العربية في تبني الزراعة الذكية مناخيا:-

في ظل مواجهة مناخ أكثر جفافا وتقلبا، قامت الدول العربية بتبني  بعض ممارسات الزراعية الذكية مناخيا، والتي 

رونة تجاه تغير املناخ الي جانب زيادة االنتاج واالنتاجية وبالتالي تحقيق األمن من شأنها أن توفر لهم مزيدا من التأقلم وامل

 الغذائي وفيما يلي نستعرض  تلك املمارسات :

   :وذلك من خالل اتباعجملة من املمارسات التي تسمس باملحافظة على اإلدارة املستدامة للتربة واألراض ي

منع تأكلها، ما يضمن توفير الشروط املالئمة إلنتاج املحاصيل.) رياض الخصائص البيولوجية والفيزيائية للتربة وت

( ،إلى جانب استخدام  أساليب لترميم األراض ي املتدهورة، وإدارة األراض ي العشبية 918،ص 2020موساوي:

م واملراعي، فضال عن مكافحة اآلفات واالمراض واألعشاب الضارة بطريقة املتكاملة والصديقة للبيئة، استخدا

 (.187،ص 2020األسمدة الطبيعية.) صبري مقيمس:

  والتي تهدف إلى تكثيف واستدامة انتاج املحاصيل الزراعية واالنتاج الحيواني من اتباع نظم االنتاج املستدامة :

خالل تبني الزراعة الحافظة، الزراعة العضوية، ، الزراعة املائية، وكذا الزراعة في البيوت املحمية بإضافة إلى 

، ص 2020طبيق نظم تربية االحياء املائية و إدارة املستدامة للمراعي وتجنيبها االجهاد الحراري.) صبري مقيمس:ت

187.) 

: وقد أثبتت هذه التقنية نجاحها في دول عربية كسوريا والعراق، حيث حققت للمزارعين الصغار الزراعة الحافظة

دوالر للهكتار في العراق إلى جانب انخفاض  300دوالر للهكتار في سوريا و200املعتمدين عل ها زيادة في دخلهم من القمس حوالي 

 كبير  في التكاليف.

: وهي الزراعة التي تعتمد على نظام انتاجي يقوم على شقين يتمثل األول في الزراعة بدون أسمدة كيماوية  الزراعة العضوية

والعضوية )الخضراء(، التي  ال تسبب انعكاسات سلبية على أو مبيدات حشرية واستبدالها باألسمدة الطبيعية الحيوية 

نوعية املنتج والتربة واملياه، كاستخدام مخلفات املحاصيل ومخلفات الحيوانات، أما الشق الثاني فيتمثل في اإلدارة املتكاملة 

 لآلفات.

ج من املحاصيل املستهدفة وذلك هي استخدام أقل مساحة من االراض ي واملياه للحصول على أفضل انتاالزراعة املائية: 

( وقد تم اعتمادها 9،ص 2018لتحقيق انتاج زراعي مستدام مع الحفاظ على املوارد الطبيعية لألجيال القادمة.) علي حدادة:

في عدد من دول شبه الجزيرة العربية، وقد حفزت عائداتها عمان،  االمارات، قطر، البحرين، للتحول نحول هذه التقنية.) 

 (.918،ص 2020وساوي:رياض م

  :حيث سعت العدد من دول العربية إلى االستخدام املستدام للمياه  من خاللاإلدارة املستدامة للمياه 

مع توفير كميات من املياه  %90ومن أساليب الري املستدامة نجد الري بالتنقيط والذي تصل كفاءته إلى  رفع كفاءة الري:

طحي وقد تم استخدام هذه التقنية  في دولة االمارات العربية املتحدة حيث مقارنة بالري الس %50و %30تصل إلى 

حسب نوع املحصول، الري التكاملي الذي يساعد على التكيف  %37إلى  %5انخفضت مياه الري املستخدمة إلى نسبة من  

إذ تتراوح نسبة توفير  %85و %60نمع التغير املناخي، الري بالرش الذي حقق كفاءة عالية مقارنة بالري السطحي تتراوح ما بي

 .% 55و  %26املياه مقارنة بالري السطحي ما بين 

: من خال ل تشجيع املزارعين على اعتماد املحاصيل التي تستهلك كمية قليلة من املياه من أمثلة اعتماد أنظمة الحوافر 

حيوانات بعشب أقل استهالكا للمياه، حيث ذلك استبدال زراعة عشب الرودس كثيف االستهالك للمياه الذي يعتبر علفا لل

متر مكعب من املاء لكل طن من املادة الجافة  850من املياه، وفي اإلمارات وفر  للمزارعين % 55وفر للمزارعين في عمان 

دوالر للهكتار سنويا وهو ما شجع املزارعين على انهاء زراعة عشب  545املنتجة مقارنة بعشب الرودس أي زيادة بمعدل 
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(، ومن األمثلة كذلك نجد استبدال زراعة القمس الذي هو من املحاصيل االكثر 919، 2020الرودس) رياض موساوي:

 (.2012استهالكا للمياه بمحصول أخر كالشعير مثال الذي هو أقل استهالكا للمياه ) البنك الدولي،

 ملا تتميز به من نقص في االنتاج مقارنة بدول : تعد زيادة االنتاجية أمر مهم بالنسبة للدول العربية إنتاج املحاصيل

أخرى، وخاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تعرفها، ومن بين السبل تحسين انتاجها الزراعي ضمن ما 

 يدخل في اطار  الزراعة الذكية مناخيا نجد:

ة محدودة ومنه كان البد من العمل على  : إذ األراض ي املتاحة للزراعة في الدول العربيتوسيع األراض ي الصالحة للزراعة

 توسيعها بما يحقق الزيادة االنتاجية في املحاصيل الزراعية.

زيادة االنتاجية الزراعية من خالل االعتماد على األصناف محسنة املقاومة للجفاف والحرارة واآلفات مع تحسين أساليب 

دام للموارد وتحقيق أقص ى محصول، ومثال ذلك الزيادة التي إدارة التربة واملياه واملحاصيل لتحسين االستخدام املست

املتحصل عل ها في اطار مشروع ممول من عدة جهات عربية و دولية كالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 

اطق الجافة ) والبنك االسالمي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية وينفذه املركز الدولي للبحوث الزراعية في املن

وتشترك فيه كل من مصر، واملغرب، وتونس، والسودان، واليمن، األردن، سورية، حيث سجل  2011إيكاردا(، من سنة 

.) رياض %28املزارعون زيادات معتبر في انتاجية القمس  وتراوحت الزيادة االجمالية في انتاجية القمس في جميع تلك البلدان 

 (.920، ص 2020موساوي:

: حيث حققت البذور املحسنة وراثيا نجاحا ملحوظا في العديد من الدول العربية والتي تتميز  ل التقنيات الوراثيةاستعما

 بكونها مقاومة لإلجهادات الالحيوية ) الجفاف، الحرارة املرتفعة، البرد، امللوحة (، واإلجهادات الحيوية 

(، ومن صور تطبيق هذه التقنية 2020،921ة ( ) رياض موساوي:) األمراض، الحشرات، اآلفات، األعشاب الضارة والطفيلي

 في الدول العربية نجد:

:  وهي النباتات املحتملة للحرارة إذ تجري مراكز البحث جهودها إلدخال الزراعات الجافة )زراعات تتحمل الجفاف(

رى الغذائية فعلى سبيل املثال في أكتوبر الجينات املسؤولة عن تحمل الحرارة في النباتات املميزة بذلك إلى النباتات األخ

تشرين األول من العام املاض ي أعلنت مصر االتجاه نحو املحاصيل املوفرة للمياه، وتقليص املساحات املزروعة من النباتات 

 املستهلكة للمياه كاألرز وقصب السكر وطرح نبات "االستيفيا" كبديل عن قصب السكر في هذا االطار.

ا النبات في املناطق ذات درجات الحرارة املرتفعة، التي تساعد على زيادة النمو الخضري وال يحتاج هذا وتوجد زراعة هذ

باملئة وبذلك فهو الخيار االمثل للدول  90النبات سوى خمس االرض املطلوبة النتاج القصب ويحتاج إلى مياه أقل بنسبة 

 فدانا كاملة من بنجر السكر. 80من هذا النبات زراعة التي تعاني من شح املياه ويعادل انتاج الفدان الواحد 

كما جرت عدة جهود بحثية في هذا االطار إلنتاج أصناف من األرز املقاومة للجفاف، حيث نجح باحث بكلية الزراعة جامعة 

 نجاحا كبيرا.ألف فدان باملحافظات وحقق  200الزقازيق في انتاج صنف مقاوم للجفاف أسماه " عرابي" ، وزرع في أكثر من 

و من الجهود املبذولة أيضا اتجاه بعض الدول ومنها االمارات إلى الزراعات امللحية، وهي الزراعات التي  الزراعات امللحية :

تروى بمياه البحار، في محاولة للتغلب على نقص املياه بسبب التغيرات املناخية، وبهذا الخصوص وأظهرت تجارب نفذها 

ات امللحية بدبي بالتعاون مع الحكومة االماراتية نجاح زراعة نبات الساليكورنيا باستخدام مياه البحار.) املركز الدولي للزراع

 ،موقع الكتروني(.2019حازم بدر:

في ظل تعزيز القدرة على الصمود في وجه التغير املناخي، تم زراعة أصناف جديد من املحاصيل زراعات تتحمل الفيضانات: 

مالين مزارع في جنوب آسيا يزرعون أصناف من آرز تتحمل الفيضانات ) علي حدادة:  4ذ هنالك حوالي تتحمل الفيضانات ،إ

 (.10، ص 2018

  :حيث تعمل عدة دول عربية على ادراج كفاءة الطاقة والطاقات املتجددة على طول سلسة االنتاج إدارة الطاقة

وتقليل خسائر الطاقة ومن أمثلة ذلك استعمال املضخات الغذائي من أجل توفير الطاقة وتقليل االنبعاثات امللوثة 
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الشمسية التي بدأت تنتشر في عدة دول عربية ، الجزائر،  مصر، املغرب، تونس، لبنان، اليمن، سورية، االمارات 

 .02كما يوضح ذلك الجدول رقم 

 .2016نهاية  –القدرات املركبة من الطاقة الشمسية في املضخات الشمسية : 03جدول رقم 

 االمارات سورية اليمن لبنان تونس املغرب مصر الجزائر  الدول 

 0.017 0.008 0.406 0.178 0.235 1.230 1.318 0.026 القدرة 

 (.922-921، ص 2020) رياض موساوي:  املصدر:

ي العالم تدابير أخرى في اطار مواجهة اآلثار السلبية لتغير املناخ على انتاج الغذاء والتنمية الزراعية ف -2

 العربي

في اطار مواجهة األضرار التي يسببها ارتفاع مستوى البحار واملحيطات بفعل تغير املناخ على انتاج الغذاء والتنمية الزراعية -

من خالل الفيضانات التي تقض ي على املحاصيل واملنتجات الزراعية، كما تسبب خسائر في االراض ي ومساحات الرعي وسبل 

فضال عن إغراقها ملدن بكاملها حسب ما أشارت إلية الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ مؤخرا  املعيشة الريفية،

2017. 

تم إقامة مشروع تعاون مشترك بين كل من مصر، تونس، املغرب، موريتانيا، وذلك في أواخر شهر أكتوبر / تشرين األول  

بي بهدف مراقبة السواحل املشتركة بين تلك الدول واالستعداد ملواجهة تلك املاض ي، بتمويل من االتحادين اإلفريقي واألورو 

املشكلة،  وذلك من خالل قيام خبراء الدول املشاركة في املشروع بتحليل البيانات املتعلقة بالتغيرات في منسوب  املياه، 

تركيز األكسجين، حيث يتم طرح النتائج على تيارات املد والجزر، درجة حرارة مياه البحر وكذا امللوحة، األس الهيدروجيني، 

مستوى الهواتف واملواقع االلكترونية وهذا ملساعدة الجهات الحكومية على إدارة السواحل واالستعداد للمواجهة.) حازم 

 (.2019بدر:

ظهرت البيانات زيادة في اطار مواجهة الزيادة املستمرة في حدوث الكوارث الطبيعية بالعالم العربي بفعل تغير املناخ، إذ أ- 

مليون من  25مضطردة في عدد الفيضانات السريعة الحاصلة السيما في املناطق الساحلية والتي أدت إلى تعرض ما يصل إلى 

، األمر الذي فاقم شح املياه املوجود في املنطقة  كما %50إلى 30السكان للخطر، كما ترتب عنها انخفاض في نسبة املياه من 

إليه أن املنطقة العربية من أكثر الدول في العالم التي تعاني شحا في املياه، طبعا نقص املياه له انعكاسات وسبق االشارة 

 سلبية على انتاج الغذاء والتنمية الزراعية وبالتالي تحقيق االمن الغذائي.

كوارث" التي تم وضعها ملدة عشر استجابة لهذه التهديدات، أطلقت الدول العربية  "االستراتيجية العربية للحد من مخاطر ال

سنوات وذلك بهدف الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث من خالل تحديد األولويات االستراتيجية، وتعزيز اآلليات 

 (.2012املؤسسية و آليات التنسيق واجراءات الرصد واملراقبة على املستويات اإلقليمية والوطنية واملحلية.) البنك الدولي:  

ار التقليل من االنبعاث الضارة و بالتالي الحد من آثار التغيرات املناخية تمثلت الجهود العربية في عقد عدة مؤتمرات في اط-

، حيث أوص ى بضرورة التقيد بالقوانين  2006عربية ودولية منها مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة الذي عقد في بيروت عام 

 ن االجراءات الهادفة إلى خفض انبعاث الغازات الدفيئة منها:البيئة الدولية، كما هنالك جملة م

 استخدام طاقة الرياح على املستوى التجاري في مصر.

 استعمال الطاقة الشمسية لتسخين املياه على نطاق واسع في فلسطين املغرب وتونس.

 ائر.انطالق ألول املشاريع املركز للطاقة الشمسية في كل من مصر، املغرب،  تونس، الجز 

 إنشاء أول مجلس عربي لألبنية الخضراء في االمارات، واملدينة األولى الخالية من الكربون "مصدر" بأبوظبي
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 املشروع الرائد الحتجاز الكربون وتخزينه في الجزائر.

كما ضف إلى ذلك  املشروع الضخم بسوريا إلنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس وذلك في منطقة قريبة من مدينة حمص، 

تم توليد الطاقة الكهربائية من مياه األنهار الطبيعية واالصطناعية، كسد الفرات بسورية الواقع بالقرب من مدينة الرقة 

 (. 123، 2015كيلو واط/ ساعة من الكهرباء، ومشروع السد العالي بمصر وغيرها ) بوسبعين تسعديت: 880الذي يولد 

الدول العربية تم إقامة السدود الكبيرة و الخزانات التي توفير  نصيب فردي كبير من في اطار مواجهة شح املياه الذي تعانيه 

طاقة تخزين املياه خصوصا في مصر والعراق، غير أنها تغاني من ارتفاع خسائر التبخر من مياه السدود، هذا االخير الذي من 

فان سعة التخزين غير كافية في الكثير من البلدان  املرجح ان تزداد معدالته ) معدل التبخر( بفعل تغير املناخ، ومع ذلك

العربية فدول الخليج مثال على الرغم من ان لديها امكانيات عالية لتحلية املياه اال ان سعة التخزين املوجود محدودة 

 للغاية،  ويجري حاليا استخدام خزانات املياه الجوفية كاحتياطي استراتيجي للمياه املحالة.

 (.2012لي: ) البنك الدو 

 ثالثا: العقبات التي تواجه الدول العربية في التصدي لظاهرة التغيرات املناخية :

تواجه الدول العربية جملة من العقبات التي تحول دون تمكنها من التصدي  ملختلفي والتنمية الزراعية، التحديات التي 

لتي منها ما هو متعلق باملوقع الجرافي لدول العربية ومحدودية يطرحا تغير املناخ على االنتاج الغذائي والتنمية الزراعية، وا

 قدراتها،  ومنها ما يتعلق بظاهرة التغيرات املناخية في حد 

 العقبات املتعلقة باملوقع الجغرافي للدول العربية ومحدودية قدرتها-1

هيمن عل ها هبوط الهواء الجاف وارتفاع املنطقة العربية في معظمها قاحلة أو شبه قاحلة، إذ تقع على خطوط العرض التي ي

درجات الحرارة، مما يؤدي الى انخفاض معدل  هطول األمطار ف ها وارتفاع معدل التبخر والجفاف املستمر وهذا بصفة عامة 

ة، وفي املناخ السائد في املنطقة العربية، ومع ذلك هنالك استثناءات تشمل املناطق املعتدلة في األجزاء الشمالية من املنطق

املرتفعات العالية من املغرب واملشرق، واألجزاء الواقعة في أقص ى جنوب السودان وجزر القمر واملناخات الساحلية املتنوعة 

على طوال البحر األبيض املتوسط والبحر األحمر وبحر العرب والخليج العربي واملحيط الهندي وبالتالي من املمكن أن يكون 

 (.2012ة في هذه املناطق املناخية املختلفة) البنك الدولي:لتغير املناخ أثار متنوع

وهذا  طبعا ما جعلها من أكثر املناطق في العالم قابلية لتأثر  بالتغير املناخي، الى جانب نقص االمكانيات املادية التكنولوجيا 

أن ارساء استراتيجية تحسين الزراعة املتطورة ملجابهة تداعيات هذه الظاهرة على االنتاج الغذاء والتنمية الزراعية، ذلك 

 الذكية مناخيا  يقوم على توافر جملة من املتطلبات الالزمة نذكر منها على سبيل املثال

وسائل وقدرات رصد األحوال الجوية، ولسوء الحظ في الدول العربية عدد محطات األرصاد الجوية محدود جدا مقارنة مع 

 معظم األجراء األخرى من العالم.

ين القدرات الفنية والوظيفية التي يتمتع بها العاملون في القطاع الزراعي، وفي الدول العربية أغلب املزارعين غير تحس

متعلمين وهو ما يقلل من قدراتهم على التكيف مع التغير املناخي، إلى جانب أن عدد املتخرجين في املجال الزراعي ضئيل 

 (.14،ص 2018كمقارنة بباقي التخصصات األخرى.)على حداد

 توفير االستثمارات املالية الالزمة، وفي الدول العربية خاصة الفقيرة منها ليسن لديها أموال.

التحول نحو التقنيات الحديثة، إذ يعد التحول للتقنيات الجديد أو استخدام التقنيات الحالية بفعالية أكبر، بمثابة آلية 

اخ، هذه التقنيات التي يمكن الوصول ال ها عن طريق البحوث والتطوير املحلى ، غير  لبناء القدرة على مجابهة تأثيرات تغير املن

 (.2012أن عدد منشورات األبحاث الزراعية العربية مقارنة بالدول املتقدمة ضئيل جدا) البنك الدولي:
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زالت أقل من امكانياتها املتاحة وعليه فقد سعت العديد من الدول العربية النتهاج مسار الزراعة الذكية مناخيا، إال أنها ما

 لعدم توافر املتطلبات السالفة الذكر.

 العقبات التي تتعلق بظاهرة التغيرات املناخية في حد ذاتها-2

أنها من املشاكل البيئية ذات الصبغة العاملية، وأن أضرارها تختلف من دولة إلى أخرى، وبالتالي فإنه ال طاقة لدولة واحدة 

ت قدراتها وامكانياتها مواجهة تداعياتها، وهو ما يجعل التعاون الدولي أمر ال مفر منه السيما في املجاالت بمفردها مهما كان

 العلمية والفينة خاصة بين الدول النامية واملتقدمة.

ط أن موضوع  التغيرات املناخية موضوع خطير جدا ومهم جدا بالنسبة للجميع، وبالتالي فالتوعية بخطورته ال تقتصر فق

على الساسة والحكومات والجهات املعنية بل يجب أن تشمل كذلك املواطن البسيط ألن الكل معني بهذا املوضوع ، فكل 

الكل معني بكيف يتعامل مع املوارد الطبيعية املوجودة حوله، وكيف يستطيع أن يكيف أوضاعه بدليل أن الفيضانات مثال  

اطنين هم األكثر تضررا نتيجة هذه الظاهرة وبالتالي من املهم جدا أن يكون التي اجتاحت العديد من الدول  كيف أن املو 

 املواطن العربي واعيا للخطورة القادمة عليه، و بالتالي فهي تحتاج إلى تكاثف الجهود.

 

 : خاتمة

في العالم العربي، في نهاية هذه الدراسة يمكن القول أن تغير املناخ يعد تهديدا متناميا بالنسبة لألمن الغذائي السيما  

ملا يعانه من مناخ جاف وندرة مصادر املياه إلى جانب هشاشة اقتصاده في مواجهة التداعيات التي تطرحها هذه الظاهرة، 

فالتغيرات في معدالت الحرارة و انخفاض التهاطل املطري وتدهور األراض ي الزراعية بسب الجفاف والتصحر إلى جانب زيادة 

الطبيعية خاصة منها الفيضانات وارتفاع مستوى البحار واملحيطات كلها عوامل ساهمت في تراجع وتيرة حدوث الكوارث 

انتاج الغذاء والتنمية الزراعية بالعالم العربي، وهذا من خالل ما سببته من انخفاض في انتاجية املحاصيل والثروة 

ر بجودة الغذاء ودخل املزارعين وما صاحب ذلك من زيادة الحيوانية ومصائد األسماك وتربية األحياء املائية إلى جانب االضرا

 في أسعار املواد الغذائية، ما بدوره  أدى إلى ضعف األمن الغذائي .

ومن بين أهم تلك التدابير املتخذة من ظرف الدول العربية ملواجهة هذه التهديدات ما يعرف بالزراعة الذكية مناخيا 

تحقيق زراعة مستدامة من جهة،  ومواجهة مختلف األزمات الراهنة واملتوقعة والتي كأحد التقنيات الحديثة التي تسمس ب

يأتي في مقدمتها تغير  املناخ من جهة أخرى، لذا فقد سارت الدول العربية على هذا النهج الجديد من خالل تبن ها مجموعة 

 اتخاذ تدابير أخرى.من ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وإلى جانب الزراعة الذكية مناخيا تم 

 وقد توصلنا في دراستنا لعدة نتائج أبرزها:

 النتائج-

  أن كل من الزراعة واملناخ متربطان بينهما تأثير متبادل ايجابا وسلبا، وبالتالي فالقطاع الزراعي هو املعول عليه في

زراعي والتي تمثل مجابهة هذا التحدي، من خالل تبني ممارسات انتاجية خضراء على طول سلسة االنتاج ال

 ممارسات الزراعة الذكية مناخيا أهم صور ها.

  أن الدول العربية رغم كونها من اقل الدول العالم تسببا في ظاهرة التغير املناخي إال انها تعد من اكثر املناطق في

نولوجيا املتطورة ملجابهة العالم قابلية لتأثر بها وذلك نظرا ملواقعها الجغرافي الى جانب نقص االمكانيات املادية التك

 تداعيات هذه الظاهرة
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  أن اآلثار املترتبة عن تغير املناخ في العالم العربي، تتجاوز مسائل توفير الغذاء ودخل املزارعين إلى مسائل أهم من

ذلك، حيث من املمكن أن يؤثر تغير املناخ على االقتصاد ككل ويتسبب بشكل غير مباشر في حدوث نزاعات كما هو 

لحال في الجمهورية العربية السورية واملغرب، إذ أسفر الجفاف في املغرب في ثمانينات القرن املاض ي عن أعمال ا

 شغب بسبب أزمة الغذاء.

  أن الدول العربية قد حققت نتائج ايجابية من خالل جملة التدابير  املتخذة في سبيل مواجهة التداعيات التي

الغذاء والتنمية الزراعية خاصة من خالل تبنها ممارسات الزراعة الذكية مناخيا يطرحها التغير املناخي على انتاج 

إلى جانب التدابير األخرى، ما سمس بتحسين االنتاجية الزراعية، تحقق الوفرة في الطاقة واملياه، حماية االراض ي 

معيشتهم، التقليل من االنبعاثات الصالحة لزراعة واالستغالل األمثل لها،  رفع دخول املزارعين وبالتالي تأمين سبل 

الضارة وغيرها ما ساهم في تعزيز تحقيق األمن الغذائي في ظل وجود مناخ متغير . أن العديد من الدول العربية 

سعت إلى النتهاج مسار الزراعة الذكية مناخيا، إال أنها مازالت أقل من امكانياتها املتاحة لعدم توافر املتطلبات 

 السالفة الذكر

 العديد من الدول العربية سعت إلى النتهاج مسار الزراعة الذكية مناخيا، إال أنها مازالت أقل من امكانياتها  أن

 املتاحة لعدم توافر املتطلبات السالفة الذكر.

  أن ظاهر ة التغير املناخي ظاهرة عاملية وأضرارها تصيب كل مناطق الكرة االرضية إال ان اضرارها تختلف من دولة

خرى .وبعود السبب الرئيس ي لها الى النشاطات البشرية الغير مدروسة واالستغالل الغير مستدام للثروات الى ا

 الطبيعية.

  رغم  التدابير املتخذة من قبل الدول العربية مازالت هذه األخيرة تعاني من نقص الغذاء إذ لم يتم القضاء على

ذه الظاهرة والذي يعود أساسا إلى وجود جملة من العقبات املشكلة بصورة نهائية ما يعني فشلها في التصدي  له

 التي تحول دون تمكنها من مواجهة تداعيات هذه الظاهرة. 

 كما نقترح عدة توصيات نوجزها فيما يلي: 

 توصيات:-

 ناخين االهتمام أكثر بالقطاع الزراعي باعتباره القطاع املعول عليه ملواجهة مختلف التحديات التي يطرحها التغير امل

وذلك من خالل انتهاج ممارسات زراعية خضراء على طول مسار سلسة االنتاج الغذائي والتي تمثل الزراعة الذكية 

 مناخيا أهم صورها.

  .)ضرورة توفير بيئة تمكينية تسمس بتنفيذ ممارسات الزراعة الذكية مناخيا ) متطلباتها 

 ات املرتقبة التي يطرحها هذا املوضوع من الناحية االقتصادية  وضع استراتيجية محكمة إلدارة املياه ، نظرا للتحدي

 واالجتماعية  والسياسية واالمنية .

  توسيع الشبكات لرصد التغيرات املناخية ، واستغالل وتثمين االمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا االعالم واالتصال

 والتقنيات الفضائية.

 خية فيما بين الدول العربية نظرا لتشابه الكبير بينها في معطيات الطبيعة اقامة شبكة لتبادل ورصد املعلومات املنا

 واملناخ.
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   ضرورة  تطوير  البحوث الزراعية لتعزيز فهم تأثيرات تغير املناخ وتطوير االستجابات التكنولوجية من خالل العمل

ارية، و إنشاء مراكز  مختصة في املجاالت مع املعاهد األكاديمية أبو املعاهد البحثية القائمة بهدف تعزيز البحوث الج

 ذات العالقة بالتغير املناخي.

 .ضرورة التعاون الفني والعلمي خاصة بين الدول املتقدمة والدول النامية 

 .تنمية الوعي بخطورة هذه الظاهرة بين مختلف فئات املجتمع 

  املناخية يقع عل ها واجب مساعدة الدول انطالق من أن الدول املتقدمة هي املتسبب الرئيس ي في ظاهرة التغيرات

 النامية في مواجهة تحديات هذه الظاهرة.

ومنه نقول أن رفع التحديات التي تطرحها ظاهرة التغيرات املناخية على مختلف أوجه الحياة على كوكب االرض والتي 

الحفاظ على هذا الكوكب الذي منها األمن الغذائي  يتطلب جهود دولية، وسياسات حكومية، ومسؤولية فردية من أجل 

 تشترك فيه البشرية جمعاء.
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 ظاهرة التغيرات املناخية: انعكاساتها وجهود مصر في مواجهتها

Climate Change Phenomenon: Its Implications and Egypt's Efforts to Confront It 

 د. هند محمود حجازي محمود

Dr.. Hind Mahmoud Hegazy Mahmoud 

 مصر -جامعة دمنهور  -كلية التربية

 haoudamahmoud66@gmail.comاإليميل: 

 امللخص:

قطاع اإلنتاج الزراعي واألمن  -ظاهرة التغيرات املناخية على مصر على: )قطاع املوارد املائيةهدف البحث الحالي إلى إبراز انعكاسات ي

القطاع البيئي(، وكذلك التعرف على جهود مصر ملواجهة التغيرات املناخية؛ )كتشكيل اللجان  -االقتصاديالقطاع  -القطاع الصحي -الغذائي

واإلعداد إلستراتيجية  -وتنظيم دورات للتوعية بأفرع جهاز شئون البيئة والجامعات -وبناء القدرات املصرية لتغير املناخ -الوطنية للتغيرات املناخية

وتنفيذ عدد من املشروعات االسترشادية لنقل تكنولوجيات وخفض االنبعاثات(، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي،  -شاملة تجاه تغير املناخ

ة وتوص ي الباحثة في نهاية البحث بضرورة تعاون كافة املؤسسات في الدولة للتصدي لظاهرة التغيرات املناخية، وزيادة وعي املواطنين بخطور 

 قضية تغير املناخ.

 التغير املناخي، انعكاسات التغير املناخي، مصر، مواجهه التغيرات املناخية. املفتاحية: الكلمات

Abstract: 

The current research aims to highlight the repercussions of the phenomenon of climate change on Egypt on: (the water 

resources sector - the agricultural production sector and food security - the health sector - the economic sector - the environmental 

sector), as well as identifying Egypt's efforts to confront climate changes; (such as forming national committees for climate change - 

building Egyptian capacities for climate change - organizing awareness sessions for EEAA branches and universities - preparing a 

comprehensive strategy towards climate change - and implementing a number of indicative projects for transferring technologies 

and reducing emissions). The researcher used the descriptive approach, the researcher recommends at the end of the research The 

necessity of the cooperation of all institutions in the country to address the phenomenon of climate change, and to increase citizens’ 

awareness of the seriousness of the issue of climate change. 

Key words: Climate change, repercussions of climate change, Egypt, facing climate change. 

 : قدمةم

 هل يتعرض مناخ األرض للتغيير؟ 

ينظر للمناخ على أنه منظومة شديدة التعقيد تتألف من خمسة عناصر رئيسة تتفاعل فيما بينها، هذه األغلفة هي: 

الغالف اليابس، والغالف املائي، والغالف الحيوي، والغالف الجوي، والغالف الجليدي، والنظام املناخي في تطور دائم مع 

 :مثل ،وذلك تحت تأثير ديناميكيته الداخلية من خالل التفاعل الدائم بين هذه األغلفة، ونتيجة لتأثيرات خارجية الزمن

التغيير في مكونات  :مثل ،الثورات البركانية والتباينات في الكميات اإلشعاعية الواصلة من الشمس لألرض، والتأثيرات البشرية

لعالمي والعلمي على دور الغازات الدفيئة، البشرية املنشأ في التغير املناخي، وضرورة الغالف الجوي. وبالرغم من اإلجماع ا

 (.2011)الحتروش ي:  اتخاذ خطوات جدية للتقليل منها.

عد من أهم انشغاالت الدول س -لم حالًيا التي يشهدها العا–فالتغيرات املناخية 
 
ملا  واء كانت متقدمة أو متخلفة، نظًرات

حتباس الحراري من آثار وانعكاسات سلبية طالت مختلف املجاالت واألبعاد اإلنسانية، كما أن مشكلة صاحب ظاهرة اال 

يواجه األنظمة العاملية. وعلى الرغم من أن املشاكل  بيعية وتدهور البيئة أصبحت تحدًيا واضًحاسوء استخدام املوارد الط

 (.2016. )بشير: البيئية التي يواجهها العالم
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ر بمجموعة من املنخفضات مصحوبة بهواء بارد في طبقات الجو العليا خالل فصل الشتاء، لذلك يصاحبها تميز مصوت

حالة من عدم االستقرار مصحوبة بسقوط لألمطار على شمال الجمهورية ونشاط للرياح. وصيفا، تتأثر مصر إما بمنخفض 

الخريف بأنه فصل انتقالي بين فصلي الصيف والشتاء ا حيث يغطي الجمهورية. ويتسم فصل الهند املوسمي الذي يمتد غربً 

ا تحت تأثير امتداد منخفض السودان املوسمي والذي يصاحبه حالة من عدم االستقرار الشديد على حيث تقع البالد أحيانً 

جنوب البالد خاصة على سالسل جبال البحر األحمر وجنوب سيناء والتي يصاحبها حدوث سيول خالل هذا الفصل، ومع 

اقتراب فصل الشتاء يبدأ ظهور املنخفضات التي تمر فوق البحر املتوسط )نظام فصل الشتاء( والتي يصاحبها حالة من عدم 

 (.21 -20، ص ص 2010. )سلسلة قضاياالتخطيط والتنمية: االستقرار وسقوط األمطار على السواحل

العام، إال أن مصر تم تنصيفها على إنها إحدى  وعلى الرغم من تلك الحالة من الطقس األقرب إلى املعتدل على مدار 

 (.44، ص 2010)سلسلة قضاياالتخطيط والتنمية:  ا لآلثار السلبية للتغير املناخي.ثالثة دول على مستوى العالم أكثر تعرضً 

 .لذلك ستتناول الباحثة انعكاسات ظاهرة التغيرات املناخية على مصر، وكذلك جهود مصر  ملواجهة تلك التغيرات

 مشكلة البحث:

تريليون جنيه إسترليني إذا لم تتخذ اإلجراءات  3.68تشير معظم التقارير بأن التكلفة اإلجمالية لتغير املناخ قد تصل إلى 

الكفيلة بمواجهة التغيرات املناخية، وأن تكاليف تحمل املخاطر الناتجة عن تلك التغيرات ستكون معادلة لفقدان ما ال يقل 

% من إجمالي الناتج العالمي كل عام أو تزيد، بينما 20ي الناتج العالمي كل عام، وقد ترتفع لتصل إلى نسبة % من إجمال5عن 

% فقط. بما 1يمكن أن تؤدي مواجهة تلك الظاهرة في الوقت الحاضر إلى تحجيم التراجع في إجمالي الناتج العالمي إلى نسبة 

على مصر أو غيرها من دول العالم تترجم في نهاية املطاف إلى أرقام يعني أن انعكاسات تلك التغيرات املناخية سواء 

إلى  –ومن بينها مصر  –اقتصادية، وبالتالي إلى عالقات تجارية تسبقها أطر سياسية واقتصادية. وهذا يدعو جميع الدول 

 اجهة انعكاسات تلك الظاهرة. ا نحو مو ا واقتصاديا والسعي قدًم إعادة تشكيل خريطة تعامالتها اإلقليمية والدولية سياسيً 

كما يعد املناخ من أكثر التحديات التي تواجه هذا القرن، كما تعد مشكلة عاملية، وعلى هذا  األساس يمكن صياغة 

 البحث في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:مشكلة 

 ما املقصود بالتغير  املناخي؟( 1

 التغيرات املناخية على مصر؟ظاهرة ما هي انعكاسات ( 2

 ( ما هي جهود مصر في مواجهة ظاهرة التغيرات املناخية؟3

 :أهداف البحث

 لية إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها:تهدف الدراسة الحا

  التغيرات املناخية على مصر.ظاهرة  أثر 

  التغيرات املناخية.ظاهرة الجهود املصرية للتعامل مع 

 :أهمية البحث

 فيما يلي: تتمثل أهمية هذا البحث

  از انعكاسات ظاهرة التغيرات املناخية على مصر في إبر. 

  جهود مصر ملواجهة ظاهرة التغيرات املناخية.التعرف على 

 خطة البحث:

: مفهوم التغير املناخي:
ا

 أوال

 ( عرفت الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخIPCCالتغير املناخي بأن )مكن ه: "تغير في حالة املناخ والذي ي

شير إلى أي كثر، ويعبر تغييرات في املعدل/ أو املتغيرات في خصائصها والتي تدوم لفترة طويلة، عادة لعقود أو أمعرفته 
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. )التقرير تغير في املناخ على مر الزمن، سواء كان ذلك نتيجة للتغيرات الطبيعية أو الناجمة عن النشاط البشري"

 (.2007التجميعي: 

 عرف "اتفاقية األمم املتحدكما ت( "ة اإلطارية بشأن تغير املناخUNFCCC التغير املناخي على أنه "تغير في املناخ يعزي )

اتفاقية . )بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري، والذي يفض ي إلى تغير في تكوين الغالف الجوي لألرض"

 (.1992: األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ

 دى في معدل حالة الطقس يحدث ملنطقة معينة، ومعدل حالة الطقس يمكن أن يشمل معدل هو تغير مؤثر وطويل امل

 (.1997درجات الحرارة، معدل التساقط، وحالة الرياح. )زهدي: 

  تلك التغيرات التي تحدث في حاالت املناخ كالحرارة، والبرودة، ومعدل التساقط وغيرها والتي من شأنها إحداث آثار

 (.353، ص 2020نظمة البيئية واالقتصادية وحتى السياسية بما تخلفه من صراعات. )طواهرية: سلبية بمختلف األ 

ا  :التغيرات املناخية على مصرظاهرة : انعكاسات ثانيا

ال زالت العديد من اقتصاديات دول العالم تعتمد باألساس على قطاعات رهينة بالظروف املناخية، كالزراعة والصيد 

غابات وباقي املوارد الطبيعية والسياحة، خاصة وأن األبحاث العلمية أثبتت أن حتى املوارد الطاقوية البحري واستغالل ال

كالبترول وغيرها والتي تعتبر شريان االقتصاد، هي معرضة وبشدة إلى الزوال بسبب التغيرات املناخية واالستهالك الالعقالني 

يقي، يفرض على كل دول العالم االتحاد من أجل اتخاذ التدابير لها، ما يجعل االقتصاد العالمي في مواجهة تحدي حق

ألن املالئمة التي تسمس على األقل بالتكيف مع هذه الظاهرة كون خيار مواجهتها أصبس بعيد عن كل الحسابات البيئية 

 (.1، ص2014: تسعديت). تشير إلى بقاء أثار هذه التغيرات املناخية سيكون لعدة قرون متتاليةاملعطيات املناخية حالًيا 

( إلى انعكاسات التغيرات املناخية على مصر، والتي من أهمها:  )ارتفاع مستوى 2015وتوصلت دراسة )رضوان ومندور: 

  -التأثيرات الصحية السلبية -موارد املياه وتأثر جودتها سلًبا نقص  -ملحاصيل الزراعية واألمن الغذائيتأثر ا -سطس البحر

 .(ة املباشرة والغير مباشرة على االقتصادالتأثيرات السلبي

 ويمكن تقسيم تلك االنعكاسات إلي ما يلي:

 ( انعكاسات على قطاع املوارد املائية.1

 ( انعكاسات على قطاع اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي.2

 ( انعكاسات على القطاع الصحي.3

 اسات على القطاع االقتصادي.( انعك4

 .البيئي ( انعكاسات على القطاع5

 ( االنعكاسات على قطاع املوارد املائية:1

 ومن تلك االنعكاسات ما يلي:

  
ً
% 25ا في معدالت الفيضان السنوية للنيل )توقع انخفاض بنسبة ا شديًد من املتوقع أن يسبب التغير املناخي اختالف

شارة إلى التأثير املحتمل للتغير % عن الفيضان السنوي األصلي القادم إلى مصر(، وهنا تجدر اإل 30إلى زيادة بنسبة 

إذا  2020املناخي على اختالل امليزان املائي املصري، حيث يتوقع عدم تعرض مصر لعجز في امليزان املائي حتى عام 

ما اتخذت كل اإلجراءات الالزمة لتنمية مصادر املياه وكذلك إجراءات ترشيد استخدام املياه في القطاعات 

ار املحتملة للتغير املناخي في االعتبار. وهذا يعني أن أي انخفاض محتمل في اإليراد السنوي املختلفة، دون أخذ اآلث

، ص 2001.)عالم وآخرون: للنيل بسبب التغير املناخي سيؤدي إلى انعدام األمن املائي املصري أو إخالله بشكل كبير

49.) 

 همت الكيماويات وامللوثات في مياه الصرف، تزايد السكان وتكدسهم من اآلثار املدمرة لهذا التدهور، وقد سا

وارتفاع تركيزات الطمي، وانخفاض سرعة التيار في مجرى النهر نتيجة لحجز املياه أمام السد العالي، تلك العوامل 

 (.8-7، ص ص 2006 )توفيق:وغيرها أتاحت الفرصة لتراكم امللوثات التي كانت تغسلها مياه الفيضان.

https://content.mandumah.com/download?t=c695139cdd340a60f35528291f4e65c7b9e59731&f=WyDq04BrdBLNuYLp%20YzZ27xk5rFgjQoe%20O5vHo38hvk=&s=1#_ftn8
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 .زيادة تغلغل املياه املالحة داخل الطبقات املائية الجوفية الساحلية 

 ما يؤدي إلى خسارة اقتصادية عالية.نقص حجم املياه الجوفية العذبة القابلة لالستخدام م 

 .انجراف السواحل وغمر املناطق املنخفضة وحدوث الفيضانات 

 .تدهور نظم الصرف الزراعي وضرورة استخدام املضخات لرفع املياه إلى البحر 

 اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي: ( االنعكاسات على2

 .(2008/ 2007: لبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائيوزارة الدولة لشئون ا) ومن تلك االنعكاسات ما يلي:

  االرتفاع في درجات الحرارة وتغير مواعيد ومعدالت تكرار حدوث املوجات الحارة والباردة واإلجهاد املائي

 (.49، ص 2010للمحاصيل.)سلسلة قضاياالتخطيط والتنمية: 

  قلل من مساحات األراض ي الزراعيةمما يوتملح األراض ي الزراعية الساحلية، زيادة معدالت غرق. 

  ًا إلى زيادة زيادة البخر وزيادة االستهالك املائي للمحاصيل الزراعية نتيجة االرتفاع في درجات الحرارة بما يؤدي تباع

 الطلب على الري.

 .زيادة معدالت تآكل التربة وزيادة معدالت التصحر 

  أهمية نتيجة االرتفاع املتوقع لدرجات الحرارة الذي يحفز من تأثر اإلنتاج الحيواني وإمكانية اختفاء سالالت ذات

 .اآلثار الضارة على اإلنتاج الحيواني وكذلك ظهور بعض األمراض الحيوانية الجديدة في مصر

 تأثر اإلنتاج السمكي نتيجة تغير األنظمة اإليكولوجية خاصة في املناطق الساحلية. 

  ًجية العديد من املحاصيل الزراعية املصرية حيث ستسبب نقص شديد في ا على إنتاالتغيرات املناخية ستؤثر سلب

 .الستهالك املائي لهاإنتاجية معظم محاصيل الغذاء الرئيسية في مصر باإلضافة إلى زيادة ا

 :ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على(؛ 16، ص 2008(، )الدروبي: 3 -2، صص 2008وأضاف )الطاهر :

 قل.اج لدرجات حرارة أنمو بعض املحاصيل التي تحت 

 ضعف اإلنتاج  ية.غرق املحاصيل بسبب الفيضانات في مناطق، وشح األمطار في جهات أخرى ي 

  ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى زيادة االحتياجات املائية للنباتات مما سيزيد الطلب على املوارد املائية وانخفاض

هدد األمن الغ  .ذائي في البلدان املتأثرةفي إنتاجية املحاصيل األمر الذي ي 

  ومما ال شك فيه أن كل ما سبق يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء، فقد أكدت بعض التقارير ارتفاع إنفاق األسرة في

 .% من دخلها80% من دخلها بعد االرتفاع الذي حدث في أسعار الغذاء، إلى 50الدول النامية على الغذاء من 

 

 حي:على القطاع الص( االنعكاسات 3

 (72، ص 2010)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية: ومن تلك االنعكاسات ما يلي:

 تقرير التنمية البشرية) بحيرة ناصر ونهر النيل والبحيرات الداخلية األخرى. زيادة نسبة التلوث مع مرور الوقت في: 

 (.94، ص 2007/2008

 اختالل نظام الرعاية الصحية والتأمين الصحي في مصر. 

 ا على النظام البيئي في مصرا سلبيً دة التلوث الهوائي واملائي واألرض ي الذي يؤثر تأثيرً زيادة ح. 

  ًا ضمن ما يطلق عليه األمراض املتوطنة أو ا وعامليً زيادة فرص اإلصابة بالعديد من األمراض التي تصنف صحي

وما يقع منها على جانبي خط االستواء. أمراض املناطق الحارة التي كانت تتميز بها أغلب الدول األفريقية واألسيوية 

إال أنه في العقود األخيرة، ومع بروز التأثيرات السلبية للتغيرات املناخية وأبرزها االرتفاع في درجات الحرارة بدأت 

بعض تلك األمراض في الظهور في بعض الدول معتدلة الحرارة ومن بينها مصر نتيجة لتأثرها باالرتفاع في درجات 

حمى  -داء الخيطيات الليمفاوي  -املال ريا  -املتورقات  -)األمراض الطفيلية والتي يمكن حصرها كالتالي:  الحرارة.
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  -الدرن الرئوي )السل( -التهابات الجهاز التنفس ي الحادة  -اإلسهال  -الكوليرا -الطيور  أنفلونزا  -الوادي املتصدع

 (.7 -3، ص ص 2009)خطاب:  .( الحمى الروماتيزمية

، (2، ص 2008(، و)التقرير الصادر من أمانة منظمة الصحة العاملية: 7، ص 2008ضافت )وحدة التغيرات املناخية: وأ

 ؛ إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في:(41، ص 2007)عبد املنعم، العربي وآخرون: 

 تنشيط الجراثيم، سواء كانت باكتيريا أو فيروس. 

 ة بالحشرات أو املاء" مثل املالريا.اتساع مدى بعض "األمراض املنقول 

  حدوث تغيير متزايد في توزيع ناموس املالريا وغيره من ناقل األمراض املعدية مما يؤثر على التوزيع املوسمي لبعض

 .حبوب اللقاح املسببة للحساسية، ويؤدي إلى زيادة مخاطر موجات السخونة

 تزايد على الطاقة، في زياد
 
ة استعمال الوقود األحفوري في زيادة عدد حاالت اإلصابة ستتسبب تلبية الطلب امل

بكرة بجميع 
 
باألمراض ذات الصلة بتلوث الهواء، مثل الربو وعدوى الجهاز التنفس ي، وكذلك زيادة الوفيات امل

 أسبابها وفي كل األعمار، وستتسبب زيادة تواتر وشدة موجات الحرارة في ازدياد معدالت الوفاة واإلجهاد الحراري 

 ة.وضربات الحرار 

 معدل توطن األمراض الحساسة للمناخ، وتعاني من اإلجهاد املائي ومن انخفاض إنتاج األغذية ارتفاع. 

  ،رتبطة بالحرارة
 
انتشار أمراض من قبيل سرطان الجلد، وأمراض العيون والجروح، وضربات الشمس، واألمراض امل

 إلى جانب الوفاة.

قطاع السياحة(: -، وتشمل: )قطاع الطاقةاديعلى القطاع االقتص (االنعكاسات4  

قطاع الطاقة: -أ  

 2006% من إنتاج الطاقة في مصر )في عام 11ا في مصر الطاقة املائية التي تمثل حوالي تتضمن مصادر الطاقة املتجددة حاليً 

فق مياه نهر النيل بسبب (، ويتم توليد معظمها من السد العالي في أسوان، والتي سيؤدي االنخفاض املتوقع في تد2007 –

ميجاوات تم إنشاؤها  360التغير املناخي إلى خفض نسبة إنتاجها. وطاقة الرياح حيث توجد ستة مزارع متصلة بالشبكة تنتج 

ميجاوات بنفس املنطقة، وعالوة على ذلك هناك  120في منطقة الزعفرانة بخليج السويس باإلضافة إلى مزرعة رياح بقدرة 

/ 2007 :وزارة الدولة لشئون البيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي) قة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية.فرص واعدة للطا

 .(3، ص 2008

 

قطاعالسياحة: -ب  

 (.52، ص 2011:  )مدني: يتوقع أن يكون للتغير املناخي العديد من اآلثار السلبية على السياحة في مصر، ومن أهم هذه اآلثار

 ثار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والظروف الجوية املتغيرة.سرعة تدهور اآل 

 .نقص الشواطئ الصالحة لالرتياد 

 .تعرض العديد من املواقع األثرية في مدينة اإلسكندرية لالختفاء 

 .غرق العديد من املناطق األثرية األخرى في مصر 

 .تعرض العديد من األماكن األثرية للغرق نتيجة الرتفاع سطس البحر 

 ضاض الشعاب املرجانية والقضاء على بعض الكائنات البحريةابي ،( يعرف بظاهرة التبييضBleaching بسبب )

 . التأثر على الطحالب وحيدة الخلية التي تعيش حياة تكافلية مع الشعاب املرجانية

 .تتسبب العواصف في االنحسار التدريجي لألنشطة السياحية الساحلية 

األمراض املناعية والروماتيزم وبعض مشاكل الجهاز التنفس ي والقلب قد  :مثل ،ملزمنةهناك بعض األمراض اكما أن 

تحتاج إلى ظروف بيئة ومناخية معينة حتى يتم السيطرة عل ها وهذه الظروف املناخية تتوفر في مناطق مناخية كثيرة 
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عاملية مما يعني القدرة على زيادة % من حركة السياحة ال10% إلى 5بمصر، وتمثل السياحة العالجية نسبة تتراوح من 

دخال يقدر بخمسة مليارات جنية ألف سائس سنويا تدر  500إلى  300أعداد السياحة املتوقعة إلى مصر في حدود من 

 (.1، ص  2016على األقل. )تاج الدين:  

 

 

 

 :(االنعكاساتعلى القطاع البيئي5

 ومن تلك االنعكاسات ما يلي:

 فإن محافظة اإلسكندرية ستخسر  2050سم بحلول عام 50ع مستوى سطس البحر بنحو يتوقع أنه في حالة ارتفا

كما ستغرق مدن دمياط ورأس البر وجمصة وما  2كم23ومحافظة بورسعيد ستخسر مساحة  2كم31.7مساحة 

متدة بين حول بحيرة البرلس وبحيرة املنزلة وبحيرة البردويل ونظرا لعدم استواء طوبوغرافية املنطقة الساحلية امل

. دمياط ورشيد فإن هذه املنطقة ستتحول إلى مناطق أشبه بالجزر املنفصلة تحيط بها املياه من كل مكان

 (.18 -15، ص ص 2009)البطران: 

 .اإلخالل بالنظام البيئي 

 ء نتيجة الرتفاع درجة حرارة مياه البحر بما ال يالئم نمو الطحالب التي تشكل الغذا تدهور الشعاب املرجانية؛

 الرئيس للشعاب املرجانية وبما ينتج عنه فقدان العديد منها أللوانها املتميزة وابيضاض لونها وموتها املفاجئ.

 اجية لألراض ي الزراعية وما تحمله تتعدد العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤدي إلى خفض الكفاءة اإلنت:التصحر

 مية تدهور أراض ي مناطق العالم الجافة بالتصحر.من موارد مائية ونباتية وحيوانية وقد اصطلح على تس

 (.7، ص 1999)القصاص: 

  وقد أدت األنشطة البشرية والزحف العمراني الذي صاحب الضغط السكاني في غيبة تخطيط سليم الستعماالت

عل السيول األراض ي إلى آثار سلبية مدمرة للغطاء النباتي في أراض ي الساحل الشمالي، وبالتالي تعرضها لالنجراف بف

 والرياح، ولذلك أصبحت صيانة األراض ي تشمل جميع الجوانب املؤثرة واملتأثرة باالستخدامات غير الرشيدة.

 

ا:
ا
 :جهود مصر في مواجهة ظاهرة التغيرات املناخية ثالث

 تقرير  )نها:يمكن حصر املجاالت التي بذلت مصر ف ها جهودا ملواجهة ظاهرة التغيرات املناخية في عدة مجاالت، يذكر م

 (:90ب،  2009حالة البيئة في مصر: 

 خفض االنبعاثات وتفعيل آلية التنمية النظيفة. .1

 إعداد البالغات الوطنية. .2

 إشراك أصحاب املصلحة. .3

 وضع نظم ومناهج البحث والتحليل ملختلف القطاعات. .4

 برنامج قطري لدعم مراكز التنسيق. .5

 ت املناخية.الجهود التشريعية والقانونية ملجابهة التغيرا .6

 دور منظمات املجتمع املدني في التصدي لظاهرة التغيرات املناخية. .7

 خفض االنبعاثات وتفعيل آلية التنمية النظيفة: (1

اللجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة،  2005أنشأت مصر فور التصديق على البروتوكول ودخوله حيث التنفيذ في عام 

ع في إطار اآللية تشمل قطاعات الطاقة الجديدة واملتجددة، الصناعة، معالجة مشرو  36والتي قامت باملوافقة على 

مليون  1.200املخلفات، التشجير، تحسين كفاءة الطاقة، وتحويل الوقود للغاز الطبيعي، وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 
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قة في مجال الطاقات الجديدة دوالر. ومن هذه الجهود املبذولة تلك املشروعات التي قامت بها وزارة الكهرباء والطا

الحيوية( وتشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، كسبيل لخلق بدائل  –املائية  –الشمسية  –واملتجددة )الرياح 

جديدة لتقليل االنبعاثات الناتجة عن حريق الوقود األحفوري. وقد استطاعت مصر تسجيل أربعة مشروعات دوليا في 

حالة البيئة في  تقرير  )ع ثمانية مشروعات لتدقيق املجلس العالمي آللية التنمية النظيفة.مجال التنمية النظيفة، وتخض

 (:90ب،  2009مصر: 

 

 :(إعداد البالغات الوطنية2

لحصر غازات االحتباس الحراري ووضع خطة العمل الوطنية  1999أصدرت مصر تقرير اإلبالغ الوطني األول عام 

 (.90ب،  2009البيئة في مصر:  حالة تقرير  )للتغيرات املناخية.

 :أصحاب املصلحة (إشراك3

وزارة البيئة بعمل مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة تقوم 

 (.90ب،  2009حالة البيئة في مصر:  تقرير  )ومعالجة املخلفات وإنشاء الغابات الشجرية.

 :والتحليل ملختلف القطاعات (وضع نظم ومناهج البحث4

 :أنشأت وزارة املوارد املائية والري معاهد البحوث املختصة وقامت بعمل الدراسات  فيما يتعلق باملوارد املائية

املتعمقة بتلك التغيرات وما يصاحبها من تأثيرات. وعلى مستوى التوقعات املستقبلية، فقد استخدمت النماذج 

 ( مRCMاملناخية اإلقليمية )
ً
ا إل ها النماذج الهيدرولوجية وربطها بالسياسات املائية للتوصل إلى معلومات ضاف

تؤدي للتعرف على حساسية النظم املختلفة مستقبال وبالتالي التوصل إلى استراتيجيات التكيف مع التغيرات 

 (.2013)وزارة املوارد املالية والري:  املناخية املستقبلية.

 قام مركز البحوث الزراعية بإجراء العديد من البحوث حول تأثير ة باإلنتاج الزراعي:فيما يتعلق بالبحوث الخاص

تغير املناخ على اإلنتاج املحصولي واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة. وقد أجريت العديد من 

يف حدة النقص في إنتاجية دراسات األقلمة في هذا الشأن وكان من نتيجتها إمكانية التغلب أو على األقل تخف

 ا بهذه الظاهرة. ومن أهم استراتيجيات األقلمة املقترحة في هذا الشأن ما يلي:املحاصيل التي تأثرت سلبيً 

 (.2015)املرصفاوي: 

  استنباط أصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية وامللوحة والجفاف وهي الظروف التي سوف تكون سائدة تحت

 ية.ظروف التغيرات املناخ

 .استنباط أصناف جديدة موسم نموها قصير لتقليل االحتياجات املائية الالزمة لها 

  تغيير مواعيد الزراعة بما يالئم الظروف الجوية الجديدة، وكذلك زراعة األصناف املناسبة في املناطق املناخية

 املناسبة لها لزيادة العائد املحصولي من وحدة املياه لكل محصول.

  املحاصيل ذات االستهالك املائي العالي أو على األقل عدم زيادة املساحة املقررة لها )مثل األرز وقصب تقليل مساحة

 السكر(.

  
ً

 زراعة محاصيل بديلة تعطي نفس الغرض ويكون استهالكها املائي وموسم نموها أقل مثل زراعة بنجر السكر بدال

محصول رئيس ي في مصر العليا بما يعني العديد من  من قصب السكر )مع األخذ في االعتبار أن هذا املحصول هو 

 املصانع والصناعات الثانوية والعمالة القائمة على هذا املحصول(.

 تم طرح مقترح إنشاء مركز وطني أو إقليمي لبحوث التغيرات املناخية بوزارة البيئة للتنسيق مع  :وفي مجال البيئة

 (.2009)السيد:  ية املتكاملة طبقا للمستجدات في التغيرات املناخية.الجهات البحثية بالدولة وإجراء البرامج البحث

 :(برنامج قطري لدعم مراكز التنسيق5
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لتتولى مهام التنسيق على املستوى الوطني فيما يخص  2007تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات املناخية عام 

تراتيجيات الالزمة للتعامل مع هذه املوضوعات، واقتراح موضوعات التغيرات املناخية ووضع التصور للسياسات واالس

 (:90ب،  2009حالة البيئة في مصر:  تقرير  )اآلليات الالزمة للتنفيذ.

 :(الجهود التشريعية والقانونية ملجابهة التغيرات املناخية6

 وتتمثل فيما ما يلي:

  ( والذي عدل 2006واملعدلة سنة  1995)والئحته التنفيذية الصادرة سنة  1994لسنة  4إصدار القانون رقم

حماية الهواء من التلوث بالغازات املسببة لالحتباس  –ضمن بنوده  –ويتناول  2009لسنة  9بالقانون رقم 

 الحراري.

  إصدار بعض القواعد والضوابط القانونية في مجال الحد من االنبعاثات املسببة لالحتباس الحراري حيث عرف

شأن حماية البيئة تلوث الهواء بأنه كل تغير في مواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر ب 2009لسنة  9القانون 

 9القانون رقم . )على صحة اإلنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتج عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني

 لبيئة(.بشأن حماية ا 2009لسنة 

 نولوجيا الحديثة لحماية الهواء من التلوث، أعطى القانون لجهاز وفي سبيل تشجيع أصحاب املنشآت على نقل التك

شئون البيئة باالتفاق مع وزارة املالية وضع نظام حوافز يقدم إلى الهيئات واملنشآت التي تقوم بتنفيذ مشروعات 

 تتضمن حماية البيئة.

 اية الهواء من التلوث الناتج عن حدد قانون حماية البيئة عددا من االلتزامات على املنشآت واألفراد تتعلق بحم

 املصادر املختلفة مثل املنشآت الصناعية وعوادم السيارات وحرق الوقود وغيرها كما يلي:

 .حماية الهواء من التلوث الناتج عن املنشآت الصناعية 

 .حماية الهواء من التلوث الناتج من عادم السيارات واملحركات 

 رق املخلفات.حماية الهواء من التلوث الناتج عن ح 

 .االلتزام بالحدود املسموح بها من األدخنة والعوادم 

 :(دور منظمات املجتمع املدني في التصدي لظاهرة التغيرات املناخية7

على الرغم من الحركات االجتماعية املعنية واملتخصصة على مستوى العالم إال أن مصر واملنطقة العربية فاقدة لتلك 

 -ثناءات قليلة وبجهود حثيثة. ومن تلك املنظمات املصرية:النوعية من الحركات باست

 .جمعية الهجرة الداخلية ومنتدى الحوار 

 .املكتب العربي للشباب والبيئة 

 .(.2012)عماد الدين:  مركز حابي للحقوق البيئية 

( 2015ة )رضوان ومندور: ويمكن إجماع الجهود التي بذلتها مصر ملواجهة تأثيرات التغيرات املناخية؛  كما توصلت لها دراس

 إلى ما يلي:

 :البناء املؤسس ي .1

  1996إنشاء وحدة التغيرات املناخية بجهاز شئون البيئة. 

  1997تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات املناخية. 

  إنشاء اللجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة والتي تتضمن املجلس واملكتب املصري آللية التنمية النظيفة عام

2005. 

  2007لسنة  272إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات املناخية بناء على قرار رئيس الوزراء. 

  2009تحويل وحدة التغيرات املناخية إلى إدارة مركزية لعام. 

 :بناء القدرات والتوعية .2
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  1996مشروع تأهيل وبناء القدرات املصرية لتغير املناخ. 

 ية النظيفة وخطوات تسجيل املشروعات باملكتب املصري لآللية.تنظيم وإلقاء محاضرات عن آلية التنم 

  موقع إلكتروني لتوعية املواطنين والباحثين واملستثمرين. 3إنشاء عدد 

 .تنظيم دورات للتوعية بأفرع جهاز شئون البيئة والجامعات وبعض الجمعيات األهلية 

 ريطاني.تنظيم عدد من حمالت التوعية بالتعاون مع املجلس الثقافي الب 

 على املستوى التنفيذي: .3

  2003إعداد دراسة مراجعة الطاقة والبيئة بالتعاون مع البنك الدولي. 

  2001مشروع تحسين كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء والطاقة. 

  2007مشروع تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة. 

  1137، بإجمالي استثمارات 2009حتى عام و  2005مشروع في مجال آلية التنمية النظيفة منذ  73اعتماد عدد 

مليون طن ثاني أكسيد الكربون  8مليون دوالر، تحقق خفضا سنويا في غازات االحتباس الحراري يعادل نحو 

 املكافئ.

  من الطاقات الجديدة واملتجددة بحلول عام 20اإلعالن عن استراتيجيه الطاقة في مصر بالوصول إلى نسبة %

 .2022% بحلول عام 20الكهرباء بنسبة  وترشيد استهالك 2020

  اعتماد البرنامج املصري للتغيرات املناخيةCCRMP  الذي يتم تنفيذه من خالل عدة وزارات وقطاعات ويستهدف

 تطبيق مبدأي التكيف والتخفيف.

 .اإلعداد إلستراتيجية شاملة تجاه تغير املناخ 

 ت وخفض االنبعاثات.تنفيذ عدد من املشروعات االسترشادية لنقل تكنولوجيا 

 ( عن طرق مواجهه تغير املناخ، كاآلتي:2020كما تحدثت طواهرية )

 .التكيف مع تغير املناخ 

 .فرض ضرائب على انبعاثات غاز الفحم 

 .االستثمار في الطاقات املتجددة ألجل مستقبل مستدام 

  :(.359 -358، ص ص 2020تطبيق ممارسات الزراعة املراعية للمناخ والتوسع في الغابات. )طواهرية 

 خاتمة:

عد مصبر مبن أكثبر دول العبالم ، على املستوى املحلي والدوليخية من أشد قضايا البيئة إلحاًحا التغيرات املنا تعد ظاهرة     
 
وت

إلنتباج قطباع ا -، فلظاهرة التغيرات املناخية انعكاسات على: )قطاع املبوارد املائيبةالتي سوف تتأثر بمردودات التغيرات املناخية

(، وبذلت مصر  الكثير من  الجهبود علبى املسبتوى القطاع البيئي -القطاع االقتصادي -القطاع الصحي -من الغذائيالزراعي واأل 

وبناء القبدرات املصبرية لتغيبر للتغيرات املناخية، املحلي والدولي؛  ملواجهة تأثيرات التغيرات املناخية؛ كتشكيل اللجان الوطنية 

تراتيجية شباملة اإلعبداد إلسبوالجامعبات وبعبض الجمعيبات األهليبة، و بأفرع جهباز شبئون البيئبة دورات للتوعية املناخ، وتنظيم 

 .(تنفيذ عدد من املشروعات االسترشادية لنقل تكنولوجيات وخفض االنبعاثاتتجاه تغير املناخ، و 

 توصيات البحث:

 وفي نهاية البحث توص ي الباحثة باآلتي:

 ع شئون البيئة والجامعات.رفع الوعي البيئيبأفر  .1

 املزيد من الدراسات والبحوث التي تهتم بالتنبؤ بأثر التغيرات املناخية على البيئة. .2

 .ضرورة تعاون كافة الجهات واملؤسسات في الدولة للتصدي لظاهرة التغيرات املناخية .3
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 .قضية عامليةعتبارها باقضية التغير املناخي تمرات الدولية واإلقليمية بوسائل اإلعالم واملؤ  اهتمام .4

 بخطورة قضية تغير املناخ.زيادة وعي املواطنين  .5

 رات املناخية وآثارها، واالهتمام بتحديثها باستمرار.ضرورة إنشاء قاعدة بيانات عن التغي .6

 استخدام الوسائل التقنية الالزمة للتكيف بشكل أفضل مع تغير املناخ. .7

 محلًيا ودولًيا؛ للتقليل من التغيرات املناخية ضرورة اتحاد جميع اإلجراءات لحماية البيئة  .8

 مراجع البحث:

-62220(: وثيقة األمم املتحدة رقم: 1992) : األمم املتحدةاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ .1

FCcc/INFORMAL/84 GE. 05 E) 200705.1992. 

 .2007/2008ية التنمية البشر  تقرير (: 2007 /2008(UNDP) (برنامج األمم املتحدة اإلنمائي .2

(: التغيرات املناخية كمصدر لتهديد التنمية )دراسة حالة مصر(، مجلة االستقالل، 2016بشير، هشام ) .3

 .107 -78، ص ص  4العدد 

أثر التغير املناخي على مصر وبخاصة على الهجرة الداخلية والخارجية، بحث مقدم (: 2009منال )البطران،  .4

 . نوفمبر 3-2ت املناخية وآثارها على مصر، إلى مؤتمر التغيرا

 العربية، وزارة الصحة والسكان.تنشط السياحة العالجية بجمهورية مصر  (: 2016محمد عوض ) تاج الدين، .5

أثر التغيرات املناخية على االقتصاد والتنمية املستدامة مع اإلشارة إلى حالة (: 2014) بوسبعين،تسعديت .6

قى الوطني األول حول: البيئة والتنمية املستدامة، جامعة العقيد اكلي محند أو الجزائر، ورقة مقدمة للملت

 الطبيعة والحياة وعلوم األرض. لحاج، كلية علوم

، IPCC, Allali, A ، تقييم للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ(:التغير املناخي2007)التقرير التجميعي  .7

 ورك.!. جامعة كامبريدج، نيويوآخرون

تغير املناخ والصحة، الدورة الثانية والعشرون  (: 2008) التقرير الصادر من أمانة منظمة الصحة العاملية .8

 كانون الثاني/ يناير . 16، 4/ 122بعد املائة، م ت 

إدارة أخطار التلوث الناش ئ عن صناعة البترول في جمهورية مصر (: 2006)توفيق، أماني مصطفى كمال  .9

 رة، جامعة املنصورة.دكتوراه غير منشورة، كلية التجا العربية، رسالة

 -79، ص ص 4(: التغيرات املناخية والتحديات املستقبلية، مجلة التنمية املعرفية، العدد  2011الحتروش ي ) .10

84. 

أثر التغيرات املناخية على األوضاع الصحية في مصر، بحث مقدم إلى مؤتمر  (:2009) مديحة خطاب،  .11

 نوفمبر . 3-2ة وآثارها على مصر، اخيالتغييرات املن

"التغير املناخي وتأثيره على املوارد املائية في املنطقة العربية"، املركز العربي لدراسات (: 2008الدروبي وآخرون ) .12

 .للمياه، القاهرةاملناطق الجافة واألراض ي القاحلة )أكساد(، املؤتمر الوزاري العربي 

(:  التغيرات املناخية وأثرها على مصر، املجلة 2015دور، أحمد فؤاد )رضوان، منى محمد عبد الحليم ومن .13

 .562 -531 ص ص ،4العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد 

(: كتاب األرصاد الجوية ونظرة املستقبل، سلسلة العلم والحياة، مؤسسة األهرام 1997زهدي، حسين ) .14

 للترجمة والنشر.

متطلبات مواجهة األخطار املحتملة على مصر نتيجة للتغير (: 2010)  (225سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ) .15

 Egypt :. نقال عنطيط القومي، مصر(، معهد التخ225املناخي العالمي. سلسلة قضايا التخطيط والتنمية )

Second National Communication under The United Nations Framework Convension on Climate 

Change, May 2010, p. 69. 
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متطلبات مواجهة األخطار املحتملة على مصر نتيجة للتغير (:  2010) (225سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ) .16

 ومي، مصر.، معهد التخطيط الق المياملناخي الع

قضية تغير املناخ محليا وعامليا، محاضرة عامة. )القاهرة، مركز املعلومات ودعم اتخاذ (:2009صبري )السيد،  .17

 .رار برئاسة مجلس الوزراءالق

"التغيرات املناخية وأثرها على نقص الغذاء واملياه والطاقة ودور املواصفات (: 2008الطاهر، فاطمة الحسن ) .18
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Résumé : 

 Les inondations en Algérie font partie des dix risques majeurs auxquels est confronté notre pays. Il est 

important de noter que les conditions climatiques de l’Algérie la prédisposent aux inondations qui figurent par 

ailleurs parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes touchant l’ensemble du territoire atteignant parfois 

l’ampleur d’une catastrophe nationale. La modification de proportions considérables de l’aspect physique des 

bassins versants favorise le ruissellement qui provoque des inondations inévitables et trop souvent, l'impact des 

aménagements est plus fautif que le climat 
L’homme n’est pas en mesure de maîtriser les forces exceptionnelles de la nature mais il est capable de connaître, 

de recenser, identifier, évaluer, prévenir et réduire l’impact des risques et des dangers encourus.  
Ce travail a pour objet d’étudier la réaction des bassins versants face aux précipitations afin de protéger la ville 

nouvelle « Ali Mendjeli » contre le risque d’inondation par un bon dimensionnement des ouvrages et l’utilisation 

de nouvelles techniques alternatives. 

Mots clés :inondation--catastrophe-Ali mendjeli- -précipitations –bassin versant 

Abstract: 

The floods in Algeria are one of the ten major risks facing our country. It is important to note that Algeria's climatic 

conditions predispose it to flooding, which is also one of the most frequent natural disasters affecting the entire territory, sometimes 

reaching the scale of a national disaster. The modification of considerable proportions of the physical aspect of the watersheds 

favors the runoff which causes inevitable floods and too often, the impact of the developments is more faulty than the climate. 

Man is not able to master the exceptional forces of nature, but he is able to know, identify, identify, assess, prevent and 

reduce the impact of the risks and dangers involved. 

The purpose of this work is to study the reaction of watersheds to rainfall in order to protect the new town "Ali Mendjeli" 

against the risk of flooding by proper sizing of structures and the use of new alternative techniques. 

Key words:flood - disaster-Ali mendjeli- -precipitation - watershed 
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Introduction : 

Aujourd'hui, le monde assiste à des changements climatiques majeurs dans toutes ses régions, 

entraînant des catastrophes naturelles, notamment des inondations dues aux fortes précipitations.  

A travers le monde, les inondations représentent plus de 50 % des catastrophes naturelles et causent en 

moyenne 20 000 morts par an. En Algérie, les terres sont soumises à des inondations fréquentes dont les 

conséquences se traduisent par la dégradation des voies de communication, l’inondation des terres agricoles et 

parfois même l’inondation de certaines agglomérations, entrainant parfois des pertes humaines. En moyenne, on 

enregistre plus de 30 cas d’inondations par an.  

 La ville de Constantine, avec une population de plus un million habitants et un lieu qui s'élève sur les rives 

d’Oued Rhumel est confrontée continuellement aux inondations générées par les crues de ce dernier qui draine 

une superficie de 8815 km² sur une longueur de plus 4200 km. De ce fait, l’établissement d’une politique efficace 

de gestion de ce risque naturel a constitué l’une des principales préoccupations des décideurs et responsables de 

la wilaya de Constantine. 

Dans la dernière décennie, la nouvelle ville Ali Mendjeli a connu une extension urbaine et démographique très 

intéressante (enjeux) avec une gestion des eaux pluviales fragile suivie par une inondation catastrophique en 

2015 qui a causé des pertes humaines et matériels. Pour ce fait on a choisi la ville nouvelle comme zone d’étude. 

La ville a été endommagée par plusieurs épisodes d’inondation qui ont provoqués des dégâts humains et 

matériels suite à une mauvaise gestion et un aménagement insuffisant de collecte des eaux pluviale, dont il est 

nécessaire de porter atteinte et trouver des solutions définitives. 

Cette problématique nous incite à poser les questions suivantes : 

Quels paramètres morpho-métriques du bassin versant de la nouvelle ville peuvent nous aider dans notre étude 

? 

Quelles sont les causes principales du risque inondation ? 

Comment peut-on protéger la ville contre le risque inondation ?    

 

Connaissance du risque inondation et présentation de la zone d’étude : 

: 1. Définition 

- Inondation : est le phénomène occasionnel qui peut noyer de vastes parties du lit majeur ou de la plaine, à 

la suite d’une crue particulièrement importante et du débordement des eaux. On parle alors de crue critique, 

laquelle peut engendrer une inondation sur les zones riveraines. 

- Crue : est un phénomène exceptionnel qui peut survenir à tout moment, le critère généralement adopté est 

3Q ou 5Q (Q = débit moyen a une station hydrométrique) au-delà duquel il est possible de considérer ce cours 

d’eau en crue. 
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- Averses : sont un ensemble de pluies associées à une même perturbation météorologique. La durée varie 

entre quelques minutes et plusieurs heures. 

: 2. Présentation de la ville nouvelle Ali Mendjeli 

La ville nouvelle Ali Mendjeli est une création urbanistique mise en œuvre pour pallier aux problèmes de la 

surpopulation qui existait à Constantine, elle a été créée dans le cadre du P.U.D du groupement de Constantine 

approuvé par l’arrêté interministériel N° 28 /01/1988, elle est située sur le plateau d’Ain El Bey, Son altitude 

moyenne est de 800 m. Elle joue le rôle d’un nœud d’articulation entre Constantine, el-khroub et Ain-Smara. 

: Caractéristiques de la zone d’étude.2.1 

- Superficie : 1500 Ha 

-  Capacité en logements :  50.000 Logements  

-  Population attendue : + 500.000 Habitants 

-  La température la plus basse et enregistrée au mois de Janvier (-3°C) 

-  La température la plus basse et enregistrée au mois d’Aout est de (37.4°C) 

-  L’humidité moyenne inter annuelle à Ali Mendjeli est de 66.4 % 

- Le terrain est pratiquement exposé au soleil pendant toute les heures de la journéede toutes les côtés, 

car il n’existe pas des obstacles qui empêchent les rayons solaires. 

- Les vents marins tempèrent la région mais lui apportent aussi des pluies qui arrivent du Nord-Ouest et 

parfois du Nord-est. 

- Les vents froids d’hiver (hivernal) proviennent du Nord et Nord-ouest. 

 -                Les vents chauds et secs d’été (estival) proviennent du Sud et Sud-ouest. 

015 :3.Etude de cas : inondation Aout 2 

L’ONM Ain El Bey a enregistré une pluie journalière de 125 mm (le 24 Aout 2015) avec une intensité de 88 

mm/h. 

Pertes humaines : 02 décés. 

Dégâts matériels : Immeubles d’habitations inondés et dommages sur la chaussée au niveau des 04 

chemins, Entrée N.Ville Ali Mendjeli. 

Mesures de prise en charge : Curage et Entretien, réduction de la vulnérabilité (reprise du réseau 

d’évacuation des eaux pluviales). 
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Rue el IstiklalLocalité des 04 chemins 

….Étude morpho métrique des bassins versant de la V.N.A.M3.1 

Cette étude a pour objet de comprendre la réaction hydrologique des Bassins Versants face à une sollicitation des 

précipitations. Le B.V peut être définit comme une unité hydrologique c'est-à-dire une portion d’espace drainée à 

partir d’un seul exutoire bien défini. Il constitue le cadre obligé des calculs. 

L’étude cartographique de notre zone d’étude a permis de subdiviser la nouvelle ville Ali Mendjeli en 04 sous 

bassins versants. 

 

Limites des BV qui touchent la nouvelle ville (DRE) 
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Caractéristiques morpho métriques des 04 sous B.V : 

B.V 01 B.V 02 B.V 03 B.V 04 

Désignation Symbole Unités Valeurs Valeurs Valeurs  Valeurs 

Superficie S Km2 45,97 3.7 6.13 13.07 

Périmètre P Km 32,59 7.98 12.87 16.33 

Longueur du thalweg 

principal 

L Km 11.44 2.24 4.7 5.42 

Indice de compacité KC - 1,35 1.16 1.45 1.26 

Coefficient 

d’allongement 

Ca - 2,84 

 

 

1.35 3.6 2.24 

Rectangle 

Équivalent 

Longueur Lr Km 12.57 2.38 5.18 5.85 

Largeur Lr Km 3.66 1.54 1.11 2.22 

 

 

Altitudes 

Maximale H max M 853 819 900.5 871 

Moyenne Hmoy M 707.5 757.3 806.5 784 

Médiane Hmed M 700 768 810 800 

Minimale Hmin M 579 715 710 705 

Pente moyenne de B.V Im m/Km 65 66 111 64 

Indice de pente globale Ig % 0.0218 0.046 0.040 0.030 

Densité de drainage Dd Km/Km2 1.41 5 2.2 1.66 

Longueur moyenne du 

versant 

Lmv Km 4.45 0.88 1.17 1.76 

Temps de 

concentration 

Tc Min 200 80.4 90 132 
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Vitesse de 

L’écoulement 

V Km/h 3.4 1.67 3.1 2.46 

 

- Les bassins versants d’Ali Mendjeli se présentent sous une forme allongée. 

- Ils sont caractérisés par un indice de compacité Kc˃ 1.12 

- L’altitude moyenne est de 763.8 

- Un temps de concentration de 8.44h et un Tc moyen de 2.11h, qui permit l’apparition des crues lors des 

précipitations intenses. 

- Les bassins versants de la nouvelle ville Ali Menjdeli montrent des caractères morpho métriques qui 

favorisent le ruissellement de surface. 

3.2.Précipitations journalières maximales (Pjmax) et évaluation des débits pluviaux : 

Les précipitations représentent l’élément le plus important du climat tant pour les êtres vivants que pour les 

milieux. La majorité des études et analyses s’appuient sur les précipitations bien plus que sur d’autres paramètres 

du climat.  

L’analyse de la variabilité pluviométrique est très importante pour la prévision et la gestion des ressources 

hydriques. 

La base de données dans cette étude est la station pluviométrique d’Ain El Bey. 
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La courbe IDF nous a permis de synthétiser l’information pluviométrique au droit de la station Ain El Bey et de 

calculer les débits pour l’estimation du calibrage des ouvrages hydrauliques de la nouvelle ville Ali Mendjeli. 
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On calibre fréquemment les ouvrages hydrauliques en se référant au débit de crue décennale mais qui reste 

notoirement insuffisant pour calibrer les ouvrages importants. 

Evaluation des débits : 

Méthode BV 01 BV 02 BV 03 BV 04 

La méthode rationnelle 

(m³/h) 

1779039 1665  1489.59 5175.72 

Formule de Turazza 

(m³/s) 

161 38 30 71 

 

• Les sous bassins de la nouvelle ville Ali Mendjeli se situe dans une zone météorologique caractérisé par 

de fortes précipitations 

• Le calcul des débits de pointe (centennales en particulier), nous montre que le BV Ali Mendjeli peut 

respectivement inonder de larges terrains. 

• L’étude des données pluviométriques nous confirme l’impact de l’urbanisation sur la monté des crues. 

4.Pour une intégration des techniques alternatives en amont de projets d’aménagement 

urbain 

Connaissance et perception du risque inondation : 

D’après le questionnaire et une enquête sur terrain, on a obtenu les résultats suivants : 
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La première analyse montre que 89 de l’échantillon de la population de la Ville nouvelle Ali Mendjeli ne 

pensent pas avoir d’informations concernant le risqueinondation, un pourcentage très élevé pour des habitants 

qui habitent dans une zone exposée a ce risque, contre 11  mais qui restent pour autant insuffisant. 

 

Nous avons 71 de l’échantillon qui n’a jamais été informé auparavant sur le risque inondation, c’est un 

résultat très inquiétant, car la sensibilisation est l’une des étapes les plus importante de la prévention contre les 

risques et une population bien informée, est une population qui sera capable de réagir avant, pendant et âpres 

l’occurrence de la catastrophe. 

 

D’après  les résultats, nous constatant que la population et après avoir vécu l’inondation de 2015, est consciente 

que le retour d’une autre catastrophe est éminent, contre 17 qui on répondus NON, mais la ville nouvelle 

risque encore d’être inondé a cause du manque d’entretien, une mauvaise gestion des eaux, le dimensionnement 

des canalisations ainsi que les déchets qui représente un obstacle pour le ruissèlement des eaux, d’après 

quelques repenses de la population questionnée. 
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5.Diagnostic de la zone d’étude : Cas des points noirs : 

Le diagnostic a été fait après l’obtention de plan d’assainissement de la ville nouvelle Ali Mendjeli (DRE de 

Constantine). 

Nous avons remarqué les problèmes suivants : 

- L’absence en nombre de caniveaux et d’avaloirs capables d’évacuer les eaux de ruissellement. 

- Le diamètre de certaines conduites existantes pour drainer les débits pluviaux n’est pas suffisant. 

- L’état lamentable de certaines conduites et l’ensevelissement des regards d’assainissement lors du bitumage de 

la route (manque d’entretien) ce qui entrave les opérations de nettoyage et de curage des regards. 

- L’absence de raccordement de certains avaloirs avec le réseau d’assainissement. 

 

Avaloirs 

On a proposé les solutions suivantes : 

- Entretien et curage des avaloirs. 

- Réaliser une série de caniveaux et d’avaloirs en nombre suffisant. 

- Branchements des avaloirs qui ne sont pas raccordé aux regards. 

- Projeter des collecteurs de diamètre suffisant pour les avaloirs mal dimensionné. 

6.La nouvelle ville Ali Mendjeli : un exemple d’intégration de techniques alternatives 

On attend par techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, l’ensemble des ouvrages visant à 

déconcentrer les flux d’eau en redonnant aux surfaces sur lesquelles l’eau ruisselle un rôle fondamental de 
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régulation. Ces techniques très diverses constituent une alternative aux réseaux de tuyaux classiques et 

permettent de traiter l’eau au plus près de son point de chute. 

Elles reposent toutes sur deux principes fondamentaux à savoir la rétention et l’infiltration : 

La rétention : Consiste à stocker temporairement les eaux pluviales, en amont par un effet-tampon afin de 

ralentir et réguler les débits vers l’aval. 

L’infiltration : Les ouvrages d’infiltration ont pour but de faire pénétrer les eaux non polluées dans le sol, tant que 

possible, pour réduire les volumes s’écoulant vers l’aval des zones d’étude. 

Les techniques alternatives de la gestion des eaux pluviales : 

Les ouvrages ne seront pas énoncés dans le détail, le but pour nous n’étant que de les présenter : 

1. Les bassins d’infiltration : sont des ouvrages de stockage, de décantation et/ou d’infiltration des eaux 

pluviales. Evitant des apports d’eau de pluie et de ruissellement lors des pluies de faibles intensités. L’eau est 

évacuée par infiltration dans le sol ou a débit régulé vers un exutoire (réseau de collecte ou cours d’eau 

2.Les structures réservoirs-infiltrantes : les structures réservoirs permettent le stockage temporaire de l’eau de 

pluie dans un ouvrage souterrain. L’eau est ensuite évacuée par infiltration directe dans le sol ou par restitution 

vers un exutoire (réseau de collecte ou milieu naturel). 

3.Les tranchées drainantes : c’est un ouvrage superficiel de 1 à 2 m de profondeur utilisé pour l’assainissement 

des voiries et toitures 

4.Les fossés et noues : elles permettent de collecter l’eau de pluie par des canalisations ou par ruissellement en 

ralentissant leur écoulement. L’eau est stockée, puis évacuéepar infiltration dans le sol ou vers un exutoire a un 

débit régulier (réseau de collecte, cours d’eau…). 

Coût des techniques alternatives : 

Ces différentes techniques sont souvent moins coûteuses que les ouvrages classiques, le tableau suivant reprend 

pour chacune d’elles les éléments de coûts de réalisation et d’entretien à titre indicatif : 

Technique 
Coût de mise en œuvre DA/ 

m3 
Coût d’entretien 

Bassin en eau 2500- 6000 200 DA m3/an 

Bassin sec 2500-7000 400 DA m3/an 

Structure réservoir 8500-9500 400 DA m3/an 
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Tranchée drainante 4500-5500 150 DA m3/an 

Fossés et noues 1000-1500 150-200 DA m3/an 

Tableau : Coûts de mise en œuvre et d'entretien de quelques techniques alternatives  

(Source : travail personnel). 

Recommandations : 

Hormis la nécessité d’une mise en place d’un dispositif avec les moyens humains et matériels adéquats et 

disponibles pour toutes interventions, et ce, en application des directives de l’instruction ministérielle n° 1624 en 

date du 11 juillet 2015, le renforcement de la coordination intersectorielle dans le domaine de gestion des 

risques liés aux catastrophes naturelles doit se concrétiser à travers l’intervention de chaque secteur : 

1. Secteur des Ressources en Eau et Environnement : 

-Mise en place des techniques et technologies nouvelles pour la prévention des risques d’inondation (ANRH). 

-Maintien en état de fonctionnement optimal des infrastructures hydrauliques par un entretien régulier des 

réseaux d’assainissement par les services de la SPA SEACO. 

-Lancement à court terme d’une étude globale d’un schéma directeur de protection contre les inondations à 

travers la Wilaya.  

-L’enveloppe financière conséquente consentie par les pouvoirs publics en matière de réalisation de calibrage 

d’oued, nécessite la création d’entreprises de gestion et d’entretien.  

2. Secteur des Travaux Publics : 

-Entretien régulier des infrastructures de drainage des routes et chaussées par les services de la DTP. 

-Exigence de respect des profils en travers par les entreprises de goudronnage pour la mise en place des avaloirs 

et la sauvegarde des ouvrages hydrauliques. 

3. Secteur de l’Urbanisme, des Collectivités locales : 

-Viabilisation par les collectivités locales et ceux de l’Urbanisme de l’intégralité du lotis n’ayant pas bénéficié de 

réalisations. 

-Respect total des servitudes du Domaine public hydraulique (éradication des habitations illicites par les 

collectivités locales) 

-Application rigoureuse de la  réglementation contre les dépôts anarchiques de déchets inertes, ménagers, 

spéciaux et dangereux. 

-Application stricte des instruments d’urbanisme, conformément à la règlementation en vigueur.  
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4. Secteur des Forets, de l’Agriculture : 

Reboisement de l’espace découvert et qui est sujet à l’érosion, et adaptation par les agriculteurs de méthodes 

cultigènes adéquates. 

Conclusion  

Cette étude nous a démontré que la zone d’étude est exposée au risque inondation par la détection 

d’innombrable points noirs. L’apparition de ces points noirs n’est pas dû au mauvais dimensionnement du 

système d’assainissement, mais a un déficit dans sa gestion et son entretient et parfois l’insuffisance du nombre 

des avaloirs et/ou leur bouchage par les déchets. C’est pour cela qu’il faut mettre en œuvre un programme 

decurage régulier et revoir une gestion des eaux pluviales qui sera plus adapté et plus flexible à chaque situation. 

Nous avons essayé de proposer des solutions simples, pratiques et non couteuses pour réduire le ruissellement 

des eaux pluviales et garantir une bonne gestion des ressources hydriques. 

L’inondation de la ville nouvelle Ali Mendjeli en 2015 est un exemple pour la ville de Constantine et toutes les 

villes algériennes et une leçon pour remettre en doute les notions : d’aménagement du territoire, de règles 

d’urbanisme, de conduites architecturales, d’entretien des voiries et des canaux de passage des eaux pluviales, 

d’hygiène, de propreté des villes mais également de l’information des citoyens. 

Toute ces notions ne sont pas seulement des vocables techniques, mais une philosophie et une organisation de 

la vie en société qui doivent avoir cours chaque jour et à tout moment. 

Références : 

• Syndicat mixte des affluents du sud-ouest lémanique, SYMASOL - Gestion des eaux pluviales : guide pour la 

mise en œuvre de techniques alternatives – JUIN 2016, pages 8, 9, 10, 12 et16. 

• Agence de l’eau RM&C Martine LAMI, La citoyenne : Pour la gestion des eaux pluviales 

• Stratégie et solutions techniques- Région Rhôn Alpes, Novembre 2006, pages 20 et 26. 

• La ville est son assainissement - Principes, méthodes et outils pour une meilleure intégration dans le cycle de 

l’eau 

• Bachi Mohamed, Problématique du risque inondation en milieu urbain, cas de l’agglomération de Sidi Bel 

Abbes, Magister, université BoubakarBelkaid, Tlemcen, 2010-2011. 

• Service technique de l’APC de la wilaya de Constantine, Le plan directeur d’aménagement urbain et le plan 

d’occupation du sol, 2016 

• Notes de calcul assainissement – Mr Masmoudi – 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 94

 

ائر ومجالها املتروبوليالعمران واألخطار الكبرى بمدينة الجز   

Urbanisation et risques naturels dans Alger et son aire métropolitaine  

 األستاذ الدكتور فوزي بودقة
 كلية علوم األرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية -قسم الجغرافيا والتهيئة العمرانية 

الجزائر-جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجي  

 
 امللخص:

 ما تحصدهتعتبر األخطار الكبرى واحدة من التحديات التي تهدد حياة األفراد، فهي ال تقل خطورة عما تخلفه الحروب من دمار و 

 أخذها باالعتبار في التخطيط الحضري. و األخطار  هف مع هذ، ولذلك ال بد من التكيّ بشريةاألوبئة الفتاكة من أرواح 

كالزالزل والفيضانات والحرائق وهي كوارث مريعة ومدّمرة،  ،ثل في األخطار الكبرى الطبيعيةواألخطار الكبرى نوعان: األول ويتم

ه منفالزالزل هي أخطار طبيعية ال يمكن التنبؤ بوقوعها. 
ّ
من طرف  درساملمكن التخفيف من آثارها املدّمرة، عندما ت بيد أن

ومن حسن الحظ أن  أصحاب القرار من االستئناس بالرأي العلمي.حتى يتمكن ، واملخططين العمرانييناملتخصصين في علم الزالزل 

 الوقاية و ، التخفيف من آثارهاتطور علوم األرض، يسمس اليوم بفهم األخطار الطبيعية، وطرق الوقاية منها وإمكانية 
ً
من أخطار أيضا

 يالفيضانات والحرائق وغيرها من األخطار. والثاني و 
ّ
 ما يتسبب في حدوثها السلوك السلبي ل في األخطار التكنولوجية اتمث

ً
لتي غالبا

 .التغيرات املناخية وتفش ي األوبئة، كوباء كورونا الحاليوإحداث اإلضرار بالبيئية التي من شأنها لإلنسان 

ل رأس الصفحة اإلفريقية  تتربعولسوء الحظ أن مدينة الجزائر ومنطقتها املتروبولية، 
ّ
املقابلة على منطقة نشاط زلزالي، كونها تشك

للصفحة األوروبية واآلسيوية، حسب املتخصصين في علم الزالزل، الذين ما انفكوا من التنبيه بهذا الخطر وكانت أكثر التحذيرات هي 

وعلى ضوء ذلك تم سن ، لوضع مخطط وقاية يجنب البالد آثار التدمير املحتمل. 1980  عام تلك التي حدثت بعد وقوع زلزال األصنام

ثم قامت الدولة باعتماد املرسوم التنفيذي رقم  .، املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى 2004ديسمبر عام  25في  بتاريخ 20-04م القانون رق

،بلغت أخطار العام الحاليوفي التاسع من شهر أوت من  .لمخاطر الكبرى ل املندوبية الوطنيةبإنشاء ، 2011مايو عام  22 بتاريخ 11-194

شخص واحتراق   90والية من واليات شمال البالد، وبلغت مجموع الخسائر البشرية  35ي غابات تيزي وزو وغابات فذروتها الحرائق 

 عشرات املئات من الهكتارات.

يناقش البحث عالقة العمران والتخطيط الحضري باألخطار الكبرى في مدينة الجزائر ومنطقتها املتروبولية، وخطط الوقاية 

 عن مكانتها مليون نسمة،  10أوي وت ²كم 5000طقة واسعة تزيد مساحتها عن وتجنب األخطار في من
ً
وهي األكثر هيكلة في مرافقها، فضال

املعتبرة في البالد وفي املنطقة املغاربية وحوض املتوسط، من هنا تكمن أهمية البحث الذي يهدف، إلى ضرورة البحث عن السبل 

 ني في املنطقة املتروبولية ملدينة الجزائر، وتبني أفضل خطط الوقاية من األخطار الكبرى.والوسائل الكفيلة، بتكييف التخطيط العمرا

 الكلمات املفتاحية: مدينة الجزائر، املنطقة املتروبولية، العمران، األخطار الكبرى، الوقاية

Résumé 

Les risques majeurs constituent l’un des défis réels, que les milieux urbains doivent relever et prendre très au sérieux, en 

vue d’un développement durable. Ils sont généralement classés en deux types: les risques naturels à effet dévastateur tels que les 

séismes, qui sont de véritables catastrophes naturelles dans la mesure où il est pratiquement impossible de les prévoir.  même si les 

progrès qu’ont connu les sciences de la terre permettent, aujourd’hui, d’en atténuer les effets aussi bien pour l’homme que pour les 

édifices et infrastructures; et les risques technologiques, affectant la santé humaine, l’environnement et l’écosystème, qui sont 

souvent le fait de l’homme lui-même. 

Selon les géophysiciens et les sismologues, la ville d’Alger et sa région se trouvent, malheureusement, en plein dans une zone à forte 

activité sismique, puisqu’elles se situent au point de contact entre la plaque africaine et la plaque eurasienne. Ces mêmes 

spécialistes n’ont pas cessé de tirer la sonnette d’alarme surtout après le séisme du 10 octobre 1980 qui a frappé de plein fouet la 

ville d’El Asnam, en préconisant l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de protection à long terme comme moyen indispensable 

à la préservation des vies humaines, des bâtiments et des infrastructures des éventuelles pertes et destructions. Les appels des 
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scientifiques ont-ils été entendus? A t’on pris en considération leurs recommandations lors de l’élaboration des plans 

d’aménagement et d’urbanisme ou le choix de sites? 

A ce titre, la loi n°04-20 du 25 décembre 2004, relative à la prévention des dangers majeurs et à la gestion des catastrophes, dans le 

cadre du développement durable, a été promulguée. Puis l'Etat a désigné un organe national comme un outil exécutif de gestion des 

risques majeurs, en adoptant le décret exécutif n°11-194 en date du 22 mai 2011, qui reprend les missions de la délégation 

nationale dans l'organisation et la conduite risques majeurs. Le 9 août de cette année, les dangers d'incendies ont atteint leur 

apogée dans les forêts du nord du pays à Khenchela, Tizi Ouzou, Bejaia, Bouira, Sétif, Annaba, Skikda, El Tarf, Medea, Jijel, Mila et 

d'autres, les pertes humaines se sont élevées à 90 personnes et l'incendie de dizaines de centaines d'hectares. 

La recherche aborde la relation de l'urbanisation avec les risques naturels majeurs dans la ville d'Alger et sa région, et les plans de 

prévention et d'évitement des dangers dans une grande métropole de plus de 5000 km². d'importance pour le réseau urbain dans la 

région centrale du nord du pays et dans le réseau urbain national, dans la région du Maghreb et du bassin de la mer méditerranée, 

d'où l'importance de la recherche, qui vise la nécessité de rechercher des voies et des moyens d'adapter dans l'aire métropolitaine 

d'Alger et d'adopter les plans de prévention contre les risques majeurs. 

Mots clés: Alger, aire métropolitaine, urbanisation, risques majeurs, prévention 

 

 

 مقدمة:

سواء كانت تهدد حياة األفراد في املدن والتجمعات البشرية، التي  ،األخطار الكبرى واحدة من أهم التحديات عتبر ت

 ما يتسبب في حدوثها هذه األخطار طبيعية كالزالزل واألعاصير والفيضانات والحرائق، أو غير طبيعية 
ً
التي غالبا

التغيرات املناخية وتفش ي أنه اإلضرار بالدورة الطبيعية للبيئة وإحداث ،الذي من شلبيئيةحياال إلنسان السلبياسلوك

، الذي تفش ى في مطلع العام املاض ي، 19كوفيدوباء ما هو الحال مع فيروس كورونا املستجد، املسبب لاألوبئة، ك

ا تخلفه ّم ال تقل خطورة عاألخطار الكبرى كوارث ف.وأصبس جائحة عاملية، مند ما يزيد عن العام ونصف العام

أخذها  األمراض واألوبئة الفتاكة من أرواح البشر، ولذلك ال بد منما تحصده و  ،الحروب والنزاعات من دمار

 ، وغير الحضرية األوساط الحضريةو  ،التخطيط الحضري للمدن في باالعتبار 
ً
ل هاجسا

ّ
 والتكيف مع هذا األخطار يشك

 للدول والحكومات، وإلدارات املدن و حقيقي
ً
 على حد سواء. عمرانال مخططيا

يناقش البحث عالقة العمران والتخطيط الحضري باألخطار الكبرى الطبيعية في مدينة الجزائر ومنطقتها 

وعلى درجة عالية من األهمية في  ²كم 5000املتروبولية، وخطط الوقاية وتجنب األخطار في منطقة واسعة تزيد عن 

حوض البحر في الشبكة العمرانية الوطنية، وفي املنطقة املغاربية و نتها فيلها مكاو  ،املنطقة الوسطي من شمال البالد

األبيض املتوسط. من هنا تكمن أهمية البحث الذي يهدف، إلى ضرورة البحث عن السبل والوسائل الكفيلة، بتكيف 

 التخطيط العمراني في املنطقة املتروبولية ملدينة الجزائر، وتبني أفضل خطط الوقاية.

  خطار الكبرى:األ -1
وهي كوارث والفيضانات والحرائق الطبيعيةكالزالزل الكبرى األخطار األول ويتمثل في نوعان:  األخطار الكبرى و 

 هي أخطار طبيعية مريعة
ً
ولكن من حدوثها.  منعوال ال يمكن التنبؤبوقوعها ،ومدّمرة لإلنسان وللبيئة،فالزالزل مثال

في علم  الطبيعية، محل دراسة من طرف املتخصصينالظاهرة وضعهذه عندما ت رة،املدّم  ااملمكن التخفيف من آثاره

،بما يجّنب سكان املدن والتجمعات التي تحد من وقع الكارثةاالحتياطات ذ اتخذلك الو ، الزالزال والجيوفيزياء

 .نهيارمن السقوط واالاملباني والبنى التحتية  تهم،وبما يحميحيااملحدق بخطر السكانيةال
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الطبيعية، وطرق  ر اخطفهم األ بيسمس اليوم أكثر من أي وقت مض ى  ،سن الحظ أن تطور علوم األرضومن ح

، أضف إلى ذلك طرق الوقاية من أخطار الفيضانات والحرائق وغيرها من االتخفيف من آثارهوإمكانية الوقاية منها 

  الثاني وتتمثل فيو األخطار الطبيعية. 
ً
 إلنسانيتسبب في حدوثها السلوك السلبيلما  األخطار التكنولوجية التي غالبا

كوباء كورونا الحالي والتسبب في االحتباس ، تفش ي األوبئةو  والتلوث والتغيرات املناخية البيئيةحيال البيئة، كاإلضرار ب

الحراري والتلوث، الذي يمأل فضاءات املدن الكبرى، ويتسبب في مخاطر صحية كارثية ال تقل خطورة عن بقية 

 طر.املخا

 األخطار الكبرى الطبيعية في مدينة الجزائر ومجالها المتروبولي: -2
 منطقتها املتروبولية، والتي تتكون من مدن )الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازا(ولسوء الحظ أن مدينة الجزائر و 

 يالز تجلس على منطقة نشاط زل
ّ
حسب  ،بية واآلسيويةة للصفحة األورو بلاقل رأس الصفحة اإلفريقية امل، كونها تشك

حياة السكان في على  ،، الذين ما انفكوا من التنبيه بهذا الخطر الطبيعيالجيوفيزياءاملتخصصين في علم الزالزل و 

املدن الواقعة، ضمن منطقة نشاط الزلزال ومن بينها، وأنشطها الصدع الزلزالي في املنطقة املتروبولية ملدينة 

 عن بنية تحتية معتبرة، تقع باملرتبة األولى على املستوى  10الجزائر، الذي يأوي ما يقرب من 
ً
مليون نسمة، فضال

بعد وقوع  الوطني على املستويين الكمي والنوعي،وكانت أكثر التحذيرات بأخطار الزلزال أهمية، هي تلك التي حدثت

 ،على املدى البعيدثابت و  لوضع مخطط وقاية ،(، واإللحاح على ضرورة االستعداد1980أكتوبر  10زلزال األصنام )

 يّدخر األرواح البشرية ويجنب البالد آثار التدمير املحتمل للمباني واملرافق العمومية.

املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى ، 2004عام ديسمبر  25املؤرخ في  20-04القانون رقم وعلى ضوء ذلك تم سن 

كأداة تنفيذية تتكفل بتسيير املخاطر  ،امت الدولة بتكليف هيئةوطنية. ثم قوتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة

، 2011عام  مايو  22املوافق  1432جمادى الثانية عام  19ؤرخ في امل 194-11تنفيذي رقم الرسوم الكبرى، باعتماد امل

 .ملخاطر الكبرى اتنظيموسير و يتضمن مهام املندوبية الوطنية 

 األخطار الكبرى بالعمرانعالقة  -3

ال شك أن العمران حاجة اقتصادية واجتماعية للمجتمعات واألفراد، ويتطور العمران بتطور هذه الحاجة، 

ولكن ال بد من إدراك أن هناك أخطار كبرى طبيعية وغير طبيعية، قد تواجه التجمعات العمرانية، مدنا أو أقاليم 

مدينة الجزائر والتهيئة بالعمراني  خطيطالتو العمران يستند مدن أو تجمعات سكانية حضرية كانت أو ريفية.  و 

واملصادق ، 1991الصادر عام  90-29 رقم قانون التعمير  إلىتوجهاته األساسيةفي ، البالدعموم مدن العاصمة وفي 

 .1995عليه في املجلس الشعبي الوطني عام 

 : هما،يتمثالن في أدوات التعمير و مرتكزين أساسيينويرتكز التخطيط العمراني على 

 
ً
للتهيئة العمرانية، في كل والية أو  الذي يحدد الخطوط الكبرى  (PDAU)املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير :أوال

 .مدينة من واليات أو مدن البالد

 و  
ً
  (POS)مخططات شغل األراض ي :ثانيا

ً
باعتبارها مخططات تفصيلية محلية، تحدد أوجه استعمال األرض وفقا

 على املستوى الوطني. بلدياتمن ال كل بلدية،في الحتياجاتل
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الرسمية الرئيسية في كل  العمران ومن الجدير أن يتناول املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، باعتباره وثيقة

، أو األخطار التكنولوجية أو الحرائقكالزالزل أو الفيضانات ،ألخطار الكبرى الطبيعية منهااوالية وفي كل مدينة، 

 لوقوعها الكوارثاألخطار و ية،ووضع خطط الوقاية من هذه واملناخ والبيئية
ً
 . تحسبا

 منطقة الزلزال بمدينة الجزائر ومجالها املتروبولي -4

، من جبل شنوة بوالية تيبازا منطقةالزلزال النشطة في مدينة الجزائر ومجالها املتروبولي،  تمتد
ً
 غربا

ً
مرورا

 حيث الصدوع النشطة، بكافة أنحاء إلى مدينة  في الوسط،العاصمة والبليدة مدينتي الجزائر ب
ً
بومرداس شرقا

  والتيمن شمال البالد،  التلّيةاملنطقة ة ملدينة الجزائر،وهي قلب املتروبولينطقة امل
ً
تعتبر املنطقة األكثر عرضة

 بههي ، و وخاصة الزالزل كما سبقت اإلشارة إلى ذلك لألخطار الطبيعية الكبرى 
ً
، وبذات الوقت املنطقة األكثر تأثرا

 .زلزالالمركز التالية التي تشير إلى الخريطة كما هو مبين في  خطر ،لاألكثر عرضة ل

 ( مركز الزلزال ومدينة الجزائر ومنطقتها املتروبولية1الخريطة  رقم )

 
 املصدر: مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء

على سلم ريشتر والتي تأثرت به  6.8، بقوة 2003 ماي21 ذلك الزلزال التي ضرب زموري بوالية بومرادس في

تيزي وزو واليات املنطقة املتروبولية ملدينة الجزائر بل وبلغت ارتداداته، أجزاء من املنطقة الوسطى في شمال البالد ك

باألنشطة ، بهذه املنطقة الكثيفة بالسكان، و ولهذا البد من أخذ هذا النوع من األخطار في االعتباروبجاية والبويرة، 

 الصناعية ومختلف املرافق العمومية.

 تجاربتكييف التخطيط العمراني مع األخطار الكبرى  -5

لعل من املفيد التطرق إلى بعض التجارب العاملية في تكييف التخطيط العمراني مع األخطار الكبرى، والتي تعتبر 

 يمكن محاكاته لضمان الوقاية من هذه األخطار.
ً
 نموذجا

 بة التونسيةالتجر  -5-1

، وحدد إستراتيجية 1998وتحديثاته عام  1996عندما تم إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة في مدينة تونس عام 

للوقاية من األخطار الطبيعية والتكنولوجية والصحية، وبدأت السلطة العمومية منذ أكثر من عقد من الزمن في ردم 

واإلضرار باملحيط الحضري. استغلت املساحات املستعادة في إقامة املستنقعات بهدف مواجهة آثار التلوث البيئي 

التجهيزات الكبرى من القطاع الثالث األعلى، توطن الشركات الكبرى الوطنية واألجنبية والبنوك وأنشطة املكاتب، 
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عملية تعمير وبالتالي تم تحقيق هدفين في آن واحد، التخلص من مشكلة بيئية واستغالل املجال املسترجع، في إطار 

 عن إضفاء الطابع الجمالي والربط العقالني
ً
 ،نوعية لها، مردودها املعتبر في حياة املدينة واقتصادها الحضري. فضال

إحدى  ،لتخلص من الجزء الضئيل املتبقي من هذه املستنقعات في بلدية رادسوابين جزئي املدينة القديم والحديث، 

 سالضواحي القريبة من مركز مدينة تون

 التجربة الفرنسية  -5-2

ثم اتبع بمخطط للمناطق املعرضة  (PLR)على وضع مخطط لتحديد األخطار 1995نّص التشريع الفرنس ي عام 

من أداء دورهم وفق املعطيات املوضوعية  ،التسيير الحضري املكلفونب، حتى يتمكن (PPR)لألخطار الطبيعية 

 وبالتالي فعالية الوقاية من األخطار والحد منها. ،حتملحسب نوع وحجم الخطر امل ،والطبيعية لكل منطقة

 و 
ً
 ،بلدان أخرى بعد أن تمكنت من فهم طبيعة الخطر،وضعت مخططات الوقاية واتخذت التدابير املسنودة قانونا

، ك)أمريكا، اليابان، املكسي وغير الطبيعيةالطبيعية الكبرى ملنع البناء على األراض ي أو املناطق املعرضة لألخطار 

، بإعداد أطلس شامل للمناطق املعرضة لألخطار، تم وضعه 1990في بولونيا قامت السلطة العمومية عام و( بولونيا

 من إعداد مخطط خاص بحماية املناطق الحضرية. همنيلتمك ،الحضري  بالتخطيطتحت تصرف املعنيين 

 التجربتين اليابانية واألميركية -5-3

السيما  ،األخطار الكبرى  نموقاية الو تعامل المن التجارب الرائدة في  ،مريكيةالتجربتين اليابانية واأل  ظلوت

تعدد األبعاد، ملزيد من فهم األخطار وسبل الوقاية منها في ماألخطار الطبيعية كالزالزل، وفي تكريس البحث العلمي 

التحضير املسبق لعناصر خطة املناطق الحضرية كثيفة السكان، وكذلك التصرف بفعالية أثناء وبعد وقوع الكارثة و 

لتجنيب أكبر عدد ممكن من األرواح البشرية من خطر  ،الوقاية، بما في ذلك عملية اإلنقاذ الفعال واإلغاثة السريعة

املوت، وكذلك تجنيب قسط كبير من املباني واملرافق خطر االنهيار والتدمير، اتخاذ اإلجراءات القبلية في منع البناء 

واتباع قواعد البناء املضاد للزالزل، باعتباره من الشروط األساسية في مخططات  ،كثر عرضة لألخطارعلى األراض ي األ

 فالتعمير. 
ً
 وماديا

ً
األخطار التي تهدد البيئة، دفع  وزيادة إدراك،تزايد األخطار والكوارث الطبيعية وآثارها املدمرة بشريا

عدد الكوارث  كانمثابة عقد الوقاية من الكوارث الطبيعية، وإذا باألمم املتحدة إلى اإلعالن أن سنوات التسعينات، ب

 حتى نهاية الخمسينات، فإنها ارتفعت إلى الضعف في نهاية السبعينات 40
ً
 120وإلى ما يزيد عن  ،كارثة طبيعية سنويا

  .كارثة طبيعية في الوقت الحالي

، وتسّن القوانين وملواجهة األخطار الكبرى والتخفيف من آثارها املدّمرة، تبذل 
ً
 جّبارة

ً
البلدان املتطورة جهودا

في الكتل الحضرية املعرضة  ،لسكانةافاوكث العمرانةحركالصارمة وتخصص الوسائل املعتبرة، السيما مراقبة تطور 

 لألخطار، كالزالزل والفيضانات وغيرها. وعلى الرغم من الجهود املبذولةال تزال التخوفات قائمة، كونها تعكس خطورة

 كل بلد. فيوقاية من األخطارلسياسات احسب متباينة 

 مع األخطار الكبرى بمدينة الجزائر تكييف التخطيط العمراني -6

أو  ،ة والتعميرئي للتهيهأي املخطط التوجي،مخطط التعمير الحاليسواء عند تفحص األدوات العمرانية 

أو مخطط  1975الصادر عام  الجزائر العاصمة( ملنطقة POGه، مثل مخطط التوجيه العام )التي سبقتاملخططات 

 املنطقة املتروبولية،أن ال توجد أي إشارة أو أخذ بنظر االعتبار، 1983الصادر عام(PUD) التعمير التوجيهي

الزلزالية قع ضمن منطقة الصدوع أن املدينة وجوارها تو وخاصة العنيفة منها كالزالزل،  ،لألخطار الكبرى ةمعرض
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ومجالها باملدينة في مخططات التعمير املعنية ة ال وجود ألي مخطط وقاية من األخطار والكوارث، وبالنتيجالنشطة. 

عند إعداد  ،أحد القواعد الرئيسية ،يعتبر ،أي مخططات الوقاية من األخطارهذا الجانب الهام والضروري املتروبولي، 

بالتالي تقوم هذه . و الكبرى  ضة لألخطار عرّ أي مخطط عمراني، كما يعتبر من األولويات لدى كثير من البلدان امل

لوفق التخطيط العمرانيتكييف البلدان ب
ً
هذه  ولعل أهم ،اإلجراءاتبوضع مجموعة من هذه الخصوصية، ا

 : في التالييتمحور  اإلجراءات املناسبة ملدينة الجزائر ومنطقتها املتروبولية

 .الدراسة القبلية للمواضع املختارة للبناء -

 واالنزالقات األرضية. سياسة البناء املقاوم للزالزل  تعميم -

 ملعايير البناء السليمة.-
ً
 استعمال مواد بناء وفقا

 سياسة فعالة لتهيئة اإلقليم. -

قلب اتجاه حركة السكان نحو املناطق األقل عرضة لألخطار باملناطق الداخلية من البالد بتهيئة الوسائل  -

 .راخطمن اإلجراءات الوقاية من األ  وغيرها ،الضرورية لهذه السياسة

 مواجهة األخطار بمدينة الجزائر ومجالها املتروبولي -7

حسب  ،أدوات التعميراملتعلق بخاصة في جانبه و مشاكل التعمير والتسيير الحضري الحالي،  تجاهلال أحد يمكنه 

يجب والتي  ،ومخططات شغل األراض ي 1995الذي يستند إليه املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عام  90-29القانون 

االقتصادية الجديدة، ومتطلبات البيئة والتنمية -مع الحقائق العمرانية واالجتماعية فتكيلكي ت ،أن تتطور وتستحدث

األدوات ما تم وضعه من ترتيبات في تجاوزت في الواقع بطيء اإلجراءات، ديناميكية التعمير التي ال تنتظر فاملستدامة. 

  ية، التي لم يحترم تطبيقهاالعمران
ً
بدون دراسة قبلية تستند، إلى و ، كما أنجزت بصفة جزئية في مستوى البلديات أحيانا

 االجتماعية واملجالية. -التحوالت السريعة االقتصادية

ة الجزائر تتناول قضايا التهيئة والتعمير بمديندراسة أعدت مديرية التعمير بوالية الجزائر في أواخر الثمانينيات، لقد 

 لخرائط وصور جوية تعود إلى مطلع السبعينات، 
ً
وذلك ضمن اإلعداد للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وفقا

 هناك بعض األراض يدون رصد ولكن 
ً
التي صّنفت على أساس أنها  ،التغيرات املجالية التي حدثت على األرض، فمثال

البحري، الطاهر بوشات بالقرب من السعيد حمدين ببلدية فالحية )األراض ي الواقعة بين برج الكيفان وبرج 

أو  السكنية البناء سواء من خالل التجزئات الحقيقة امليدانية أن تلك املساحات قدالتهمها بئرخادم(، ولكن

مت رخص  غير املنظم،السكن 
ّ
قبل إنجاز املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ذاته. وفي ظل العمل بهذا األخير سل

كما وقع في التربة  انزالقأي املعرضة ألخطار الفيضانات أو  (non aedificandi)اء في أماكن يمنع البناء عل ها البن

، أو هذا الخطأ الجسيم 2001، ولقد كشفت فيضانات باب الواد عام سفس كتلة بوزريعة املطل على باب الواد

واملساكن التي تّم بناؤها في األماكن  ،الغازأماكن الضغط املرتفع وخطوط كما يحدث بتسليم رخص البناء في 

 :الجدول التالي ، بمدينة الجزائر ومنطقتها املتروبولية،كما هو مبّين فياملعرضة لألخطار
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 : عدد املساكن املبنية في املناطق املعرضة لألخطار بمنطقة العاصمة1الجدول 

 الوالية اناتلفيضمعرضة ل فوق أنابيب الغاز بالقرب من الصناعة املجموع

15586 

724 

2779 

575 

- 

- 

466 

163 

69 

14545 

561 

2710 

 الجزائر

 بومرداس

 تيبازا

املجال  17816 698 575 19089

 املتروبولي

 CNES, 22ème session plénière, Alger, mai 2003املصدر:                                 

 

قتصادية الجديدة. في االعتبار الحقائق االجتماعية واال تأخذيالتتحديث األدوات العمرانية، أهمية وهنا تتضح

، باتت إعادة 2003ماي  21العاصمة يوم الجزائر نطقة مالزلزال الذي ضرب  ،وبعد وقوع الكارثة الطبيعية املريعة

، فالكارثة الطبيعية أناطت اللثام ع
ً
التجاوزات  تخفيهماكانت النظر في مجال التشريع العمراني برمته أكثر إلحاحا

العمرانية في جوانب عديدة منها رخص البناء، ومواد البناء املستعملة وفي كثير من األحيان السلوك غير السليم 

كل منطق وكل قاعدة قانونية في تعدت ت اتجاوز  بعدم احترام قواعد البناء عند بناء مساكنهم. ،لألفراد أنفسهم

 إلى الخبرة واملعرفة واألداء الفعال.  ،تفتقر ظل تسيير عمراني بأدوات محلية إدارية

 حصيلة زلزال بومرداس -8

بومرداس الضرر بخمسين بلدية من واليات الجزائر، بومرداس، البليدة، تيبازا، املدية، تيزي وزو،  لزالألحق ز 

 عن هدم ، سيجر  10000وحوالي  3000 وأعلن عن وفاة،بجاية والبويرةحسب خلية األزمة املركزية
 
اكن املسفضال

  128000الطرق والجسور وغيرها، وبلغت حصيلة املساكن املتصدعة أكثر من و واملرافق 
ً
 .مسكنا

 7000 حوالي، 4مسكن صنفت في الخانة البرتقالية من الدرجة  30000وبعد إجراء الخبرة الثانية التي تشمل 

الخسائر املادية من زلزال، و ما زاد من تراكم مشكلة السكن لفترة طويلة أعقبت وقوع اللهدم، بضرورةامسكن 

نها الجدول التالي:  جراء الهزة األرضية يبّي

 

 2003 بومرداس(: الخسائر املادية الناجمة عن زلزال 02جدول رقم )

 الوالية املساكن املتصدعة املساكن املنهارة املتضررة املرافق

 سةدر م 680

 مدرسة  45

- 

 مؤسسة صحية 31

 ثقافي مركز  32

 دار عدالة 47

 دور الشباب 4

 بعض الجسور 

7000 

6000 

90 

- 

- 

90 

150 

- 

78000 

34000 

2500 

1700 

150 

7000 

4300 

850 

 الجزائر 

 بومرداس

 البليدة

 تيبازا

 املدية

 تيزي وزو

 البويرة

 بجاية

 املجموع 128500 13330 4400

 2003املصدر: تقرير خلية األزمة املركزية 
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 تزداالزالزل  من املعروف أن قوة تدمير 
ً
في الكتل الحضرية الكثيفة السكان، بالنظر إلى كثافة العمران وحالته  ،د عنفا

ومدى مطابقته للمواصفات واملقاييس السليمة، ومن هنا يمكن تفسير أن املساكن املتضررة بمدينة الجزائر، تزيد عن 

لجزائر. وإذا استثنينا البنايات يعود إلى كثافة السكن والسكان بمدينة ا .بمدينة بومرداس مركز الزلزالما وقع ضعف 

 معرضة مدينة الجزائرالتي تعرضت لألضرار في باب الواد، حسيبة بن بوعلي، بلوزداد، وسط  ،القديمة
ً
، والتي هي أصال

أعمال الصيانة الدورية، أو بقليلمن وبدون  عام 100الذي يصل إلى  ،لخطر السقوط، بسبب انقضاء عمرها االفتراض ي

، التي تم دينةلتي تعرضت للضرر، تقع في مناطق التوسعات الجديدة، السيما بالجزء الشرقي من املاملباني ا كما أن

الكيفبان، برج في بلديات باب الزوار، الدار البيضاء، برج السكنية أوالتجزئات  ،بناؤها في إطار جمعيات الترقية العقارية

ومعايير مواد البناء تحترم قواعد ولوائس التعمير، حيث لم  و، البحري، عين طاية، رويبة، رغاية، قورصو، بومرداس، بودوا

 .أو هي مبان  عشوائية أقيمت على أراض  غير صالحة للبناء، كاألراض ي الطينية واملستنقعاتاملستعملة 

 بومرداسالدروسوالعبرزلزال  -9

، ال بد من تفحصها وقراءة ما تحدثه م تعلمنا الكوارث واألخطار الطبيعية
ً
ن مآس شاملة، ينبغي التعلم منها دروسا

تتعلق بسالمة عملية  ،باتخاذ ما يحب اتخاذه من إجراءات وترتيبات ،التي تعيد األمور إلى نصابها ،الستخالص العبر

 ولعل أهم هذه العبر ما يلي:  ،التعمير والتخطيط العمراني

 وخاصة الزالزل. لألخطار الكبرى مبادئ التخطيط العمرانيتجاهل عدم  -

 .التعمير السيما مخططات شغل األرض التسيير العمراني السليم الذي يحترم مخططات -

 .املعروفةوقواعد العمران البناء احترام معايير -

 استعمال نوعية مواد بناء مقاومة ومناسبة.   -

حتى ال يشكل في حينه وقبل تفاقمه  البناء املخالففي التسيير العمراني وردع البلديات تحسين وتفعيل دور  -

 .  ظاهرة يصعب مواجهتها دفعة واحدة

ماليير دينار،  10مليار دينار، وخسائر القطاع الخاص بحوالي  50لقد قدرت خسائر القطاع العمومي بحوالي 

مليار دوالر،  5-4مليار دينار، أي حوالي  400-350وبلغت الخسائر اإلجمالية وفق تقديرات السلطة العمومية ما بين 

فقط من وقوع زلزال بومرداس قبل عام ونصف و. في ذلك الحينمن إجمالي الدخل الوطني السنوي %30يشكل وهو ما 

مليار دوالر، وفي ظرف  5قتيل واملادية حوالي  700، وبلغت الخسائر البشرية 2001وقعت كارثة الفيضانات بباب الواد عام 

( 18قياس ي )
ً
من آثار التدمير الذي ألحقته الكوارث  ،مليار دوالر 10بلغت خسارة الخزينة العمومية حوالي  شهرا

 (.2003وزلزال بومرداس  2001 الطبيعية )فيضانات باب الواد

 
 

 

 ما يستدعي  2003مدينة بومرداس إثر زلزال وسط 

 املضاد للزالزل  استيعاب قواعد البناء 

 

 

  2003 زموري مركز الزلزال ببومرداس
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احترام معايير سليمة في البناء وقواعد العمران، التي ترتكز في حال  ،تصل إلى هذا املستوى أن ما كانت  ،بأن الخسائر كثيرون ويعتقد 

سياسة الخطوات الصغيرة فالوقاية والتخفيف من آثارها عند وقوعها. خطط و  ،اكن املعرضة لألخطارمخططات تحدد األم على

تحترم ما تضعه الدولة من هياكل مناسبة و ال يقود بالضرورة إلى إستراتيجية، ألن هذه األخيرة تتطلب أدوات  ،والتسيير الظرفي

 ه في سنوات يتم خسارته في لحظات، ما يتم ادخار ،ودون ذلك ستبقى األمور عمرانية وطنية خطط

 بومرداس عوامل زادت من حدة زلزال -10

مخالفات العمران  زيادة على ذلك، آثار مأساوية في منطقة حضرية كثيفة السكان واملبانيللزلزال يمكن تجاهل أنال 

 :لتاليةا العواملهي  زاد من حجم األضرار  ولعل من أهم ما، في هذه املناطق والتسيير غير السليم

 بتيبازا والبليدة و يةملتروبولملدينة الجزائر ومنطقتها االحجم الكبير  -
ً
وبومرداس  مدينة الجزائر ، فبين شرشال مرورا

 إلى تيزي وزو، ي
ً
من إجمالي عدد السكان  %25، أي 2003مليون نسمة عام  6 زيد عنعدد من السكان ي عيشوصوال

من  %40من املؤسسات االقتصادية الوطنية،  %30نية الوطنية، من الحظيرة السك %20الجزائريين، وحوالي 

من أنشطة  %40من الخدمات واملرافق العمومية، وميناء الجزائر الذي يستحوذ على  %25مؤسسات التعليم العالي، 

 .املوانئ على املستوى الوطني

عمير املنتشر، يتربع على منطقة نشاط الوزن املتزايد للكتلة الحضرية العاصمية ومجالها املتروبولي وبنموذج الت -

ذلك الخطر الطبيعي عند إعداد مخططات التعمير من طرف الجماعات املحلية، دون أن يؤخذ في االعتبار  ،الزلزال

ومخططات استعمال األرض، إذن هذه الكتلة الحضرية الضخمة معرضة آلثار التدمير العنيف عند وقوع الكارثة، وهذا 

 ف.ما قد حدث مع األس

من  (SIG)وعدم استعمال أنظمة املعلومات الجغرافية  ،نقص املعطيات واملعلومات اإلحصائية الصحيحة والخرائط -

 طرف البلديات وغياب مسح األراض ي.

سنة في  60إهمال الصيانة للمباني والشبكات القاعدية التقنية، السيما املباني التي زاد عمرها عن العمر االفتراض ي ) -

سنة في أملانيا( دون أن تجري عل ها عمليات الصيانة وبصفة منتظمة، فطالء الواجهات وإصالح السقوف ال  55 اليابان،

تمت بصلة إلعادة التأهيل، فهذه األخيرة تتطلب الفحص الدوري بواسطة الخبرة التقنية لهيكل املبنى وقاعدته وطرق 

كالساللم واملصاعد داخل العمارات السكنية وتسهيل اإلخالء عند حدوث األخطار لتسهيل عمليات إغاثة السكان 

 أعمال الحماية املدنية بين العمارات واألحياء.

ضعف املراقبة واملتابعة والتنسيق بين املصالح التقنية، خاصة من طرف البلديات عند استعمال األراض ي وتغيير  -

، وبعد االستهالك السريع والقسري لألراض 
ً
ي املخصصة للتعمير، راحت رخص البناء تسلم نمط استعماالتها أحيانا

 باألراض ي املعرضة لخطر االنزالق أو حواف األودية )بوفريزي، باب الواد، الحميز، الدار البيضاء(.
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ملدينة ومجالها الضخم الذي يتجه نحو  العمرانيالتسيير وفي التنظيم في الثابتة غياب النظرة اإلستراتيجية  -

الطاقات البشرية الكفؤة واإلمكانيات  تعبئةات تنفيذ قادرة، و آلي، التي تتطلب أدوات عمرانية مناسبة و ليةاملتروبو 

 العالم.املدن العواصم في املالية الالزمة، كما هو الحال في العديد من 

 كارثة الحرائق األخيرة في الجزائر: -11

والية من  35،حيث اشتعلت غابات 2021لعام الحالياصيف ذروتها ابتليت البالد بكارثة الحرائق التي بلغت 

بمطلع شهر جويلية كموجة أولى، ثم اندالعها في موجة ثانية أكثر قوة،  خنشلةوالية في واليات شمال البالد وخاصة 

برج بوعريرج و والبويرة بجاية لتمتد إلى غابات وتيزي وزو في التاسع من شهر أوت املنصرم، انطلقت من والية 

وميلة في وسط وشرقي الجزائر، كما اندلعت بنفس الفترة الزمنية فيعنابة وسكيكدة  وجيجلسطيف و 

موقع حريق كما هو مبين في  70،أقص ى شرقي البالد وفي غيرها من الواليات، حيث شبت النيران في حوالي الطارفو 

 من بينهم  90الخريطة أدناه. وبلغ مجموع ضحايا الحرائق 
ً
الشعبي الوطني، الذين تجندوا   من أفرد الجيش 33فردا

إلطفاء الحرائق ودرء األخطار عن السكان وممتلكاتهم، وإلى جانب الخسائر البشرية، بلغ احتراق األشجار املثمرة 

 ذروتها، بعشرات املئات من الهكتارات وغيرها من املمتلكات.

عد حرائق الغابات كارثة من الكوارث الطبيعية املناخيةو 
 
، فلظاهرة االحتباس اإلنسان ب ف ها صنعهاقد يتسبأو  ،ت

والتغيرات املناخية والجفاف وعدم  درجات الحرارة عن معدلها الطبيعيالحراري والتغير املفاجئ للطقس، وارتفاع 

هطول األمطار، دورها الطبيعي في اشتعال الغابات، ويؤدي بذات الوقت إهمال اإلنسان إلى مساعدة العوامل الطبيعية 

الكارثة، كرمي  املخلفات املنزلية املساعدة على االحتراق بصفة عشوائية وإلقاء أعقاب السجائر قبل  على حدوث

 بعد االنتهاء منها.
ً
 إطفائها، وإشعال النار عند التخييم وعدم إطفائها  جيدا

 

 

 

 

 

 

مارس  2احت الفيضانات ليلة عشوائيات الحميز اجت

 مسكن. والية الجزائر 300أكثر من  2004

 استيعاب مخططات العمران لقواعد البناء 

 

 

التي أدت إلى خسائر  2001فيضانات باب الواد عام 

 بشرية ومادية معتبرة
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 2021( : خريطة انتشار الحرائق 02الخريطة رقم )

 

 2021لتتبع حرائق الغابات،  الوكالة الفضائية الجزائريةاملصدر:                                                 

األمر الذي يتطلب وضع خطة وقاية من األخطار الكبرى املتعلقة بالحرائق، سواء في جانبها املتعلق بالعامل الطبيعي أو 

 ذلك املتعلق بسلوك اإلنسان، والنص على ذلك بصفة قانونية وتشريعية. 

 بمدينة الجزائر ومجالها املتروبولياحات وقاية من األخطار الكبرىاقتر  -12

م الخطر خطوة أساسية نحو درئه والوقاية من آثاره، لذا علينا االستفادة مما تقدمه لنا علوم األرض من وسائل،  ه 
 
ف

ننا من فهم األخطار الطبيعية وغير الطبيعية
ّ
ون الوقاية من األخطار التي غالبا ما يتسبب بها اإلنسان. وحتى تك ،تمك

وعلى ضوء ، الكبيرةفي الكتل الحضرية الكبرى  يحدد ماهية األخطار  ،أكثر فعالية، ال بد من وضع مخطط شامل

 التالي:في أهمها نقترح وقاية  تتطلب إجراءاتوالتدابير الضرورية، كما  االحتياطاتذلك يتم أخذ 

ناطق املعرضة لها، ووضع التشريعات القانونية املحددة، وتوزيع اإلجراءات القانونية، بتحديد نوع األخطار وامل -

 البلديات.مستوى في وخاصة على املؤسسات واملسيرين املعنيين بالتعمير  ،املعلومات واملعطيات بصفة دائمة

ة خذ في االعتبار الحقائق الجديدية،لأل شمولوالحديث تالو بقصد اإلثراء ، 90-29مراجعة قانون التعمير رقم  -

مخططات التعمير، التي تحدد الخطوط الكبرى  لتطوير ، هذه الحقائقتكييف القانون مع و االجتماعية، –االقتصادية 

،لتأخذ ، واملخططات التفصيلية الستعمال األرض على مستوى البلدياتبمنطقة الجزائر العاصمةللتنمية العمرانية 

التي تثبت القدرة  ،لتوسعات الجديدة وتالزم شهادة التعميرعند القيام بالتهيئة وا الكبرى في االعتبار، األخطار 

 الجيوتقنية لألرض مع رخصة البناء.

 إلخالء السكان في حالة الخطر وإخالء املنكوبين عند وقوع ،قيام البلديات بتعيين خاليا الطوارئ واالستعداد الدائم -

العالم ، وهي ذات جاهزية عالية للحد من الكوارث واألخطار  مثل هذه الهياكل في بلديات ومدن الكثير من بلدانالخطر،وتوجد 

 )اليابان، أمريكا، املكسيك، الصين، فرنسا وغيرها(.

، إعادة النظر في مقاييس البناء السابقة، وتبّني سياسة البناء املضاد الزلزالإعادة اإلعمار الجديد بعد وقوع تتطلب  -

 لجسور.للزالزل فيما يتعلق باملساكن واملباني وا

  من كافة األخطار  والوقاية، يتكفل بالتسيير العمراني واملدن األخرى باملجال املتروبولي إنشاء مرصد ملدينة الجزائر  -

أو تلك التي يتسبب بها اإلنسان في غالب األحيان كاإلضرار بالبيئة وما ، الكبرى الطبيعية كالزالزل والفيضانات والحرائق

ثة أو تفش ي األوبئة كما هو الحال بالنسبة لوباء كورونا، واالحتباس الحراري وما تسببه من تسببه من أخطار بيئية محد

وتطبيق تمارين لإلنذار  ،كيفية التعامل مع الخطر عند وقوعهلبتوجيه السكان املرصد كما يتكفل أخطار كالحرائق. 
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 ،املتخرجين من الفروع العلمية املختلفة ،الجامعي خبرات الشباباملبكر، والتحضير النفس ي للسكان باالستفادة من 

 كالتهيئة الحضرية وهندسة الزالزل وعلم النفس وعلم االجتماع الحضري.

، في اتخاذ اإلجراءات  -
ً
 كافيا

ً
 بمقولة "رب ضارة نافعة" أال تجد السلطات العمومية مبررا

ً
إلعادة انتشار  امللموسةعمال

توجهنحو املناطق الداخلية من البالد للالسكان تحفيز ، و تهيئة اإلقليم فيضمن إستراتيجية فعالة  ،األنشطة والسكان

 لألخطارهي فبقصد العيش والعمل،
ً
 ؟األقل عرضة

 الخالصة: -14

 الفيضاناتو زل الزال ،كالطبيعيةالكبرى خطار أل حوالبما احتوى عليه من معلومات ومعطيات،  ،لقد أفردنا صفحات البحث 

يتمثل في االمتداد السريع للعمران، بمدينة الجزائر  مام في مدينة الجزائر ومجالها املتروبولي، إنولكن الخطر الداه والحرائق.

 عن لزالزل الطبيعية التي تلحقها ااألخطار حدة ومنطقتها املتروبولية، ما يزيد من 
ً
بالسكان وبالبنية العمرانية الكثيفة، فضال

، والتهام األراض ي الزراعية الخصبة، ما أحواض املياه، واإلضرار بالبيئةض و تهديد العمران ذاته ملوارد طبيعية هامة، كاألر 

 عن يهدد األمن الغذائي أكثر فأكثر، 
ً
 . والحرائق والفيضانات البناء على حواف األودية واألراض ي املهددة بخطر االنزالقفضال

ذ في االعتبار مجموعة من الحقائق املوضوعية، ؤسس الستراتيجية التنمية العمرانية، واألختولهذا ال بد من رؤية واضحة، 

وفي املقدمة من هذه االستراتيجية، ال بد من تبني الدولة لسياسة صارمة تحد من نمو  ،في مدينة الجزائر ومجالها املتروبولي

إقليم ة من املدن الداخليفي  ،الطبيعية خطار الكبرى املدينة، وتشجع على التنمية العمرانية باألماكن األقل عرضة لأل 

قلب اتجاه الحركة من الشمال إلى مدن التي تسمس بالوسط، وتهيئة الظروف املالئمة في إطار سياسة تهيئة اإلقليم، 

، األقل تنمية  ،الداخل
ً
 واألكثر أمنا

ّ
املخاطر من  في الوقاية ةساهماملن من باملقارنة مع املدن الواقعة في شمال البالد، ما يمك

 الطبيعية وغيالكبرى 
ً
ية من شمال البالد، والحفاظ على  ر الطبيعية في آن معا

ّ
في املناطق املعرضة لألخطار في املنطقة التل

أرواح السكان وضمان أمنهم وحياتهم املعيشية وكذلك الحفاظ على مرافق البالد من الدمار واالنهيار  ومن جهة أخرى تنمية 

 .  املدن الداخلية من البالد
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 ملخص:

ت درعة الوسطى التي تدخل املجاالت الواحية ضمن التراث املغربي، وخالل العقود األخيرة باتت هذه الواحات تعاني مشكل تدهور املوارد املائية، السيما واحا

املغربية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة ندرة عة الوسطى واحدة من الواحات ر اضطلعت بأدوار بيئية وسوسيواقتصادية على مر التاريخ. وتعتبر واحة لكتاوة بد

هش وقاحل ليست بالش يء  املوارد املائية. يمكن صياغة اإلشكالية التي سنعالجها، كما يلي: بالرغم من كون ندرة املوارد املائية بواحة لكتاوة التي تقع في وسط

تدامة املجال الواحي؟ أم أنها حلول محدودة أمام اإلشكاالت التي افرزتها ندرة الجديد، إال أن اشكال التكيف في تزايد مستمر. فهل ذلك يندرج في سياق اس

الرصدية لكميات املاء بواحة لكتاوة؟ بالنسبة للمنهجية، سوف يتم استعمال املنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على التحليل اإلحصائي لبيانات القياسات 

وارزازات(. تم املنهج التاريخي الذي يمكننا من معرفة تطورات الوضع املائي بالواحة. دون إغفال املنهج  التساقطات في بعض املحطات )تاكونيت، زاكورة،

ا عالقة باملوضوع. الجغرافي الذي ندرس من خالله تفاعل اإلنسان مع املجال بواسطة تنظيمات وبنيات مختلفة. وذلك من خالل قراءتنا للبيبليوغرافيا التي له

مجموعة ني املبني على املالحظة املباشرة للظواهر والتقاط الصور في فترات زمنية مختلفة. وفي األخير معالجة البيانات من خالل االعتماد على تم العمل امليدا

 لرسم الخرائط. وستركز املداخلة على معالجة املحاور التالية: ARC GISFORTIMAP لرسم البيانات، و  Excelمن البرانم: 

 رة املوارد املائية بواحة لكتاوةأوال: مظاهر ند

 ثانيا: بعض أشكال التكيف مع ندرة املوارد املائية بواحة لكتاوة

 ثالثا: أي استدامة ألشكال التكيفامام االختالالت الطبيعية بواحة لكتاوة

 كلمات املفاتيس: استدامة املجال، أشكال التكيف، سكان درعة، ندرة املوارد املائية، واحة لكتاوة

Résumé: 

Les zones d’oasis inscrits au patrimoine marocain. Elles ont souffert à la raréfaction des ressources en eau au cours des dernières 

décennies, Surtout les oasis du Draa central, qui ont joué des  rôles environnementaux et socio-économiques dans  l'histoire. L’oasis 

de Ktaoua du Draa central fait partie d’oasis du Maroc, gravement affectée par la pénurie en eau. La problématique que nous a llons 

aborder peut-être formulé comme suit : Bien que le phénomène de pénurie d'eau connu de l'oasis de Ktaoua ne soit pas nouveau, 

situé au milieu d'une région précaire et aride, les formes d'adaptation se multiplient. Est-ce dans le contexte de la durabilité de la 

zone oasis? Ou sont-elles des solutions limitées à la pénurie d’eau? 

En ce qui concerne la méthodologie, Nous allons utiliser la méthode d'analyse descriptive des mesures des quantités de 

précipitations observées dans les stations Tagonite, Zagora et Ouarzazate, puis la méthodologie historique pour connaître 

l'évolution de la situation de l'eau dans l'oasis, sans négliger la méthodologie géographique afin d’étudier l'homme en tant qu'acteur 

agissant dans le champ naturel, ainsi notre lecture de la bibliographie, avec un travail de terrain basé sur l'observation directe de 

phénomènes, la prise de photos et la mesure du niveau de la nappe d'eau. Enfin le traitement des données avec Excel pour tracer les 

courbes des données et ARCGIS FORTIMAP pour la cartographie. 

Notre intervention portera sur les thèmes suivants : 

Premièrement : les effets de pénurie d'eau à l’oasis de Ktaoua 

Deuxièment : certaines formes d'adaptation à la pénurie d'eau à l'oasis de Ktaoua 

Troisièment : A quelle durabilité concernent les formes d'adaptation devant les déséquilibres naturels de  l’oasis de Ktaoua 

Mots-clés: durabilité des zones, Formes d'adaptation, habitants du Draa, pénurie d’eau, oasis de Ktaoua,  
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 :مقدمة
 )جبلية او صحراوية( باختالف موقع تواجدهاالواحات تختلف  ،و خضراء مفعمة بالحياة وسط الصحراء ةعبارة عن بقع ةتعتبر الواح

منذ ... جتماعية واقتصادية ااضطلعت بأدوار بيئية و  املغربيةالتيواألنشطة التي تزاول بداخلها. وتعد واحات درعة الوسطى من أهم الواحات 

بدرعة حدة الندرة املائية  وتتباين. واحاتهدد استدامة هذه الالتي تتعيش مجموعة من االختالالت على رأسها ندرة املاء  اليوملكن  ،القديم

. فما مظاهر الندرة املائية بواحة لكتاوة؟ وكيف حاولت مقارنة بباقي الواحات األخرى واحتي لكتاوة ومحاميد الغزالن  الوسطى حيث ترتفع في

واحة لكتاوة التكيف مع الندرة املائية؟ و أي استدامة ألشكال التكيف التي تنهجها ساكنة الواحة امام االختالالت الطبيعية التي تلحق  ساكنة

 واحة لكتاوة عقدا بعد اخر؟ 

 :توطين مجال الدراسة
ة تاكونيت، تظم جماعتين ترابية) تنتمي إلى جهة درعة تافياللت إقليم زاكورة قياد ،توجد واحة لكتاوة ضمن حوض درعة األوسط

 كلمترمربع.  6732كتاوة( بمساحة إجمالية تصل و تاكونيت  تيجماع

 : خريطة واحة لكتاوة ضمن واحات درعة الوسطى01الشكل رقم 

 

 .1/100000مقياس -املصدر: ياسين بامو/ باعتماد الخرائط الطبوغرافية 

، وموارد مائية قليلة ورديئة تعاني ارتفاع امللوحة، الش يء الذي يجعل واحة ااءوبارد جداشت ايطبع واحة لكتاوة مناخ جاف حارصيف

 لكتاوة غير مشجعة على االستقرار البشري.

 أوال. مظاهر الندرة املائية بواحة لكتاوة

 يطبع واحة لكتاوة مناخ جاف - أ
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 كما تحرم منتتأثر باملناخ الصحراوي، و ى ، تنفتس على الصحراء الكبر رتوجد واحة لكتاوة حسب خطوط العرض ضمن النطاق الحا

ينعكس الذي مما يزيد من حدة الجفاف باملنطقة.  يحول دون ذلكسلسلة األطلس الكبير التي تشكل حاجز  بسببالكتل الرطبة املحملة باألمطار 

 ة.البشريعلى مختلف األنشطة بشكل واضح 

 تساقطات مطرية ضعيفة بواحة لكتاوة - ب

تتركز معظم هذه األمطار في و . في السنةملم  100رية بالضعف وعدم االنتظام في الزمان واملكان. حيث ال تتعدى تتميز التساقطات املط

بشكل فجائي أحيانا ما تتسبب في فيضانات مخلفة أثارا سلبية اكثر مما تغدي الفرشة الباطنية وتنعش النشاط  حيت تسقطفصل الخريف 

 الفالحي. 

 

 بامللم.  2016و 1989تساقطات السنوية بواحة لكتاوة ما بين : مبيان كمية ال 02الشكل 

 

 بتاكونيت 605املصدر: مكتب االستثمار الفالحي 

سنة سجلت ف ها التساقطات اقل  30سنة من بين  20يؤكد املبيان أن واحة لكتاوة تتلقى كميات قليلة من التساقطات املطرية، حوالي 

ملم ويتضح ذلك جليا في السنوات 10( في الفترة ذاتها، بل بعض السنوات سجلت ف ها أقل من ملم كمتوسط سنوي )معدل االنحراف60من 

 100سنوات استثنائية حيت تجاوزت التساقطات  2014/2015و 1994/1995لتبقى سنوات  2007/2008و 2002/2003و  1987/1988التالية 

 .(1994/1995ملم  خالفا ملا تميز به املغرب من جفاف خاصة سنة )

 املوارد املائية بواحة لكتاوة - ج

 مياه باطنية مالحة بواحة لكتاوة 

تعوض املياه الجوفية النقص الحاصل في التساقطات املطرية خاصة في املناطق الجافة و الشبه الجافة حيث تقوم عل ها مختلف      

املائي مقارنة مع باقي واحات درعة الوسطى بما يعادل  لكتاوةوتينزولين الصدارة في املخزونتي. وفي هذا السياق تحتل واحةاألنشطة البشري

 غ/ل.05أعلى معدل للملوحة إلى جانب واحة املحاميد الغزالن بب  تسجل واحة لكتاوةغيران ، 3مليون م22
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 : حجم الفرشات املائية وامللوحة بحوض درعة األوسط03الشكل رقم 

 

 .Simon Martin ،2011. 2017املصدر: باهني عبد الكبير، وحسن رامو 

في  حيث ال فائدة من مياه تتميز بارتفاع امللوحةنستنتج أن التفاوت بين الواحات من حيت كمية املياه الجوفية، ال يعبرعن الوفرة املائية؛ 

ة تعود إلى عصر الترياس حدة التبخر، إضافة إلى الركيزة الجيولوجية التي تتكون من صخور محلي(، نتيجة ارتفاع املاء بواحة لكتاوة) مناطق جافة

 تساهم  بنسبة كبيرة في تملح املاء. 

 

 موارد مائية سطحية مبرمجة بواحة لكتاوة 

توجد الشبكة الهيدروغرافية بواحات درعة الوسطى على شكل شعاب نادرة تقل أهميتها كلما اتجهنا نحو الجنوب اللهم إذا إستثنينا 

ملجاري الدائمة والشبه دائمة في العالية )واد دادس، واد مكون واد ورزازات، وادایتذوشن ( والواحات يعتبر القنات الرابطة بين االذي وادي درعة 

 التي تتسم بالجفاف في الجنوب. إنه اساس استمرار الحياة بواحات درعة الوسطى.

ه تأثير واضح على وضعية كان ل بعالية حوض درعة 1972مليون متر مكعب سنة  560إن تشيد سد املنصور الذهبي بسعة خزن بلغت 

الطلقات املبرمجة من طرف مركز االستثمار  حيت اصبحتتنتظران  بفارغ الصبر واحات، السيما واحتي لكتاوةوامحاميد الغزالن الاملوارد املائية ب

 .لسقي املنتوجات وتغدية الفرشاة الباطنية الفالحي ورزازات

 : برنامج طلقات سد املنصور الذهبي1الجدول 

 الغرض من الطلقة حجم الطلقة الطلقةزمان 

 انطالق عملية الحرث واإلبذار مليون متر مكعب 41 األولى في شهر نونبر 

 سقي النبات والحبوب عند مرحلة التفريخ مليون متر مكعب 34 الثانية في شهر يناير 

 لة الساقسقي النبات والحبوب عند مرحلة استطا مليون متر مكعب 36 الثالثة في شهر فبراير 

 سقي الحبوب عند التسنبل والنضج مليون متر مكعب 39 الرابعة في شهر مارس 

 سقي علف الفصة وما تبقى من الحبوب مليون متر مكعب 25 الخامسة في شهر أبريل 

 خدمة األرض لزراعة الذرة وتطعيم الخزان الجوفي مليون متر مكعب 28 السادسة في شهر ماي 

 سقي املزروعات الصيفية واالستعداد للموسم الفالحي املقبل. مليون متر مكعب 47 يوز السابعة في شهر يول

  مليون متر مكعب 250 املجموع

 المصدر: مكتب االستثمارالفالحي وارزازات.
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يء أخر ومياه السد كانت تخصص لسقي الواحات أكثر من ش  %78حقينة السد فاقت في مواسم  كانتالجدول  ايتضمنه التيإن البرمجة 

ألغيت فطلقات  5طلقات إلى  7تم تقليص عدد الطلقات من ،%50 تدنيا بحواليحقينة السد عرفت. أما اليوم 1976/1697/1998 سنواتخاصة 

 مليون متر مكعب.  188مليون متر مكعب إلى  250اإلمكانات املائية من  تتراجعفطلقة شهر يناير وماي 

 املوارد املائية بواحة لكتاوة انعكاسات تشييد سد املنصور الذهبي على 

 15.5 –/ث 3م6.64، تم تسجيل معدالت الصبيب تراوحت بين 1951-1940قبل تشييد سد املنصور الذهبي وبالضبط في الفترة ما بين 

 /ث.3م

 1صبيب درعة ما بين كما يتميز الجريان البيسنوي بعدم االنتظام، لتباين كمية األمطار التي يتلقاها الحوض، فعند زاوية نورباز تراوح 

( أما من حيت املتوسط السنوي LakbirOuhajou 1996.P 48/ث)3م 20و 0,1، وأقل صبيب وصل ما بين 1967و 1963/ثب، ما بين سنة 3م 40و

 Office Régional de Mise en Valeurمترمكعب في الثانية) 12,87إلى معدل  1973و 1963عند محطة زاكورة فقد وصل في الفترة ما بين 

Agricole de la Plaine d’ZAGOURA. O.R.M.V.A.P.Z.) 

 

 (: مبيان صبيب وادي درعة قبل وبعد بناء سد املنصور الذهبي4الشكل رقم )

 

 HYDROLOGIE DE VALLEE DU DRAA MOYENاملصدر : مكتب االستثمار الفالحي زاكورة. + 

على طول السنة عكس ما كان عليه قبل بناء السد. مما يبين ان  بناء نستنتج ان الصبيب بواد درعة بعد بناء السد عرف تراجعا مهما 

 سد املنصور الذهبي ساهم في تدهور املوارد املائية بواحات درعة الوسطى عامة. 

 ثانيا. بعض أشكال تكيف واحة لكتاوة مع ندرة املوارد املائية   

 التكيف مع املياه املوجهة للنشاط الفالحي بواحة لكتاوة - أ

الساكنة املحلية ببناء السد التحويلي )أكوك( على وادي درعة وتفرعت عنه  مجموعة من السواقي التقليدية تشكلت من موادا قامت 

لسد محلية ) الحجر، التراب، جدوع النخيل(، لجلب املياه وسقي املشارات الزراعية. فكانت املياه التي تصل إلى واحة لكتاوة تكفي الفالحين 

 ت من املاء. حاجيات املزروعا

لكن خالل العقود األخير ومع الندرة املائية التي اصبس يعاني منها املجال لجأت الساكنة املحلية بشكل مشترك مع مختلف الفاعلين 

 بالواحة إلى التكيف مع املياه املتاحة باليات متعددة .
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 من سواقي ترابية إلى سواقي اسمنتية 

درعة ساكنة واحة لكتاوة إلى تحويل السواقي من ترابية إلى إسمنتية بهدف التقليل من نشاط  دفع التحكم في املياه السطحية بعالية 

 النفاذية وتأمين و صول املاء إلى الحقول الزراعية بطريقة وسريعة. 

نما الترابية ال بي %30قبل التسعينيات كانت جل السواقي بواحة لكتاوة ترابية، واليوم أصبحت السواقي اإلسمنتيةتحتل الصدارة بنسبة 

 تجمع بين التراب واإلسمنت. %53، في حين%17تشكل سوى 

 ايضا تم استبدال الترع )الربطة( باألبواب الحديدية حيث كانت تقام بالطين وليف النخيل وجريده وقلما تكون أمنة  ملا تتميز به الرمال

الساقية خاصة عند سقي حقل مرتفع. لهذا لجأت الساكنة املحلية إلى من نفاديه عالية وانهيارها أثناء التشبع وضياع املاء وانجراف جوانب 

 القيام بتقنية تحل محل الربطة تسمى محليا ب "لقنا".

 

 

 : تقنية  تحويل الماء بواسطة األبواب الحديدية "لقنا"1( : مبيان نوعية السواق بواحة لكتاوةالصورة 5الشكل رقم )

 

 2018المصدر: العمل الميداني أبريل 

يمكن تعريف " لقنا" بأنه تقنية تتوسط الساقية )املصرف( تتكون من جدارين من اإلسمنت يتوسطهما باب حديدي تربطه بالجدارين 

 سكة حديدية أو إسمنتية تسهل عملية والتنزيل والرفع للباب.

 التكيف مع املياه الجوفية النادرة واملالحة بواحة لكتاوة 

غ/ل كمتوسط (، غير أنها متباينة من بئر 05نسبة امللوحة بواحة لكتاوة مقارنة مع باقي واحات درعة األوسط ) تتميز املياه الجوفية بارتفاع

غ/ل كقيمة عليا والنسبة ترتفع 18غ/ل كقيمة دنيا و01.5ألخر. وذلك ما أكده "لكبير أحجو" حيث حدد نسبة امللوحة بواحة لكتاوة تتراوح ما بين 

( ويزيد غياب جريان وادي درعة لفترة طويلة تراجع منسوب اآلبار وارتفاع نسبة LakbirOuhajou, 1996. P68العالية)في سافلة الواحة مقارنة ب

طريق امللوحة مما ينعكس على املردودية الفالحية حيث ال تتجاوز االكتفاء الذاتي، فيتوقف عدد من الفالحين عن العمل و فئة قليلة تستمر عن 

 ز، تحاول ان تنتج بأقل كلفة. استبدال البنزين بالغا

 وبهذه الطريقة، تعويض البنزين بالغاز أصبس التكيف على الشكل التالي:

 دراهم 10لتر من البنزين =   1لدينا :                                           

                            دراه     10قنينة غاز حجم صغير =    1و                                             

 درهم 50لتر من  البنزين =  5إذن باستعمال البنزين فإن:                 سقي هكتارين =  

 درهما 20وباستعمال الغاز نجد التالي:                 سقي هكتارين = قنينتين = 
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 قنينات من الغاز  5لتر من البنزين =  5ومنه نستنتج أن:                              

 لتر من البنزين = تسقي هكتارين 5و بالتالي :                                    

 هكتارات  5قنينات من الغاز= تسقي  5  

ان الفالح لكتاوي يحاول أن يجعل من أنشطته الفالحية معاشية بشكل مستمر ومواكب للتحوالت. ألن في بعض األحيان ما يكلف الفالح 

 املياه واستغاللها في فصل الصيف قد يفوق املردودية، خاصة في املشارات أو الحقول التي توجد بها تربة فقيرة ومياها قليلة ومالحة. لجلب

 التكيف مع املياه املوجهة الستعماالت املنزل بواحة لكتاوة - ب

احة لكتاوة، وبالنظر إلى الظروف املناخية القاسية تعتبر عملية تزويد املنازل باملياه من األساسيات والضروريات الستمرار الحياة بو 

 للواحة، فإن استعماالت املياه تختلف مقارنة مع مناطق الوفرة. حيث يتم تقنين املياه بين ما هو موجه للشرب وما هو موجه للنظافة وشرب

 . البهائم

 مياه الشرب بين الصهاريج الثابتة واملتنقلة 

د محدودة، وتوفير املياه الصالحة للشرب مل تزال في طليعة التجهيزات األساسية التي تراهن أن تحظى بأهمية بالغة. تتميز واحة لكتاوة بمياه عذبة ج

آالت الضخ ألن بقاء الساكنة بواحة لكتاوة مرتبط بتوفر هذه املادة الحيوية. وفي هذا السياق قد بدلت مجهودات متواضعة تمثلت في حفر ابار جهزت ب

 ناوب.عبئة وتوزيع املاء على ساكنة املركز تاكونيت. أما القصور الزال يوزع عل ها املاء عن طريق الصهاريج املتنقلة )محليا: السترنة( بالتامليكانيكية لت

 : الصهاريج املتنقلة والثابتة لجلب وتوزيع مياه الشرب بواحة لكثاوة2الصورة 

 

 2017ملصدر: البحث امليداني أبريل ا

ملياه وإفراغها في الصهاريج الثابتة داخل القصر، يحدد شيخ القبيلة موعدا االستفادة من تلك املياه حيث يتم توزيعها بعد ما يتم جلب ا

 لتر(. 20. )مقياس التوزيع محدد في براميل متساوية الحجم 1بشكل عرفي حسب عدد األفراد لكل أسرة

 

 

                                                           
1

 200شخصا يستفيد من  15لتر . أو تضع عتبة لعدد األفراد األسرة وما يقابلها من حجم املياه مثال في قصر بني حيون كل منزل يفوق  20. كل شخص يقابله برميل من حجم 

 املياه املتوفرة.لتر . ويتذبذب عدد لترات كل أسرة حسب  120شخصا يستفيد من  15لتر و إذا كان يقل عن 
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 :املياه املوجهة لألغراض املنزلية 

ية بواحة لكتاوة مباشرة بعد بناء سد املنصور الذهبي على وادي درعة فتنقطع املياه السطحية لفترة طويلة، ظهرت تقنية بناء املطف

ويقصد باملطفية أو املطمورة بناء صهاريج ضخمة مغطاة باإلسمنت تحت األرض لخزن املياه واستعمالها في أغراض مختلفة كشرب البهائم 

 والتنظيف. 

 قصر بني اهنيت بواحة لكتاوة: مطفية مشتركة ل 3الصورة 

 

 2018املصدر: العمل امليداني فبراير/ أبريل 

يوجد نوعين من املطفية داخل واحة كتاوة )مطفية القبيلة واملطفية العائلية( اضطلعت أدوارا مهمة في تأمين الحاجيات املنزلية للماء. 

تأخر طلقات سد املنصور الذهبي. كما  لها مزايا كترسيخ التضامن لكن ليس بشكل دائم ومستمر، ألنها تنضب في فصل الصيف وخاصة عند 

ثما والتكافل االجتماعي. ألن بناءها يدخل في إطار التويزة. وفي فصل الصيف عند نضوب مطفية لعائلة معينة، يتوجهون إلى مطفية الجيران، ري

 تطلق مياه سد املنصور الذهبي مللء املطفيات من جديد.

ا سبق أن سكان واحة لكتاوة يحاولون التكيف مع املياه املتاحة لضمان استمرار حياتهم وممارسة انشطتهم كاملعتاد. نستنتج من خالل م

 فهل كل ما أبدعوه يضمن استدامة املجال الواحي خاصة وأن االختالالت الطبيعية  في تزايد مستمر؟

 حة لكتاوةثالثا. أي استدامة ألشكال التكيف امام االختالالت الطبيعية بوا

تشكل التدخالت التي يقوم بها اإلنسان بواحة لكتاوة من اجل التكيف مع الندرة املائية محدودة أمام تنامي التحدياتالبيئية التي تهدد 

وتراجع النظام الواحي بالستمرارية الحياةبواحة لكتاوة ككل،ولعالبرزهذهالتحديات نجدالتصحر وملوحةاملاءوالتربة،ونضوب العديد من اآلبار 

  اإلنتاجالفالحي. وارتفاع البطالة والهجرة خاصة في صفوف الفئة النشيطة. كلهاعواملساهمت تالش ي املجال الواحي وجعله مهددا باالختفاء.

 بواحة لكتاوة امتداد الكثبان الرملية تراجع الحزام األخضر و  - أ

لتساقطات املطرية ونظرا لضعف هذه األخيرة وعدم انتظامها في ترتبط املوارد املائية بواحة لكتاوة بطلقات سد املنصور الذهبي او ا

اية الزمان واملكان، الش يء الذي يبين محدودية اشكال تكيف اإلنسان لكتاوي مع ندرة املاء، ألنها ال تقف تراجع املساحات الخضراء. فمنذ بد

وجفاف  1945/1946ة لكتاوة، من اهم هذه الفترات: جفافالقرن العشرين توالت على املنطقة أزمات مناخية كان لها تأثير جلي على واح

 عن والتخلي والجراد واألوبئة األمراض وانتشار النخيل، أشجار من األلف كإتالف جسيم، حيث كانلها عواقب 1980/1986وجفاف  1974/1975

 .الحضرية واملراكز املدن نحو املحلية الساكنة  وهجرة الزراعية، األراض ي معظم
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 : موت النخيل بسبب قلة املاء وانتشار مرض البيوض 4الصورة 

 

 2018المصدر: العمل الميداني فبراير/ أبريل 

النباتية، وحسب املنظمة العاملية لزراعة  األنواع من النباتي واختفاء العديد تراجع الغطاء عن أسفر املناخية األزمات هذه تعاقب إن

، واليوم فقد 1980/1981نخلة خالل املوسم الزراعي  473193نخلة  من أصل  29509تاوة بلغ  والتغذية فإن عدد النخيل املفقود بواحة لك

التي يصعب على اإلنسان الواحي ان  .أتلف مرض البيوض إلى جانب الجفاف ثلثين من نخيل واحة اكتاوة. وفتس املجال أمام زحفالرمالبالواحة

 لتي تتحكم في وجود الغطاء النباتي كألية اساسية لوقف زحف الرمال. يوقفها بإمكانياته املتواضعة وفي ظل ندرة املاء ا

 

 

 : ظاهرة زحف الرمال والعوامل املتحكمة فيها بواحة لكتاوة.5الصورة 

 

 .2018العمل امليداني أبريلاملصدر:

نيت قصر بني حيون(. حيت ظاهرة زحف الرمال تهدد استقرار مجموعة من القصور بواحة لكتاوة)قصر نصراط، أيتاسفول، قصر بني اه

ه تخفي معالم التكيف مع ندرة املاء .من خالل ضمر قنوات السقي و تشكل كتبانا رملية بجذوع النخيل واملزروعات فتقلل من تنفس و تهوية هذ



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 116

إدريس ) بع في السنة الواحدةكلم مر  70000النباتات وبالتالي موتها تدريجيا.. ففي السنين األخيرة تتمدد الصحاري بالعالم على هوامشها بإيقاع 

 . وهكذا تتقلص الواحة تاركة املجال لظاهرة الترمل. (12. ص1986 -1985الفاسي. 

 تراجع اآلبار املستغلة بواحة لكتاوة - ب

ترتبط هشاشة وضعية املياه السطحية والجوفية بعوامل طبيعية كالتغيرات املناخية واخرى بشرية كبناء سد املنصورالذهبي وزراعات 

ة، بطيخ األحمر بعالية بواحة لكتاوة التي خلفت مظاهر سلبية على مستويات مختلفة: فاملياه املوجهة االستغالل املنزلي تنقطع لفترات طويلال

التجوال بواسطة شاحنات ودراجات لبيع املاء داخل  2011نتيجة انخفاض مستوى مياه اآلبار ونضوب بعضها. وذلك ما يفسر ألول مرة بعد سنة

آلبار حات.  أما على مستوى املياه املوجهة للنشاط الفالحي، بسبب ارتفاع امللوحة أصبحت اليوم اآلبار املستغلة في تراجع مستمر. فبعد جرد االوا

في  %22لي واآلبار ذات االستغالل املؤقت حوا  %40املوجود في الجزء الشمالي الغربي لواحة لكتاوة تبين أن نسبة اآلبار املتوقفة عن العمل بلغت 

 .. الش يء الذي أثر على الغطاء النباتي باملنطقة ويجعل منها مجاال طاردا للساكنة%38حين أن ألبار التي يباشر استغاللها بشكل مستمر ال تتجاوز 

 استمرار الهجرة بواحة لكتاوة -د  

 الهجرة الواحة اتخذت فئة عريضة من ساكنة عتادامل بالشكل اليومية الحاجيات تأمين وعدم وضعف اإلنتاج، املسقية املساحة تراجع أمام

 نسبا الشباب تشكل هجرة وبقوة، حيث لسكانها طاردا مجاال أصبحت فالواحة .عيشهم يضمن عن بحثا واملراكز الحضرية املدن نحو بديال كحال

األسر  بعض وهناك الفقر. وانتشار املعيشة الءوغ البطالة ظاهرة شغل، وتفش ي فرص توفر لم تعد املنطقة كون  إلى راجع باألساس  وذلك مرتفعة.

 إلى اليوم عرفت تراجع عدد األسر بفعل الهجرة في مجموعة من القصور: قصر تيراف 2001امليداني تبين مند سنة  العمل خالل رحلت دون عود،

 2000أسرة سنة  35عدد األسر من ما يزيد عن  وقصر بني أهنيت انتقل  أسر، 10الركبة حوالي  قصر وفي أسرة، 15حوالي املهاجرة األسر عدد بلغ

 .أسرة اليوم  25إلى أقل من 

 

 خاتمة:
واحة لكتاوة تعاني ندرة مائية حقيقية تتجاوز إمكانات تكيف الساكنة املحلية، فأصبحت الواحة مجال توغل االختالالت الطبيعية 

إشكالية األمن املائي بالواحات إلى إشكالية موت واختفاء الواحات بعينها. لهشاشتها. وإذا استمرت األوضاع كما هي عليه سننتقل من الحديث عن 

 الش يء الذي يتطلب من كافة املعنيين بتدبير الشأن الواحي، العمل بجد وا

ه عقدا جتهاد وإشراك الساكنة املحلية في وضع البرامج واتخاذ القرارات لتوحيد الرؤية نحو حماية املجال الواحي من التدهور الذي يلحق

 بعد أخر.
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Le Maroc face aux changements climatiques : Entre vulnérabilité et  action 
Mr. Aziz RAZOKI   

Docteur en Droit public Maroc 

Résumé : 

Le réchauffement climatique est aujourd’hui un sujet préoccupant  internationalement, il  dépasse la seule question 

écologique pour mettre en danger l’existence  des Etats notamment les Etats insulaires.  Le changement climatique transcende les 

bases territoriales des Etats et nécessite un engagement global sans équivoque de la communauté internationale, étant donné que 

chaque Etat doit contribuer à la préservation de « biens publics mondiaux environnementaux ».   

Dans ce contexte, cette contribution se focalise sur la présentation de l’action publique du Maroc en matière de lutte contre 

le dérèglement climatique dans le cadre de la responsabilité commune mais différenciée. Elle prend  de l’approche juridico-

institutionnelle  son instrument de recherche pour mieux comprendre la participation marocaine dans l’effort international. Encore 

plus, cet article part d’une  réalité  que le Maroc  fait partie d’une  région  particulièrement vulnérable ; celle de l’Afrique du Nord et 

de la méditerranée et que les impacts les plus sévères sont attendus dans les pays en développement ; il essaye de présenter les 

aspects de la stratégie adoptée dans un horizon de réussir la transition écologique et la limitation des gaz à effet de serre. 

Les mots clés : Environnement, changement climatique, Vulnérabilité,stratégie d’atténuation, stratégie d’adaptation. 

Abstract: 

Global warming is now a matter of international concern, it goes beyond the only ecological issue to endanger the 

existence of states, especially the island ones. Climate change transcends the territorial bases of States and requires an unequivocal 

global commitment from the international community, as each State must contribute to the preservation of "global environmental 

public goods". 

In this context, this contribution focuses on the presentation of Morocco’s public action in the fight against climate change 

within the framework of common but differentiated responsibility. It uses the legal-institutional approach as a research tool to 

better understand the Moroccan participation in the international effort. Moreover, this article starts from the reality that Morocco 

is part of a particularly vulnerable region; that is  North Africa and the Mediterranean, and that the most severe impacts are 

expected in developing countries; it tries to present the aspects of the strategy adopted within a horizon of successful ecological 

transition and limitation of greenhouse gases. 

Keywords: Environment, climate change, mitigation strategy, adaptation strategy 
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La publication par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ,connu sous 

l’acronyme GIEC,  du premier volet de son sixième rapport d’évaluation , a permis ,de mettre en évidence, le rôle 

des activités humaines sur  le réchauffement climatique et le caractère irréversible de certains phénomènes 

naturelles1.  En effet, la multiplication des évènements extrêmes et composites dans certains pays du monde 

durant cet été 2021 : les inondations en Allemagne et en Turquie durant cet été 2021, alors qu’une partie des 

pays du bassin méditerranéen (France la Grèce, le Portugal  Algérie, Tunisie et le Maroc) est touchée par  les feux 

qui ravagent  les forêts,ne sont que   des exemples qui portent la signature des changements climatiques et 

témoignent de l’ampleur de la crise climatique. 

Quoique le Maroc soit considéré comme un pays à faible émission de gaz à effet de serre, il est, en fait, 

vulnérable aux effets du réchauffement de la planète et subit, de plein fouet, ses effets avec les spécificités que lui 

confient sa position géographique et la nature de son écosystème2. Cette vulnérabilité se manifeste, 

essentiellement, dans le domaine de l’eau, la santé, l’agriculture…Une politique volontariste pour d’y adapter y 

est plus que jamais nécessaire.  

Le Maroc, signature de la Convention Cadre des Nations Unies contre le Changement climatique 

(CCNUCC), participe aux efforts internationaux concernant l’atténuation des effets  du changement climatique et 

par conséquent, il se trouve dans l’obligation d’ériger ses stratégies sectorielles de manière à ce qu’elles 

s’intègrent dans le contexte régional et international. 

Intérêt de sujet  

Le Maroc,comme la grande partie des pays de la méditerranée, se trouve dans l’une des régions les plus 

touchées par les changements climatiques. De ce fait, les menaces sur l’environnement, en cours ou à venir, 

appellent bien d’autre mesures pour limiter les effets du changement climatique ou pour s’y adapter de la  façon  

la plus durable possible.  Dans cette perspective, toute politique publique de développement économique bien 

                                                           
1. Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat compte trois groupes de travail : le premier est chargé de 

l’évaluation des données scientifiques du climat, le deuxième se charge de la vulnérabilité et de l’adaptation et le troisième se 

contente à la politique de parade et d’atténuation des changements climatiques.https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM 

2Parler de vulnérabilité renvoie aux éléments endogènes et exogènes du territoirequiexpliquent ses forces et ses faiblesses face aux 

aléas naturels actuels et futures. Dans ce contexte, la définition de la vulnérabilité au changement climatique la plus communément 

admise et celle proposé par le GIEC : « C’est le degré auquel un système risque de subir ou d’être affecté négativement par les effets 

néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du 

caractère, de l’ampleur et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité et de 

sa capacité d’adaptation » cfMartin.L.Parry, Osvaldo.F.Canziani, Jean.P.Palutikof, Paul.J. Van der Linden et Al, (2008) ,Contribution 

du groupe de travail II au 4éme rapport d’évaluation du GIEC 2007, date de parution 

2008https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/02/ar4-wg2-sum-vol-fr.pdf 
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qu’elle soit salutaire,  doit désormais prendre en compte des exigences deschangements climatiques dont on 

avait sous-estimé la vélocité et le caractère d’urgence. 

La problématique 

La dégradation climatique est aujourd’hui une réalité sans équivoque que tous les pays doivent prendre 

en considération lors de la mise en place des politiques de développement qu’elles soient économiques, 

énergétiques et  socio- culturelles. Le présent travail s’interroge soit-il sur la vulnérabilité du système climatique 

marocain  bien qu’il se trouve dans une zone déjà qualifiée  par le GIEC comme une zone à risque. Mais encore 

faut –il connaitre la contribution du Maroc dans les stratégies et consensus mondiaux en matière de réduction 

des impacts des changements climatiques. 

L’objectif de cette étude 

 L’objectif de ce travail  est de mettre en clair quelques spécificités caractérisant le climat marocain en 

l’occurrence ses aspects biophysiques tout en essayant d’évaluer  le degré de vulnérabilité de l’éco systèmeet les 

effets que subissent l’homme et les ressources naturelles. Les plus déterminants sont celles qui concernent  la 

base productive de l’agriculture, les ressources en eau  et la biodiversité marocaine. Encore, l’entrée retenue, dans 

cette contribution scientifique, est la compréhension de la dynamique marocaine, mais aussi les mutations 

profondes  pour la mise au point d’une stratégie résiliente dans le cadre des politiques publiques. 

Hypothèses 

Cette étude permet d’approcher le sujet en partant des hypothèsessuivantes : 

 Le Maroc,comme la plupart des pays du monde, se trouveraitt-il  dans une zone déjà menacée et que 

l’empreinte des changements climatiques atteigne des seuils critiques. 

 Le Maroc affirmeraitt-il sa volonté politique, de lutte conte la dégradation climatique, en privilégiant une 

action réactive que planifiée face à des effets  négatifs pesants.  

La méthode d’analyse 

La déconstruction des axes de ce travail nous oblige à adopter l’analyse fonctionnaliste dans la mesure 

où le rôle des parties  signatures de la CCNUCC estd’adhérer à l’effort international. Encore, la nature de la 

question consiste  à privilégierl’approche juridico- institutionnelle pour orienter cette fonction. En fait on est 

placé méthodologiquement dans le domaine des politiques publiquesqui conduit à embrasser  l’aptitude des 

pouvoirs publics à lutter contre la dégradation climatique ; etfournir un cadrage de l’éventail d’actions 

entreprises. 
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Pour contourner  notre sujet tout en essayant d’affirmer d’infirmer nos hypothèses formulées  ci-dessus 

nous approchons cette analyse à travers deux axes. Le premier est consacré à la problématique des changements 

climatiques en tant que  une réalité au Marocet  les enjeux y afférents (I). Tandis que le deuxième traiteral’action 

publique du Maroc  à travers les stratégies adoptées  dans le cadre d’une contribution du Maroc à la lutte globale 

du changement climatique (II).  

I- Le Maroc face aux enjeux du climat 

Malgré son statut  d’un faible émetteur de gaz à effet de serre, le Maroc fait partie, 

géographiquement, d’une région parmi les plus risqués sur la planète ; il est identifié comme un pays 

vulnérable au changement climatique(1). Par conséquent, le Maroc subit les effets de la dégradation du 

système climatique mondial  avec ses spécificités qui lui attribuent la diversité de son écosystème(2).  

1-Le Maroc et les changements climatiques : une réalité indéniable  

Le réchauffement de la planète, qui affecte la plupart des pays du monde, présente des particularités 

régionales. La région de l’Afrique du Nord1 et de la méditerranée2 seraient, à ce titre, particulièrement touchée 

puisqu’elles devraient subir une augmentation de la température supérieure à la moyenne du globe et une 

diminution plus importante des précipitations3.  

Au Maroc, le réchauffement climatique est devenu un défi majeur. Les effets des changements 

climatiques que subit le Maroc lui confèrent des particularités à cause de la  nature de son écosystème. Ces 

conséquences sur l’environnement marocain sont multiples, parfois irréversibles et dépassent son capacité de 

régénération. De nombreuses études de projections climatiques futures, quoique fondées majoritairement sur 

les sorties de modèles climatiques à faible résolution, répertorient le Maroc comme étant un des pays les plus 

susceptibles d'être menacés par le changement climatique4. 

                                                           
1Alain François et Mohamed Taabni, (Octobre-décembre 2012) « L’Afrique face aux changements climatiques », in Cahiers d’Outre- 

Mer, pp.459-462 

2Stéphane Pouffary, Guillaume de Laboulaye, (2018), Les défis su changement climatique en méditerranée. Le bassin 

méditerranéen dans le nouvel Agenda climatique international, institut de la méditerranée, Editions ENERGIES 2050, 

https://www.femise.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-11_Rapport-MED_2018_v4_web_onlineCompMED.pdf 
 
3Changements climatiques 2014: Incidences, adaptation et vulnérabilité. Contribution du Groupe de travail II au cinquième Rapport 

d’évaluation.https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGIIAR5-IntegrationBrochure_fr-1.pdf 
4Benhassi Mohamed, (2014), « Conséquences géostratégiques des changements climatiques en méditerranée », in Annuaire de la 

méditerranée, pp.312-316 
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Selon les conclusions de la Direction Nationale de la Météorologie marocaine, Le Maroc, désormais, est 

caractérisé par les vagues de sécheresses avec une augmentation moyenne des températures de 0,16°C tous les 

dix années depuis 19601 En effet, entre 1960-2005 les températures moyennes annuelles ont connu une hausse 

de 1°C à 1,8°C2 avec un réchauffement moyen global estimé à 1% sur tout le territoire marocain.  

Selon les perspectives et les scénarios établis par la direction nationale de la météorologie à l’horizon 

2100,  le Maroc va connaitre une augmentation des températures moyennes de l’ordre de 1°C  à 6°C selon les 

régions par rapport à la période de référence qui est de 1961-2000 et la diminution des précipitations toucheront 

environ 20% à 50% d’ici la fin du siècle3.La hausse de la température, ainsi que, les dérèglements associés en 

termes de précipitations accentuent les effets sur l’écosystème et rendent le Maroc un pays fortement vulnérable 

au changement climatique.  

En outre, la pluviométrie, comme valeur socioéconomique au Maroc, a connu une baisse des pluies de 

47% des précipitations printanières avec un déclin qui oscille entre 3% et 30% selon les régions ainsi que 

l’accroissement de la durée maximale des périodes sèches de 15 jours4. Selon une étude sur la distribution des 

précipitations durant la période 1961-2008, sur toutes les régions marocaines, on remarque que les indices 

pluviométriques tendent vers une diminution du nombre de jours humides pour l’hiver comme pour le 

printemps5.Cette régression des cumuls pluviométriques annuels, est déjà indiquée par le quatrième rapport du 

GIEC de 2007 dont les projections futures auxquelles pointe le Maroc parmi les pays les plus vulnérables au 

réchauffement climatique6.  

                                                           
1La température moyenne enregistrée sur la période 1971-1980  et celle enregistrée sur la période 1998-2007 à passé 

respectivement de 1°C à 4°C selon les régions. Les projections établies par la Direction de la Météorologie Nationale prévoient une 

augmentation des températures moyennes estivales de l’ordre de 2°C à 6°C d’ici la fin du siècle. 
2Ministère délégué auprès du Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement chargé de 

l’environnement,(2015)Troisième rapport sur l’état de l’environnement du Maroc, 

http://www.environnement.gov.ma/PDFs/Rapport-reem.pdf 
3Ministère de l’Equipement, du Transport, de la logistique et de l’Eau,  (2008), Rapport de la direction nationale de la 

Météorologie,http://www.marocmeteo.ma/fr 
 
4La diminution de 20% en moyenne des précipitations d’ici la fin du siècle selon le rapport de la direction nationale de la 

météorologie 2007. 
5Fatima Driouech, (2010), « Distribution des précipitations hivernales sur le Maroc dans le cadre d’un changement climatique : 

descente d’échelle et incertitudes », doctorat de l’université de Toulouse,https://oatao.univ-toulouse.fr/7237/1/driouech.pdf 
6GIEC, (2007) résumé pour les décideurs politiques, in, climate change : La base des sciences physiques. Contribution du groupe de 

travail I au quatrième rapport d'évaluation 

http://www.environnement.gov.ma/PDFs/Rapport-reem.pdf
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Cette situation écologique alarmante conduit, par conséquent, à l’intensification des phénomènes 

extrêmes, tels que les tempêtes, les fortes pluies, les vagues de chaleur et de froid1. En plus, les régions qui sont 

classées sous climat humide et subhumide régressent et mutent en des régions à climat semi-aride et aride. Selon 

l’organisation internationale « German Watch » qui classe les pays suivant l’impact quantitatif lié aux 

événements climatiques extrêmes, Le Maroc se trouve dans les 110 places dans le classement mondial entre 

2004-20142. Cette régression trouve son  explicationdans la série de catastrophes naturelles, qu’a connue le pays 

durant cette période, et qui ont conduit à des pertes importantes dont le cout économique est déjà perceptible. 

 Encore plus, le Maroc est vulnérable à l’élévation du niveau de la mer.   Cette élévation pouvant 

entrainer la submersion des côtes basses, l’érosion côtière et la salinisation des étangs ainsi que des 

transformations géochimiques de la structure des mers3. Selon le centre de surveillance des déplacements 

internes des populations « internaldispalcement monitoring centre », les déplacements humains annuels liés aux 

catastrophes s’élèveront, au Maroc, à 187 400 personnes en moyenne à cause de la hausse du niveau de la mer 

entre 2070-21004, alors le nombre des déplacements forcés ne dépasse guère 22800 entre 2008-2014. 

Malgré, le statut de  faible émetteur de gaz à effet de serre, l’environnement marocain subit avec plus 

d’intensité les effets des changements climatiques. Cette situation représente un danger réel, non seulement 

pour l’écosystème mais, également, pour le développement économique et social. Elle peut aller au-delà, pour 

devenir une menace à la sécurité du pays, en l’occurrence, à travers la menace de sa sécurité alimentaire ou 

hydrique5.    

2-L’empreinte  écologique sur le climat marocain 

Le changement climatique au Maroc est déjà en cours. A la lumière des tendances observées, ci-dessus, 

la vulnérabilité de l’écosystème, au changement climatique, est très élevée et pourrait s’aggraver dans le futur. 

Plusieurs facteurs concomitants contribuent à l’augmentation de l’empreinte écologique, parmi lesquels, nous 

citons : la progression de la population marocaine, l’urbanisation accélerée et l’industrialisation massive. 

                                                           
1Quelques inondations enregistrées : Ourika en 1995, de Tétouan en 2000, de Mohammedia en 2002, de Merzouga en 2006, El 

Haouz (Moulay Brahim) 2019. Les événements extrêmes de 2008-2009 : Tanger : 380m3/s, Moulouya : 5000 m3/s, Al Hoceima –

Nador : 2400 m3/s, Sebou : 2600 m3/s. 
2https://germanwatch.org/fr/suche?search_api_fulltext=Classement%20des%20pays 
3Ministère de l’Equipement, du Transport, de la logistique et de l’Eau, (2009), Rapport de la direction nationale de la Météorologie, 

http://www.marocmeteo.ma/fr 
 
4http://www.internal-displacement.org/countries/morocco 

5Michel Gueldry(Automne 2013), « Changement climatique et sécurité agroalimentaire dans le monde arabe », revue Politique 

étrangere , volume 78,n°3 ,pp131-174 

https://germanwatch.org/fr/suche?search_api_fulltext=Classement%20des%20pays
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La première menace écologique toucherait la sécurité alimentaire. Sous l’effet du réchauffement du 

climat, la sécurité alimentaire se trouve au centre de plusieurs problématiques qui sont affectées par ce fléau 

creusant les inégalités sociales et qui ne pourraient que s’aggraver. Cette vulnérabilité affecte la productivité 

agricole qui va aller à la baisse. L’irrégularité climatique, comme une caractéristique ancienne de l’agriculture 

marocaine, va s’accentuer, dans le futur, à cause de la diminution des précipitations et l’élévation des 

températures. Les terres agricoles sur lesquelles, le Maroc s’appuie aujourd’hui, seront, dans un futur proche, 

affectées par l’aléa climatique.  

Selon le rapport de l’état de l’environnement de 2015, dans l’année agricole 1994-1995, année reconnue 

de sécheresse1 la production céréalière a enregistré 18 millions de quintaux, alors qu’elle s’est élevée, dans 

l’année 1995-1996, à 100 millions de quintaux dans une année reconnuepluvieuse2. Donc, les études menées3 

estiment que l’impact du réchauffement climatique risque d’avoir des conséquences négatives sur l’agriculture 

marocaine en raison de l’aridité des terres et la production agricole céréalière se réduirait de 50% à 75% en 

année de sécheresse et 10% en année normale en pluviométrie. Selon le rapport de la banque mondiale de 2013 

sur les changements climatiques, le Maroc va connaitre des sécheresses modérées tous les trois ans, des 

sécheresses moyennes tous les cinq ans et des sécheresses sévères tous les quinze ans4. 

L’autre secteur stratégique  est celui des ressources en eau. Ces dernières sont confrontées à plusieurs 

défis, notamment, la rareté des ressources et les différentes pollutions d’ordre chimique, physique et 

microbiologique auxquelles sont sujettes les ressources en eau. Ces défis sont aggravés par les aléas climatiques 

et les chiffres témoignent d’une situation alarmante.  Les apports hydriques ont diminué de 20% depuis 19505 et 

que cette baisse des ressources en eau va perdurer dans les années à venir surtout les eaux douces renouvelables 

                                                           
1Cette année de sécheresse a entrainé une diminution du PIB agricole de 45% et qui a généré une diminution du PIB national de 

7,5%. La sécheresse d 2005 a diminué de 50% la production agricole céréalière avec des conséquences économiques très 

importantes : 4,86 Milliards de dirhams sont réaffectés aux opérations de secours et de redressement 
2Ministère délégué auprès du Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement chargé de 

l’environnement,(2015)Troisième rapport sur l’état de l’environnement du Maroc, op-cit, p.61 

3Banque Mondiale, « Royaume du Maroc, Changement climatique et agriculture : Impacts et implications politiques », Rapport de 

synthèse. Rapport n°54354-MA. Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 2010b .GOMMES René., El HAIRECH Tarik., ROSILLON 

Damien et BALAGHI Riad .( 2009). Impact of climate change on agricultural yields in Morocco. World Bank - Morocco study on the 

impact of climate change on the agricultural sector. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Roma, Italy. 
(،"التغيرات المناخية في المناطق الجافة والشبه الجافة:تحديات الحكامة واستراييجيات التكيف والتخفيف" كلية األداب  2018أوراغ مبارك ،محمد بنعتو  )

 ر والعلوم اإلنسانية جامعة إبن زهر  أكادي
4Rapport de la Banque mondiale sur le Maroc 2013https://www.banquemondiale.org/fr/country/morocco 

5Ministère délégué auprès du Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement chargé de 

l’environnement,(2015)Troisième rapport sur l’état de l’environnement du Maroc,op-cit p.47 
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qui va atteindre 10% à 15% à l’horizon 2020 selon le rapport du haut-commissariat au Plan de 20061. Le tableau 

ci-dessous montre cette tendance de la disponibilité des eaux à l’horizon 2020. 

  

Au Maroc, l’indice de stress hydrique ou l’indicateur de dotation en eau, par habitant, justifie cette 

situation alarmante de la rareté des ressources en eau. Selon la stratégie nationale de l’eau de 2014, le ratio en 

eau par habitant est passé de 1500 m3/habitant /an dans les années 1960 à moins de 730 m3/habitant /an en 

2012 et que les projections des capitales eaux d’ici 2050 va atteindre 465 m3/habitant /an selon le scénario 

pessimiste et 520 m3/habitant /an selon le scénario optimiste. Cette évidence va mettre le Maroc devant une 

pénurie d’eau2et va générer des dépenses, de plus en plus importantes, relatives à l’exploitation des autres eaux 

et à la production d’eau potable à partir des eaux salées. De plus, cette pénurie en eau va générer, 

inéluctablement, un impact sur la santé humaine. 

Un autre domaine, ou l’empreinte écologique du réchauffement de la planète est visible c’est celui de 

l’impact sur la biodiversité marocaine. En effet, l’impact dû à la surexploitation des ressources naturelles et à la 

dégradation des milieux de vie ainsi qu’à la pollution sera très important. En effet, la diminution des 

précipitations et les épisodes de sécheresses de plus en plus fréquentes, actuelles et futures, soumettent 

l’équilibre des écosystèmes à des stress et réduisent leur productivité. De plus, le réchauffement de la planète agit 

comme un phénomène aggravant la dégradation des habitats et conduit parfois à leur disparition. Au Maroc, il 

existe 75 millions de m3 de terre qui envasent les retenues d’eau et la réduction de la capacité des barrages qui 

équivaut un milliard 400 millions de m3 depuis 19503. Les sols sont et seront soumis à de grandes pressions 

                                                           
1Laaouina Abdellah, (2006), Prospective 2030, Gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité au Maroc, p.96, 

https://www.hcp.ma 

2Les seuils des Nations Unies est tolérable est de 1000 m3/habitant /an et le seuil d’extrême pénurie est de 500 m3/habitant /an 

3AbdeladimLHAFi,(2016 )« Les écosystèmes à l’épreuve  de changement climatique », in Actes de la rencontre internationale sur « le 

changement climatique : Enjeux et perspectives d’adaptation pour le Maroc »,   p.75 
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dues à la déforestation. La dégradation des sols réduirait la surface agricole par habitant qui sera de 0,22 hectare 

par individu d’ici 2025 pour atteindre 0,15 à l’horizon 2050 contre 0,24 hectare par personne aujourd’hui. 

De même la désertification, accentuée par le réchauffement du climat, est considérée comme un facteur 

de destruction des territoires marocains. Elle concerne 93% du globe terrestre perdant sa capacité de 

régénération. L’érosion hydrique touche 10 millions d’hectares et l’érosion éolienne accentue la fragilité du 

littoral qui s’ajoute aux problèmes de l’élévation du niveau des mers et l’accroissement de la salinité. Ce nouveau 

contexte bouleverse l’équilibre des écosystèmes favorisant les migrations des espèces de la faune et aboutit à 

une reconfiguration bioclimatique des espèces de la faune1.  

Selon, les statistiques publiées en 2012 par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, 

1200 espèces de la faune et de la flore, au Maroc, sont répertoriées dans la liste rouge dont 56% sont menacées 

d’extinction (59/105)2et 64% se trouvent vulnérables (54/84), 56% en danger (31/55) et 63% en danger critique 

(20/32). Alors que 70% des espèces ne bénéficient que d’une préoccupation mineure et que 22% de flore risque, 

selon les prévisions, de disparition totale3.  

De surcroit, les aspects de vulnérabilité au réchauffement climatique, sur le plan sanitaire, constituent 

une menace importante à la santé publique. Les conséquences sont multifactorielles à cause de la dépendance 

de l’état de santé de plusieurs déterminants socio-économiques et le climat reste un facteur aggravant des 

problèmes sanitaires. Les effets sanitaires, liés à la problématique du changement climatique, sont grandissants 

et les différents rapports du GIEC, ainsi que les instances de l’OMS4confirment que le réchauffement climatique a 

et aura de multiples incidences sur la santé humaine.  

Ces conséquences trouvent leur origine dans les phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, 

cyclones, sécheresses, inondations…) qui perturbent l’approvisionnement en nourriture et en eau potable. 

D’autant que, les modifications que subissent l’écosystème favorisent l’apparition de maladies infectieuses et la 

réémergence de maladies à transmission vectorielle : le paludisme, la leishmaniose, la dengue. Le Maroc 

n’échappe pas aux impacts négatifs sus mentionnés des changements climatiques et que (répétition). Tous les 

rapports de l’OMS classent le Royaume parmi les pays les plus vulnérables de la région de la méditerranée 

                                                           
1D’ici 2050, 22% de la flore et plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères pourraient disparaitre. Cinquième rapport national sur 

la mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique, (2014), pp.45-46,http://ma.chm-cbd.net/ 
2Les données disponibles de la liste rouge de l’UICN sur :https://www.iucn.org/fr/tags/work-area/red-list 
3Ministère délégué auprès du Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement chargé de l’environnement, 

(2015),3eme rapport sur l’état de l’environnement ,op-cit 
4La Résolution WHA61.19 du 24/05/2008 des travaux de la 61eme assemblée de l’OMS. Rapport du secrétariat de l’OMS sur «  le 

changement climatique et la santé » de 2009 Voir en ligne 

https://www.who.int/globalchange/health_policy/wha_eb_documentation/fr/ 

http://ma.chm-cbd.net/
https://www.iucn.org/fr/tags/work-area/red-list
https://www.who.int/globalchange/health_policy/wha_eb_documentation/fr/
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orientale(EMRO). En effet, l’analyse de la situation épidémiologique confirme cette sensibilité de certaines 

maladies à l’évolution au climat marocain, particulièrement, les maladies transmissibles1. 

Mais, en plus des maladies et des épidémies liées aux changements climatiques, un autre fléau lié au 

réchauffement de la planète a et aura impact important sur les pays en développement celui de la migration 

climatique. L’intensification, aujourd’hui, de l’immigration des régions subsaharienne durement impactée par le 

dérèglement climatique, va accroitre la vulnérabilité des pays. Cette migration écologique (des éco-réfugiés) pose 

au Maroc des problèmes socio-économiques et lui impose le défi d’intégrer la question de l’immigration dans la 

conception des politiques publiques2
. 

II- La dynamique marocaine sous le prisme de l’engagement international 

L’année 2014 a connu l’adoption, par le Maroc, de la politique du changement climatique matérialisant 

ainsi  la réponse du Maroc aux accords internationaux. Cette politique constitue un dispositif de coordination 

des différentes actions entamées pour atteindre cet objectif. Politique qui se veut un instrument pour un 

développement soutenable à faible carbone .Aussi, cette politique comporte-t-elle des mesures visant la 

limitation des gaz à effets de serre (2) et comporte un volet incluant des programmes visant le renforcement des 

capacités d’adaptation du pays aux contraintes climatiques(3). Toutefois,l’aboutissement de ces  deux stratégies 

passe inéluctablement par le renforcement  d’un cadre juridique et institutionnel  (1). 

1-Le cadre juridico-institutionnel : un outil de gouvernance climatique 

Apparemment, le Maroc disposerait  d’un cadre juridique et institutionnel favorable à la concertation et 

à l’action. L’adoption de ce dispositif vient dans un contexte international particulier lié à la signature, par le 

Maroc, de la CCNUCC en 1992 et les accords y afférents. La souscription, aux engagements internationaux,  

invite le pays à la révision et l’actualisation de son arsenal juridique et la mise en place d’un cadre institutionnel 

adéquat. 

Dans ce contexte, la loi-cadre 99-12 portant la charte nationale de l’environnement et du 

développement durable adopté le 20 mars 20143justifie  la volonté du Marocharmoniser  son cadre juridique 

avec les normes internationales dans une perspective de développement durable. Cette charte se veut  un cadre 

de référence pour les décideurs publics en matière environnementale. Elle vise  l’intégration de la question 

climatique dans toute politique de développement. 

                                                           
1Ministère délégué auprès du Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement chargé de l’environnement, 

(2016),3éme communication nationale du Maroc à la convention cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques,.https://unfccc.int/resource/docs/natc/marnc3.pdf 
2Luang, Can ,Liem,( 2014), Le refugié climatique : Un défi politique et sanitaire, Editions L’Harmattan, p.20 

3Dahir n° 1-14-09 du 04 Joumada I 1435(06 mars 2014) portant promulgation de la loi cadre n° 99-12. B.O n° 6240 du 20 Mars 

2014. 
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Le secteur de l’eau, l’un des domaines affectés par les aléas climatiques, n’échappe pas à cette tendance, 

il est doté d’un cadre juridique visant son adaptation aux exigences du développement durable et aux effets 

conjugués de la désertification et des changements climatiques. La loi 36-15 relative à l’eau,qui vient remplacer 

la loi 10-95, constitue un outil de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’eau. Elle est basée sur une vision 

prospective de l’évolution des différents enjeux environnementaux et climatiques pouvant affecter la sécurité 

hydrique. Elle précise  le rôle de chaque acteur dans cette stratégie et intègre les outils de gestion de cette 

ressource devient de plus en plus rare1. 

De même,  le Maroc a promulgué, ces dernières années, la loi 13-092 relative aux énergies 

renouvelables et la loi 47-093relative à l’efficacité énergétique dans le cadre de la stratégie énergétique du Maroc 

ayant pour but d’exploiter le potentiel important en efficacité énergétique que recèle le Maroc. Ces textes 

législatifs se fixe comme objectif la réduction des impacts climatiques et le développement de l’économie verte, 

sans perdre de vue la problématique du  gaspillage de l’énergie.  

La protection de sa diversité biologiqueamène le Maroc a adopté la loi 22-07 relative aux aires 

protégées4qui vient renforcer l’arsenal juridique relatif à la conservation et l’exploitation des forêts. Cet intérêt 

porté à la question de la protection de la faune et de la flore traduit l’engagement du Maroc envers les instances 

internationales, et ce depuis la signature de la convention sur la biodiversité en 1992 et qui l’a ratifié en 1995. 

Pour mieux s’adapter aux évolutions futures, le secteur connait un encadrement juridique qui tend à préserver le 

patrimoine naturel en tant que puits de carbone. 

Cependant,le retard dans la publication de textes d’application constitue un handicap majeur à 

l’opérationnalisation de cette loi et par conséquent à l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés. De même 

l’actualisation de la loi forestière s’impose afin de répondre aux impératifs de la conservation et de la protection 

de la diversité bibliologique5, ainsi que la refonte du dahir portant loi relative à la protection des populations au 

développement de l’économie forestière qui date de 1976 qui est devenue caduque. 

                                                           
1Dahir n°1-16-113 du 06 kaada 1437(10/08/2016) portant promulgation de la loi 36-15 relative à l’eau. B.O n°6506 du 

06/10/2016 
2Dahir n°1-10-16 du 26 Safar 1431(11/02/2010) portant promulgation de la loi n°13-09 relative aux énergies renouvelables. B.O 

n°5822 du 18/03/2010 

3Dahir n°1-11-161 du 1er Kaada  1432 (29/09/2011) portant promulgation de la loi 47-09 relative à l’efficacité énergétique. B.O 

n°5996 du 17/11/2011    
4Dahir n°1-10-123 du 03 Chaabane 1431  portant promulgation de la loi n° 22-07 relatives aux aires protégées. B.O n°5866 du 

19/08/2010 

5Laloi relative à la conservation et l’exploitation des forets date du 10 octobre 1917 
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Le littoral, comme milieu fragile, est assujetti directement aux aléas climatiques. Pour protéger cet espace 

commun contre les conséquences du changement climatique, le Maroc s’est doté de la loi 81-121. Cette loi est 

venue pour répondre aux appels internationaux de combler le vide juridique dont souffre l’espace littoral afin 

qu’il soit en harmonie avec les conventions internationales et les protocoles y afférents auxquels le Maroc a 

souscrits.  

La loi vise la déclinaison des objectifs de la déclaration de Rio et de l’Agenda 21 à travers la promotion de 

la politique de gestion intégrée des zones côtières conformément au référentiel de développement durable2. 

Encore la loi prévoit des mesures pour prévenir et/ou réduire les conséquences du réchauffement climatique qui 

peuvent être imputables à des activités anthropiques et même des activités naturelles. Mais l’efficacité de ce 

texte juridique nécessite  l’adoption du projet de loi  relative à la préservation des écosystèmes halieutiques et à 

la protection du milieu marin contre toute sorte de pollution provenant des activités industrielles et 

commerciales.  

La pollution atmosphérique a fait l’objet d’un encadrement juridique à travers l’adoption de la loi 13-033.  

L’analyse des dispositions de la loi révèle l’instauration des mécanismes de prévention et de lutte contre les 

émissions de polluants atmosphériques susceptibles de porter atteinte au climat. Elle met en place des mesures 

d’incitation financières pour encourager l’investissement dans l’économie propre. D’autres textes juridiques 

afférents à la loi 13-03 sont adoptés. Il s’agit des lois 12-034relative aux études d’impact sur l’environnement et la 

loi 11-035relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement, ces lois incluent des dispositions visant 

la protection de l’environnement contre toutes les formes de pollution contribuant au réchauffement climatique 

et à l’appauvrissement de la couche d’ozone. Alors que l’entrave de l’effectivité de la loi 13-03 réside dans le 

retard de l’adoption de ses textes d’applications. 

La problématique des déchets est un enjeu pour le pays. Ils sont responsables d’une quantité importante 

d’émission des gaz à effet de serre.  Pour faire face à cette problématique, le Maroc a renforcé son arsenal 

juridique par la promulgation de la loi 28-00. Elle a pour objet « la prévention et la protection de la santé de 

l'homme, la faune, la flore, les eaux, l'air, le sol, les écosystèmes, les sites et paysages et l'environnement en 

                                                           
1Dahir n°1-15-87 du 29 ramadan 1436(16/07/2015) portant promulgation de la loi n°81-12 relative au littoral. B.O n° 6404 du 

15/10/2015. 
2Cf les principes de l’Agenda 21. Voir aussi. Hélène Rey, « développement durable et zones côtières », sous la direction de Bertrand 

Zuindeau, Développement durable et territoire, Editions Presses Universitaires de Septentrion, 2010, pp.213-227 
3Dahir n° 1-03-61 du 10 Rabii I du 12 Mai 2003 portant promulgation de la loi 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air 

B.O n° 5118 du 19/06/2003  
4Dahir n° 1-03-60 du 10 Rabii I 1424(12/05/2003) portant promulgation de l loi n° 12-03 relative aux études d’impacts de 

l’environnement. B.O. n° 5118 du 19/06/2003 
5Dahir n° 1-03-59 du 10 Rabii I 1424 (12/05/2003) portant promulgation de l loi n° 11-03 relative à la protection et la mise en 

valeur de l’environnement. 
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général contre les effets nocifs des déchets »1. Cette loi constitue une action avant-gardiste pour réduire les effets 

néfastes de la mauvaise gestion des déchets sur les ressources naturelles et la santé publique. Actuellement cette 

révision s’impose pour une meilleure valorisation des déchets ménagers à travers l’adoption et la finalisation des 

plans directeurs provinciaux de la gestion des déchets.  

Toutefois, le cadre juridique national souffre de l’absence d’un texte juridique relatif au changement 

climatique permettant la transition écologique du pays vers une économie sobre en carbone. Il faut signaler que 

cette absence d’ambition chez le Gouvernement marocain  a  incité le parlement de proposer une loi- cadre 

relative au climat depuis 2017 qui se trouve dans les premières étapes de son processus d’adoption (voir 

annexe).  

Le Maroc, dans sa relation avec les dispositions avec la CCNUCC et du protocole de Kyoto, dispose d’un 

cadre institutionnel de gouvernance climatique qui se construit progressivement et il tente de pallier aux lacunes 

qu’il enregistre au fur et à mesure de sa mise en œuvre. La mise en place de ce dispositif permet l’implémentation 

de la politique contre les changements climatiques et le suivi de l’engagement du Maroc envers les institutions 

internationales. Ce cadre institutionnel comprend des structures à l’initiative du Maroc et d’autres sont inspirées 

de la structure de la CCNUCC. 

Le Ministère de l’Environnement ou du Développement durable en tant point focal national de la 

CCNUCC hérite de la mission centrale de la coordination, de la mise en œuvre de la CCNUCC et les dispositions 

du protocole de Kyoto, et l’intégration de la dimension climatique dans les politiques gouvernementales de 

développement2. Afin de mieux gouverner la politique nationale de changement climatique, le Maroc a créé en 

2014 une institution, sous forme de direction centrale, dédiée spécifiquement au changement climatique, à la 

biodiversité et à l’économie verte dont les missions sont de : 

 Intégrer la dimension des changements climatiques et de la préservation de la biodiversité dans 

les politiques de développement en concertation avec les autres départements ; 

 Veiller au suivi de la mise en œuvre des décisions issues des Conférences des Parties COP de la 

CCNUCC et de la convention de la biodiversité ; 

 Etablir et mettre en œuvre les mécanismes ayant trait au modèle de l’économie verte. 

Une autorité nationale désignée pour le « mécanisme de développement propre »(MDP) établi par le 

protocole de Kyoto est créé en 2002. Elle est chargée d’examiner et de certifier les projets qui se traduisant par 

                                                           
1Dahir n°1-06-153 du 22/11/2006 portant promulgation de la 28-00 relative à la gestion des dechets et leur élimination. B.O 

n°5480 du 07/12/2006 

2Décret n°2-14-758 du 23/12/2014 fixant les attributions et l’organisation du Secrétariat d’Etat chargé du développement durable 
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une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette autorité, n’est plus opérationnelle à cause de la chute 

du cout du marché de carbone  et sera remplacée par le sous-comité « finance climatique » prévu dans le projet 

de décret déposé au SGG qui prévoit en plus dusous-comité précité , trois autres à savoir « sous-comité 

atténuation », « sous-comité adaptation » et « sous-comité négociation ». 

En outre, une autorité a été créée sous la dénomination de « l’autorité nationale désignée Fonds verts 

climat », elle est mise en service par le département de l’environnement et la représentation de quelques 

départements ministériels. Cette entité est chargée de l’examen des projets soumis au financement de ce fonds. A 

cela s’ajoute, la création de deux autres structures nationales qui seront placées auprès de l’autorité du 

développement durable1 : la première concerne « la commission nationale des changements climatiques », alors 

que la deuxième concerne « la commission nationale de la diversité biologique ».  

Ces deux comités constituent des organes de concertation et de coordination pour assurer le suivi de la 

mise en œuvre des engagements prévus dans les conventions internationales et leurs protocoles ayant trait aux 

changements climatiques et à la biodiversité. Siègent, à ces commissions, les représentants des départements 

ministériels, des organismes publics, des collectivités territoriales, des organismes professionnels, de la société 

civile et des universités et instituts scientifiques. 

La commission nationale des changements climatiques comprend les sous-commissions suivantes : la 

« sous-commission interministérielle de négociation sur le climat », la « sous-commission vulnérabilité et 

adaptation aux changements climatiques », la « sous-commission atténuation des gaz à effet de serre » et la 

« sous-commission finance climat ». Alors la commission nationale de la diversité biologique comprend deux 

sous-commission, il s’agit de la « sous-commission chargée de l’exécution du protocole de Nagoya et du 

Protocole de Carthagène » et la « sous-commission chargée des affaires scientifiques et techniques ». Ce cadre 

institutionnel s’appuie en matière scientifique sur une autre structure de taille qui est la direction nationale de la 

météorologie considérée comme le point focal du GIEC. 

De surcroit, le Maroc est doté d’un autre organe de gestion qui doit faciliter la prise de décision. Il s’agit 

de l’institutionnalisation du système national d’inventaire de Gaz à effet de serre (SNI-GES)2, cette entité a pour 

objet la collecte et le traitement des données relatives aux activités de secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. 

Ce système national est composé de deux entités : une « commission nationale d’inventaire » dont la mission est 

la validation et l’approbation des rapports nationaux d’inventaire ; alors que l’élaboration de ces rapports est 

confiée à la deuxième entité qui est l’ « unité nationale d’inventaire ». Mais si le cadre juridique et institutionnel 

                                                           
1Projet de décret portant création de la commission Nationale des changements climatiques et la commission nationale de la 

diversité biologique dont l’approbation et la déliberation au conseil de gouvernement  réuni le 06/02/2020.  
2Décret n°2-18-74 du 21/03/2019 relatif au système national d’inventaire des émissions des gaz à effet de serre. BO n°6766 du 

04/04/2019 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 132

est d’une grande importance  pour faire face aux changements climatiques, néanmoins il  doit être suivi par la 

mise place des stratégies    

2-La stratégie d’atténuation à l’égard du dérèglement climatique 

Alors que la biodiversité dans le monde, en général, et au Maroc, en particulier, se trouve menacer par les 

changements climatiques, l’un des objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC), dans son article 2, est de stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. Nicholas stern de son rapport « sternReview » ,qui traite de l’économie du changement climatique, 

estime que le coût de l’action, maintenant, contre le dérèglement climatique est plus bas que de devoir s’adapter 

plus tard à ses conséquences1. 

L’une des réponses au changement climatique, donc, est la stratégie d’atténuation2 visant à réduire les 

causes du réchauffement de la planète et dont les effets ne se feront pas sentir avant la seconde moitié du 

XXIème siècle. Son principal objectif est le développement d’une économie verte ou encore « l’économie 

positive sobre en carbone». Selon Jacques ATTALI : « L’économie positive rassemble, par définition, toutes les 

entités qui produisent des biens ou des services, marchands ou non marchands, privés ou publics, et qui 

souhaitent être utiles aux générations suivantes. L’économie positive vise donc à réconcilier la démocratie, le 

marché et le long terme ; à rendre compatible l’urgence du court terme. L’économie positive considère le monde 

comme une entité vivante, qu’il convient de protéger et de valoriser et dont l’humanité n’est qu’une des 

dimensions3 ». 

La politique d’atténuation que le Maroc adopte remonte à 2010, après avoir notifié au secrétariat de la 

CCNUCC les mesures qu’il va entreprendre pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 

conformément aux dispositions du protocole de Kyoto. Ces objectifs ont été actualisés en 2015, après  l’accord 

de Paris, par une révision de l’engagement marocain qui trouve son ancrage dans la stratégie nationale de 

développement durable.  

Atteindre l’objectif de 2°C à l’échelle mondiale, par rapport à l’ère préindustrielle, appelle tous les Etats à 

un engagement massif et conséquent. C’est dans cette logique que le Maroc a élaboré une contribution qui sera 

connue sous le nom decontribution prévue déterminée au niveau national(CPND). Pour l’atteinte des objectifs 

escomptés, il est nécessaire, par conséquent, de combler le fossé du financement qui reste une condition sine qua 

non dans toute politique publique qu’elle soit en faveur du climat ou autre. L’effort que le Maroc devra consentir 

pour réaliser ces ambitions, nécessite un investissement global de l’ordre de 50 milliards de dollars américains 

                                                           
1Stern Nicholas, (2006) «The Stern review of the economics of climate change »,  webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
2Guillaume S, Réduire les subventions aux energiesfossilespeut-il aider à limiter le changement climatique?, (dir)Laville, B Thiébault 

S et Euzen Agathe,(2015), Quelles solutions face au changement climatique ?, Editions CNRS Paris, p.109 
3Attali Jacques, (2013), Pour une économie positive, Editions Fayard,  p.21 
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dont 24 milliards sont conditionnés par un appui international particulièrement et les autres mécanismes de la 

finance climat et le fonds vert pour le climat(FVC)1. 

La stratégie d’atténuation adoptée par le Maroc, repose, dans une large mesure, sur la transformation du 

secteur de l’énergie visant à réduire la dépendance énergétique du pays. De ce fait, le Maroc dispose d’un 

éventail d’options d’atténuation à travers un   programme d’action qui intègrela dimension environnementale 

dans  les autres secteurs économiques producteurs des gaz à effet de serre. 

Les obligations qui en découlent visent la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 de 

42%2par rapport aux émissions projetées selon un scénario normal des affaires dont 25% est contingenté à 

l’appui international. Cet objectif correspond à une réduction cumulée de 401 Mtéq-CO2 sur la période de 2020-

20303. Actuellement, cette contribution marocaine est évaluée sur la scène internationale comme étant 

compatible avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C de l’accord de Paris et qu’elle est proche de ses 

objectifs inconditionnels grâce à l’extension ambitieuse des capacités de l’énergie solaire, hydraulique et 

éolienne4. Ces ambitions placent le Maroc en 3éme position après le Suède et le Danemark selon l’indice de la 

performance climatique  de l’année 2019 malgré qu’il a perdu une place dans le classement général5.   

                                                           
1Ministère délégué auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement,(2016),Contribution déterminée au 

niveau national dans le cadre de la CCNUCC, http ;//www.unfccc.int 
2Cette contribution a été récemment portée à 52% à l’horizon 2030 dans le cadre de la révision quinqua  
3Ibid. Au 1er Octobre 2015, 147 pays, représentant 38,42 milliards de tonnes d’équivalent de CO2, selon les données de la banque 

mondiale pour l’année 2010 ont remis leur engagement d’atténuation de leurs émissions de gaz à effet de serre. « Ces contributions 

couvrent 85,37% des émissions globales. Selon l’estimation Climate Action Tracker au 1er Octobre 2015, ces engagements 

conduiraient à un réchauffement climatique de 2,7°C d’ici la fin du siècle, soit 0,3°C de moins que la précédente évaluation » selon 

Philippe Collet , « Environnement et technique », n°353, décembre 2015. Voir en ligne https://www.actu-

environnement.com/ae/news/climat-cop21-indc-147-contributions-strategie-reduction-ges-25375.php4 
4Climate Action Tracker : http://climateactiontracker.org/countries 

5Cf Rapport du Climate change Performance Index. L'Indice de Performance Climatique (IPC) ,publié par l’ Organisation Non 

Gouvernementale  Germanwatch, New Climate Institute et Climate Action Network International, est un classement par pays 

évaluant la performance de la protection du climat de 57 pays et l’UE qui représentent environ 90% des émissions de gaz à effet de 

serre mondiales. Les résultats de l’IPC 2020 illustrent les principales différences régionales en matière de protection et de  

performance climatiques. Dans une situation très similaire à celle de l’année dernière, le Maroc perd une place et se positionne 

désormais au sixième rang des pays à bonne performance. Le pays se classe parmi les dix premiers dans les catégories des 

émissions, de consommation énergétique et de politique climatique, qui sont toutes notées relativement bien. En revanche, le pays 

se situe dans le groupe des pays à performance intermédiaire en matière d’énergies renouvelables. Les experts soulignent toutefois 

les ambitions élevées du Maroc avec l’objectif de 42 % pour 2020 et de 52 % pour 2030 dans le secteur de l’électricité. Les objectifs 

ambitieux de réduction des émissions à l'horizon 2030, actuellement étendus à 2050, et la réussite de l'élimination des subventions 

aux combustibles fossiles (en partie) en 2015 sont également à l'origine des bonnes notes attribuées par les experts. Cependant, les 

experts nationaux s’inquiètent d’un manque de conversation avec les communautés locales dans le cadre de projets d’énergie 

renouvelable centralisés à grande échelle et dirigés par le gouvernement. De plus, ils critiquent une politique climatique moins 

efficace dans des domaines autres que l’approvisionnement en énergie. Le rôle actif joué par le Maroc dans le plaidoyer en faveur 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-cop21-indc-147-contributions-strategie-reduction-ges-25375.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-cop21-indc-147-contributions-strategie-reduction-ges-25375.php4
http://climateactiontracker.org/countries
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Pour se faire, le Maroc lance, dans le cadre de sa stratégie énergétique, plusieurs programmes de 

développement d’énergies renouvelables permettant une réduction des émissions des GES. Cette stratégie 

nationale lui assigne comme objectifs la réalisation de 42% de la puissance électrique à partir des sources 

renouvelables, dont 14% en énergie solaire, 14% en énergie éolienne et 14% en énergie hydraulique d’ici la 

fin 2020.  De plus, l’investissement dans le secteur du bâtiment, l’industrie et le transport, l’agriculture par la 

réduction de la facture de consommation d’énergie à 12% à l’horizon 2020 et 15% d’ici 20301 ainsi que la 

réalisation d’une économie d’énergie de 12 % d’ici 2020 et 15% d’ici 2030.  

Pour arriver à cet objectif ambitieux, concernant la production énergétique, des programmes 

structurants en faveur du climat sont apparus. La réalisation d’un programme solaire à travers la 

construction de parcs solaires (celui de Ouarzazate)  et de parcs éolien (à Midelt, Essaouira, Tanger…) 

s’inscrivent dans cette vision de développement qui se veut un programme de lutte contre le réchauffement 

climatique. Le Maroc tente, par ces projets, d’atteindre le niveau d’ambition qu’il s’était assigné dans le cadre 

de sa contribution prévue dont le financement est assuré par l’Etat oudans le cadre de la coopération 

internationale (de Beni Mathar, de Foum El ouad, de Sebkha Tah et de Boujdour) 2. Tous ces projets sont 

retenus, dans  le cadre du plan d’investissement vert, visent introduire le pays dans une économie verte et 

résiliente3.  

En plus, l’analyse de ce portefeuille des projets  confirme aussi  la volonté du pays à valoriser les 

déchets solides  et les eaux usées pour une meilleure exemplarité en matière de développement durable. Le 

secteur des déchets liquides et solides, comme générateurs des gaz à effet de serre, fait l’objet d’un plan 

d’action visant la promotion et la consolidation des mesures d’atténuation ; la valorisation de ces déchets 

s’avère une nécessité vitale et qui permettra au Maroc de réduire 14 millions Tonnes à l’horizon 2030. A cela 

s’ajoute le domaine des forêts, en tant que puits de carbone, qui bénéficie d’une  stratégie de préservation et 

de la gestion durable de ce patrimoine. Cette stratégie fixe comme objectif le renouvellement ou le 

boisement pour augmenter le potentiel de capture des gaz à effet de serre. 

                                                                                                                                                                                                 

des pays les moins avancés dans les négociations internationales a été récompensé par une bonne note des experts pour sa 

performance en matière de politique climatique 

internationale.https://germanwatch.org/fr/suche?search_api_fulltext=performance+climatique&type=All&fieldthema=All 
1La répartition des économies escomptées est de 48% pour l’industrie, 23% pour le transport, 19% pour le résidentiel et 10% pour le 

tertiaire. 
2Banque européenned’investissement, (2016), Lutte contre le changement climatique au Maroc. Un engagement de l’union 

européenne à la hauteur de partenariat, https://eeas.europa.eu/sites/default/files/ue_brochure.pdf 
3Ministère délégué auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, (2019),2éme Rapport Biennal 

actualisé dans le cadre de la convention des Nations Unies sur les changements climatiques,https://www4.unfcc.int 

https://germanwatch.org/fr/suche?search_api_fulltext=performance+climatique&type=All&fieldthema=All
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Le tableau ci-après récapitule les principaux secteurs considères dans le cadre de la contribution prévue 

déterminée au niveau national dans le cadre du CCNUCC 

 

Source : Ministère délégué auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 

Ces différentes actions que mène le Maroc confirment le choix du pays à passer à l’économie verte 

tout en optimisant les énergies renouvelables et réserver une place centrale à l’efficacité énergétique. Cette 

politique d’atténuation consentie par le Maroc témoigne d’une prise de conscience par les pouvoirs publics 

des enjeux du changement climatique où ses impacts ne peuvent toutefois être efficaces que s’ils s’inscrivent 

dans le cadre d’une stratégie d’adaptation1. 

3-La stratégie d’adaptation2 : Une approche résiliente contre le réchauffement climatique 

 Au-delà de ces différences d’acception, Il existe désormais, deux grandes tendances en matière de 

lutte contre le réchauffement climatique3. D’une part, l’atténuation et d’autre part l’adaptation. La première 

est liée à la stabilisation de la concentration de GES dans l’atmosphère tandis que la seconde désigne « tout 

                                                           
1Accord de Paris 2015https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris 
2Le processus d’élaboration de Plans Nationaux d’Adaptation est en effet venu tardivement ; il est issu de la 16e Conférence des 

parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), où les Parties ont affirmé que 

«l’adaptation doit être considérée comme revêtant le même degré de priorité que l’atténuation ». Le cadre de Cancún en 2010 a  

notamment établi le processus national de planification de l’adaptation comme moyen pour les pays d’identifier les besoins 

d’adaptation à moyen et long termes, et d’élaborer et mettre en œuvre des stratégies et programmes pour répondre à ces besoins. En 

décembre 2011, la Conférence des Parties (COP) à Durban a alors adopté une décision concernant l’élaboration, la mise en œuvre 

et le financement des PNA ; cette COP a particulièrement convenu que la planification de l’adaptation au niveau national est un 

processus continu, progressif et itératif, dont la mise en œuvre doit suivre une démarche impulsée par les Pays eux-mêmes, être 

fondée sur les priorités identifiées au niveau national, déclinées dans les documents stratégiques, et coordonnée avec les objectifs, 

plans, politiques et programmes nationaux de « développement ». L’Accord de Paris en 2015 est venu entériner la décision initiée 

lors de la 16 COP par le cadre de Cancun. Dans son article 7, cet accord reconnaît le lien entre les ambitions en termes d’atténuation 

et les besoins d’adaptation 

3Jean-Paul.Maréchal, (2010/2) « Lutter contre le changement climatique, retour sur les évaluations de Nicholas Stern », in 

Géoéconomie, n°53,  pp.101-120 
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ajustement dans les systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets 

réels ou attendus qui réduit le dommage ou exploite des opportunités bénéfiques1».  

L’adaptation aux aléas climatiques est, de ce fait, une question centrale dont dépend le développement 

du Maroc. Dès lors, il s’avère déterminant de prendre en considération les opportunités d’adaptation, dans le 

cadre de la politique de développement, dont le cout s’éleva à 25 Milliards de dollars américains durant la 

période 2020-20302. A cet effet, le Maroc s’est doté, dernièrement, de stratégies sectorielles. 

De par leur vulnérabilité aux aléas climatiques, le secteur de l’eau constitue le premier domaine de 

politiques publiques qui nécessitent de véritables stratégies d’adaptation aux conséquences négatives du 

changement climatique. Plusieurs enjeux majeurs sont aujourd’hui posés au secteur de l’eau. Ils portent 

principalement sur la rareté hydrique impactée par les changements climatiques, la détérioration de la qualité de 

ces ressources et la forte pression induite par la croissance économique3.  

Pour s’adapter à ces effets majeurs, une stratégie nationale de l’eau (SNE) 4a été mise en œuvre depuis 

2009 qui s’étale sur la période 2010-2030 puis la mise en œuvre de deux plans nationaux : le premier couvre la 

période  2010-2020, alors le deuxième s’étale sur la période 2020-2027. Elle a pour objet la mise à la disposition 

du développement économique les ressources en eau nécessaires, la gestion durable des ressources hydriques et 

enfin l’intégration de la dimension environnementale dans tous les projets structurants.  

Cette stratégie, dont les mesures sont compilées dans les plans nationaux de l’eau, s’articule autour de la 

valorisation de la demande et la mobilisation des ressources non conventionnelles pour répondre aux besoins de 

développement économique du pays. En ce qui concerne la qualité des eaux, la stratégie prévoit l’accélération de 

la mise en œuvre du plan d’action national d’épuration des eaux et du programme national de la lutte contre la 

pollution industrielle. 

En plus, la SNE prévoit également la mise en œuvre du plan national de protection contre les 

inondations et un plan d’action contre les effets de sécheresse par la diversification des sources 

d’approvisionnement. D’autres plans d’action sont prévus par la SNE, il s’agit du plan national de l’eau, 

constituant la référence pour les projets de développement en matière d’eau, mettant l’action sur la distribution 

                                                           
1The Geneva association, (juillet 2009) , the Insurance Industry and Climate change- Contribution to the Global Debate, The Geneva 

Reports. Risk and insurance reseach, n°2, , p.55 http://www.genevasoociation.org/ 
2Sur la période 2005-2010, le Maroc a consacré 64% des dépenses climatiques à la startégie d’adaptation ce qui équivaut 9% des 

dépenses globales d’investissement. Voir Plan Climat à l’horizon 2030 Ministère chargé du développement durable. 
3Ali.Agoumi,(Novembre 2005) « La vulnérabilité hydrique du Maroc face aux changements climatiques : La nécessité  des stratégies 

d’adaptation. Objectif terre »,  in bulletin de liaison du développement durable de l’espace francophone, Edition spéciale 

changements climatiques,  pp.36-38 
4Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2009. Stratégie Nationale de 

l'Eau.http://www.environnement.gov.ma/fr/air/9-non-categorise/92-strategie-de-l-eau 

http://www.genevasoociation.org/
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équitable entre les zones ainsi que le programme national d’économie d’eau en irrigation qui vise l’économie de 

2,4 Milliards en m3/an d’eau. 

Si le Maroc a réussi à mettre en place une stratégie nationale de l’eau, il n’est pas arrivé pour autant à 

formuler des mesures capables de réduire la vulnérabilité du secteur au regard du risque du changement 

climatique. Néanmoins, la SNE est confrontée à la limitation des ressources financières et les différentes 

dépenses d’adaptation au changement climatique reste jusqu’ à maintenant insuffisantes et nécessite un 

investissement additionnel.  

L’autre secteur vulnérable au changement climatique est l’agriculture dont la baisse agricole est le défi 

majeur. Récemment, le Maroc a lancé en 2008, le plan Maroc vert prônant la modernisation de l’agriculture. Ce 

plan vise à prendre en compte le secteur agricole dans toutes les composantes sociologiques et territoriales en 

intégrant les objectifs de développement humain comme exigencemajeure. Ainsi que la valorisation et la gestion 

proactive et durable des ressources naturelles à travers le respect de la vocation des terres agricoles et le 

renforcement de la résilience. 

Le plan d’’intégration du changement climatique dans le secteur de l’agriculture est basé sur les 

principaux leviers suivants :  

 Adoption des actions visant l’économie d’eau d’irrigation ; 

 Incitation à l’adoption par les producteurs de bonnes pratiques agricoles résilientes au changement 

climatique via un fonds de développement agricole ; 

 Adoption d’un programme de la substitution des céréales par l’arboriculture fruitière sur un millions 

d’hectares d’ici 2020 ; contribuant ainsi à l’augmentation des puits de carbone et par conséquent la 

réduction des GES. 

 Appui du fonds pour l’environnement Mondial et de la FAO au pilier de la gestion des risques liés aux 

aléas climatiques ; 

 Développement de la recherche agronomique, généralisation des cartes territoriales de vocation agricole 

et constitution d’une importante banque de gènes. 

La comparaison des actions d’adaptation prévues dans le cadre du PMV avec celles recommandées par 

le GIEC dans son quatrième rapport, fait ressortir l’entrée du secteur de l’agriculture dans la phase d’adaptation 

au réchauffement climatique. Cependant, cette adaptation est loin d’être bien planifiée et explicite dans le 

contenu de cette stratégie. Avec l’évolution des données climatiques et les effets sur le secteur agricole, les 

mesures et les programmes doivent être réorientés vers un modèle d’adaptation qui prend en considération les 

implications budgétaires importantes. A cet effet, le Fonds pour l’environnement mondial  ainsi que 
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l’organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation FAO n’ont financé, jusque-là, que quelques 

actions dans le cadre de l’amélioration de la résilience1.  

De ce fait, et pour surmonter les écueils du plan Maroc vert, le Maroc s’est investi dans une nouvelle 

stratégie agricole « Génération Green 2020-2030»qui devrait nécessairement accorder une importance capitale 

aux questions du développement durable. Cette importance passe par l’intégration de la dimension changement 

climatique au niveau de la conception des projets de la stratégie Génération Green. 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre passe obligatoirement par le renforcement des puits de 

carbone, par conséquent, la forêt est également un secteur où l’adaptation au changement climatique est 

cruciale. En effet, la protection de la forêt favorise la résilience sociale et écologique aux impacts négatifs du 

changement climatique. De ce fait, la sauvegarde du patrimoine forestier et la gestion durable des écosystèmes 

forestiers sont des axes du  plan national d’adaptation au changement climatique. 

Pour toutes ces raisons, le Maroc initie le lancement d’une politique publique forestière en conformité 

avec l’Agenda 21 et les processus internationaux y afférents. Cette politique a été mise en œuvre par le 

programme national forestier qui définit les objectifs et les actions préservant le patrimoine forestier à l’horizon 

20202. 

Cette stratégie porte sur la sauvegarde et la conservation de ce patrimoine, l’aménagement et la 

valorisation des ressources forestières. Elle vise la lutte contre la désertification par le reboisement et la mise en 

place d’un plan de la protection des aires. L’aménagement des bassins versants contre l’érosion hydrique 

constitue lui aussi l’un des axes de cette stratégie sectorielle et enfin le plan d’action de la surveillance de la santé 

des forêts contre les incendies et le développement du système d’alerte.   

En résumé, les différents programmes d’adaptation du secteur forestier au réchauffement climatique 

sont : le programme Forestier National, l’Inventaire forestier National, le Programme national de l’aménagement 

des bassins versants, le Plan directeur de reboisement, l’Etude Nationale des aires protégées, le plan directeur 

                                                           
1Rapport de l’institut royal des études stratégiques, (Mars 2014) « Vulnérabilités climatiques et stratégies de développement » 

,https://www.ires.ma/fr/publications/rapports-th%C3%A9matiques/597-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s-climatiques-et-

strat%C3%A9gies-de-d%C3%A9veloppement.html 
23eme communication nationale du Maroc à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Janvier 2016. 

3eme Rapport sur l’état de l’environnement au Maroc, 2015. Rapport sur «  les écosystèmes forestiers face au changement 

climatique : Situation et perspectives d’adaptation au Maroc », , publication de l’Institut royal des Etudes stratégiques, Février 2010. 

Le Maroc a lancé sa nouvelle stratégie de développement des forets 2020-2030  le 13/02/2020 qui s’inscrit dans la réalisation des 

objectifs de développement durable et l’augmentation de la capacité des forets comme un puits de carbone ainsi que l’adaptation 

du secteur aux aléas climatiques. 
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pour la prévention et la lutte contre les incendies de Forest et la stratégie nationale de surveillance et de suivi de 

la santé des forets1. 

La réussite de ces stratégies d’adaptation, au niveau national, est hypothéquée de la finance qui 

constitue un défi pour le climat. Sur la période 2005-2010, le Maroc a consacré 64% de ses dépenses à 

l’adaptation climatique2et cette part budgétaire va connaitre un accroissement de plus de 15% à l’horizon 2030 

avec un montant de 2,5 Milliards de dollars américains3. Sur la base de ces données, l’atteinte des engagements 

du Maroc dépend, dans une grande part, de l’appui de la communauté internationale qui n’a consacré que 5% du 

financement climatique destiné à l’adaptation et les actions de résilience4.  

En définitif, l’analyse des stratégies sectorielles, ci-dessus, fait émerger plusieurs lacunes quant à l’enjeu 

climatique surtout à long terme. Les mesures et les actions d’adaptation programmées ne sont pas bien clarifiées, 

l’adoption de ces mesures nécessite le réajustement selon l’évolution des données climatiques. 

Ainsi, la réussite de ces mesures nécessite une gestion intégrée, ce qui suppose une coordination entre 

les différents acteurs tant au niveau national que régional parce que la spécificité de la politique contre le 

changement climatique réside dans son caractère transversal.  

Le conseil économique, social et environnemental dans son rapport, publié en 2015, constate que les 

organes de gouvernance crées pour coordonner l’action climatique sont sous exploités et leur fonctionnement 

est loin d’être optimisé5. Le conseil résume ces défaillances dans les points suivants : 

 Multiplication et interdépendance des responsabilités des acteurs publics chargés de la conception des 

politiques publiques : Ministère de l’eau, Ministère de l’Environnement, Ministère de l’Équipement, 

Haut-commissariat aux eaux et forêts…; 

 Faiblesse du pilotage opérationnel de la politique climatique vue son caractère transversale ; 

 Déficit du fonctionnement de l’organe de concertation et de coordination interministérielle sur le climat 

(comité national du changement climatique) et son implication sur les décisions des différents 

départements ministériels ; 

                                                           
1http://www.eauxetforets.gov.ma/SitePages/Index.aspx 
2Banque mondiale(2013), Royaume du Maroc. Revue des dépenses publiques et analyse institutionnelle du politique climat. 

Programme d’appui analytique à la stratégie changement climatique au Maroc. Note de stratégie 

n°4.1.https://documents1.worldbank.org/curated/en/629591468060293893/pdf/875570WP0P11370C00FRENCH01000CCPEIR

.pdf 
3Royaume du Maroc. Plan d’investissement vert,( 2014)disponible sur http://www.maroc.ma/fr/content/plan-maroc-vert 
4Climate Funds Update .Multilateral and bilateral  Project  data. Disponible sur http://www.climatefundsupdate.org/data 

5Rapport du conseil économique, social et environnemental, (2015) ,« Intégration des exigences  des changements climatiques dans 

les politiques publiques »https://www.cese.ma/media/2020/10/Rapport-Int%C3%A9gration-des-CC-dans-les-PP.pdf 

http://www.eauxetforets.gov.ma/SitePages/Index.aspx
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 Mauvaise perception de la politique climatique par les responsables qui voit que cette dernière est 

l’affaire du département de l’environnement ; 

 Le conseil supérieur de l’eau et du climat ne s’acquitte pas de sa mission pour laquelle il est créé. La 

dernière réunion date de 2001 ; 

 Manque des ressources humaines qualifiées et des moyens matériels suffisants pour rendre efficace 

l’action climatique des représentations régionales du ministre de l’Environnement ; 

 Faible intégration des scientifiques et experts en vue de constituer un dispositif national de recherche 

scientifique, de prévision et d’anticipation des vulnérabilités climatiques spécifiques aux territoires du 

Maroc. 

Conclusion 

La reconnaissance du changement climatique, comme un problème public et politique,nécessite 

certainement la formulation des politiques publiques. Cetteperception se trouve  influencée par un autre 

phénomène : celui de laglobalisation de la question climatique. Cette dernière  prenne une tournure 

géopolitique. A l’heure de la mondialisation, lemultilatéralisme régional et international, dans sa forme la plus 

concrète, doit remplir sa mission. Une fois plus, il est prouvé, dansd’autres problèmes globaux que   seule 

uneréponse globale peut être à la hauteur. Malheureusement que ce constat, accepté auniveau fonctionnel et 

scientifique, ne le soit sur le plan stratégique en matière climatique. 
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The role of climate change in the occurrence of natural and environmental disasters in the 
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 امللخص:

تعرف منطقة الحوز الشرقي كغيرها من مناطق العالم، تغيرات مناخية انعكست سلبا على املنطقة  )ارتفاع درجات الحرارة وندرة 

 السنوات األخيرة(، باإلضافة إلى املخاطر التي أصبحت تهدد صحة واستقرار الساكنة. التساقطات في 

كما أدت التغيرات املناخية من جهة إلى تزايد وتواتر الكوارث الطبيعية، من خالل تكرار الفيضانات وتزايد خطورتها، زد على ذلك 

لف آثار خطيرة على املنطقة.  ومن جهة أخرى تزايد الكوارث البيئية  من استفحال الجفاف الذي أصبس كارثة بنيوية  تضرب املنطقة، مما يخ

الوسط البيوجغرافي، وكذا تدهور الغطاء النباتي. كما أدت التغيرات املناخية إلى استفحال ظاهرة التصحر الناتجة عن كثافة  خالل تضرر 

 والتغيرات املناخية، إضافة إلى التلوث. االستغالل البشري للتربة

 .املغرب  ،الحوز الشرقي ،البيئية،الكوارث الكوارث الطبيعية ،التغيرات املناخيةلمات املفتاحية:الك

Abstract: 

The Eastern Hawz region is characterized by climatic changes that have had a negative impact on the region (rising temperatures 

and scarce precipitation in recent years). In addition to threats to the health and stability of the occupant. Climate change has also 

led to natural disasters, through frequent and increasingly severe floods, compounded by drought, which has become a structural 

disaster affecting the region, with serious consequences for the region. Environmental disasters are also increasing through damage 

to the biogeographic environment, as well as degradation of vegetation. Climate change has also exacerbated the phenomenon of 

desertification resulting from the intensity of human exploitation of soils and climatic changes, as well as pollution. 

Key words:climate change, natural disasters, environmental disasters, Eastern Hawz, Morocco. 
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 تقديم

فإنببه يصببنف حسببب  ،ملنبباخ املعتببدل الرطببب واملنبباخ املببداري الجببافبحكببم موقببع املغببرب الجغرافببي واملنبباخي املتببراوح بببين ا

النماذج املناخية العامليةمن البلدان األكثر عرضة للتغيرات املناخية. وتشير بعبض املؤشبرات إلبى أن منباخ الببالد ببدأ فعبال يتبأثر 

سبببببيناريوهات واإلسبببببقاطات املسبببببتقبلية وتنبئنبببببا ال .فجفبببببار والتبببببراببببببالتغيرات املناخيبببببة العامليبببببة، وأخبببببذ ينبببببزع نحبببببو مزيبببببد مبببببن االح

االعتقباد السبائد  نبمناخ أكثبر حبرارة وجفافبا فبي مجمبوع البالد.فعلبى سببيل املثباإل  ،م 21املحتملة لتطور مناخ املغرب في القرن 

 مناخية على خالف الباحثين 
ً
الذين بين عامة الناس أن غزارة األمطار خالل موسم الشتاء وحده، ظاهرة جيدة ال تعكس تغيرا

 ذلك أحد نتائج التغير املناخي. يرون في

وال شك أن هذه التغيرات املناخية املحتملة مستقبال، ستكون لها انعكاسات وخيمة في مختلف امليبادينبحكم هشاشبة 

 واعتببببببارا لكبببببون املنببببباخ يشبببببكل أحبببببد العوامبببببل املتحكمبببببة فبببببي .البيئبببببة املغربيبببببة، وهيمنبببببة األوسببببباط القاحلبببببة وشببببببه القاحلبببببة عل هبببببا

املتزايبدين إلببى حبدوث تحببوالت كببرى فببي املنظومبات البيئيببة  والجفببافالتوازنبات البيئيبة، فإنببه مبن املببرجح أن يبؤدي هببذا االحتبرار 

 للمغرب.

كما  .وتراجع الفرشة املائية الباطنية فالتغيرات املناخية لها تأثير على املوارد املائية من خالل جفاف األنهار والعيون 

تضرر  تمثلفيالثانية فت أماطبيعية وبيئية، األولى تجلت في الفيضانات والجفاف،  ثناخية حدوث كوار رافق التغيرات املي

 الغطاء النباتي واستفحال ظاهرة التصحر وانتشار التلوث. 

 إشكالية البحث -

ي اجتاحبببت إن موضببوع املنبباخ والتغيبببرات املناخيببة مبببن املواضببيع التبببي تسببتحق البحببث والنقببباش. فببالتغيرات املناخيبببة التبب

 العالم خلفت آثارا طبيعية وبيئية واضحة تهدد املناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

مـا دورالتغيـرات من هذا املنطلق تنبع اإلشكالية املحورية لهذا البحبث، والتبي يمكبن صبياغتها فبي السبؤال املركبزي التبالي:

 املناخية في حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية؟ 

 بة هذه اإلشكالية من خالل اإلجابة عن السؤالين الفرعيين التاليين:سنحاول مقار 

 التغيرات املناخية على الوضعية املائية بالحوز الشرقي؟ آثار ما هي  -

 الكوارث الطبيعية والبيئية بالحوز الشرقي؟ وما مظاهر  -

 البحثفرضيات  -

تفسير أولي يحاول أن يجيب  سع، وهيواتشكل الفرضيات أجوبة افتراضية لظاهرة مبنية على رصد علمي واطالع 

 داخل إطار مفاهيمي ونظري قابل للتحقق، وتعتبر كذلك جوابا على إشكالية لم تنته دراستها بعد.

 الدراسة األولية فإن الفرضيات األساسية التي سنحاول في هذا البحث تأكيدها أو نف ها حول هذا املوضوع هي: انطالقا من

  :حيث تراجعت املوارد املائية السطحية غيرات املناخية على الوضعية املائية بالحوز الشرقيالت أثرتالفرضية األولى ،

 والجوفية.

 :الفيضانات، الجفاف، التصحر، التلوث...الكوارث الطبيعية والبيئية بالحوز الشرقي تتعدد مظاهر الفرضية الثانية : 
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 وأهدافه أهمية البحث -

 ة من األهداف يمكن تلخيصها في:يتوخى تناول هذا املوضوع تحقيق مجموع

 بالحوز الشرقي. وتأثيرها على املوارد املائية الكشف عن مظاهر التغيرات املناخية 

 .إبراز مساهمة هذه التغيرات املناخية في ظهور الكوارث الطبيعية والبيئية داخل هذا املجال 

 وأدواته البحثمنهجية  -

 كثر من منهج، ابتداء من املنهج الوصفي الذي يتيس إمكانيةإن طبيعة موضوع الدراسة، تفرض علينا اتباع أ

الذي يسمس بإخضاع  . هذا األخير االستقرائيين اإلحصائيو املالحظة والتحليل والتفسير، إضافة إلى االعتماد على املنهج

 .يخالنسقي والتاري وكذا املنهجالفرضيات للتجربة، 

 ملحصل عل ها من البحث البيبليوغرافي وامليداني، سنعتمد فيوعلى مستوى األدوات، فباإلضافة إلى املعطيات ا

 .Sphinxو   Arcgisالعمل امليداني واالستمارة ،إضافة إلى برنامجي  دراستنا هذه على

 مجال البحث -

أول من وضع حدودا لسهل الحوز التي حددها بين سلسلة الجبيالت وديراألطلس الكبير، وقسمه إلى Jean Drechيعتبر

تنتمي تساوت لسهل الحوز، وهي عبارة عن حوض في  (Pascon : 1983, p24) .شرقي والحوز الغربي والحوز األوسطالحوز ال

 .قطاعين كبيرين: أحدهما في العالية يسمى تساوت العليا،واآلخر في السافلة بين سهلي البحيرة وتادال يسمى تساوت السفلى

(Lahlimi : 1967, p3) كلم مربع، وهو 3370زءا من سهل السراغنة الذي تصل مساحته إلى يعتبر سهل تساوت العليا ج

متر. وتتوسط السهل سلسلة الجبيالت الشرقية 500و400منطقة سهليةضمن سهول املغرب الداخلية، ارتفاعاته ما بين 

م 1000في حدود كلم تقريبا من الشرق نحو الغرب، وارتفاعاتها100التيتنتمي إلى الزمن الجيولوجي األول، وتمتد على طول 

 (.29ص، 2014 :)الناطوس
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 الحوز الشرقي بالنسبة للوحدات املجاورة: موقع 1 رقم الخريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -بتصرف-املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي الحوز املصدر: 

 آثار التغيرات املناخية على الوضعية املائية بالحوز الشرقي -1

سببوى عنصببر مببن عناصببر النظببام الطبيعببي بببالحوز الشببرقي، فببإن تببأثيره جببد حاسببم بهببذا بببالرغم مببن كببون املنبباخ ال يمثببل 

املجببال ألنببه يببتحكم فببي جببل الثببروات الطبيعيببة، كمببا أن تببأثيره يتجبباوز ذلببك بكثيببر لببيمس كببل  املببوارد املائيببة، بحيببث يعتبببر املنبباخ 

ال أنبه فبي املقاببل يمكبن أن يكبون للمنباخ دور كبيبر فبي إ .بهذا املجال من أهم العوامل املتحكمة فبي الحصبيلة املائيبة بصبفة عامبة

 تدهور وتراجع املوارد املائية بهذا املجال.

 نتج عن التغيرات املناخية خصاص مائي هيكلي في أرياف الحوز الشرقي:-1-1

يهيبببببة فبببببي إن التببببأثير القبببببوي للظروفاملناخيببببة وخصوصبببببا املطريببببة منهبببببا علبببببى وضببببعية املبببببوارد املائيببببة هبببببي مسببببألةطبيعية وبد

املمطببرة. لببذا  فهببي منبباطق هامشببية بالنسبببة ملسببارات اضببطرابات الدورةالغربيببة ،مثببل املغببرب املداريببةه العببروض االنتقاليببة شببب

 فإن التقلب املناخي الذي يميز هذه املناطق يعتبر عامال طاغيا ومؤثرا قويا في مكونات البيئةالطبيعيةوالبشرية. 

منطقببببة الحببببوز  هاتشببببهددرجببببة االرتببببباط املوجببببودة بببببين التغيببببرات املناخيببببة التببببي  رصببببد وقيبببباس تبعببببا لببببذلك سببببنعمل علببببى 

الشرقي وتذبذب الوارداتاملائية باملدن الثالث بالحوز الشرقي. وتكشف الوضعية املائية وجود عالقة طردية قوية بين التغيبرات 

 ادت الواردات املائية والعكس صحيس. ز ال و دت كميةالتساقطات إزاالتذبذبات في وضعية املوارد املائية فكلما  املناخية
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 خلصت الدراسة امليدانية إلى النتائج التالية:

 الخصاص املائي في املجال الحضري للحوز الشرقي.: 1املبيان رقم 

 

 .2021املصدر:العمل امليداني 

 بتماللت 2020و  2015تطور حصة الفرد من املاء ما بين : 1الجدول رقم 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 461 439 421 406 375 383 املتوسط السنوي باملتر مكعب

 2021املصدر: املكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتماللت

للفببرد فبببي السببنة. وانطالقبببا مببن املبيبببان  متبببر مكعببب 1000يقصببد بالخصبباص املبببائي انخفبباض حصبببة الفببرد مببن املببباء عببن 

ثالثبةأقروا ببأنهم يعبانون مبن خصباص مبائي نباتج عبن التغيبرات املناخيبة، ومقاببل ذلبك نجبد من سكان املبدن ال55,8%يتبين أن 

   من السكان يروا عكس ذلك. 44,2%أن 

 جفاف األنهار في الحوز الشرقي. إلىقساوة املناخ  أدت-1-2

شرقي)الجريان يبدو من خالل دراسة وتحليل التغيرات الزمنية في الواردات املائية السطحية العامة بالحوز ال

أم الربيع  ايعتبر حوضحيث أنها اتسمت بالتذبذب الكبير وعدم االنتظام البيسنوي. 20السطحي( منذ منتصف القرن 

طاقة املياه القابلة للتعبئة بحوالي بحيث ستقل  ،سنة املقبلة 40األحواض التي ستتأثر بتغير املناخ خالل  أكثر وتانسيفت 

، وهذا يؤثر أيضا على الفالحة وينعكس سلبا على الوضعية السوسيواقتصادية (2018الربيع:  )وكالة الحوض املائي أمالثلث

 للساكنة.
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 جفاف واد تساوت: 1الصورة رقم 

 

 2021العمل امليداني  املصدر :

 منطقة الدراسة حسب املستجوبيناألنهار في  : جفاف2املبيان رقم 

 

 2021العمل امليداني  املصدر :

 ،جفببت األنهببار صببرحوا أن 33%موسببمي و مببن السبباكنة صببرحت بببأن الجريببان 64,4%الدراسببة امليدانيببة أن  لقببد أكببدت 

واد األخضبببر اللبببذين الببهمببا واد تسببباوت و  رئيسبببيين مببائيين ينجبببريبم ويتعلبببق األمببر .قبببالوا بببأن الجريبببان ال زال عاديببا 02,6%بينمببا 

انويببببة التببببي تنبببببع إمببببا مببببن الببببدير العلببببوي أو مببببن سببببفس الهضببببباب ينبعببببان مببببن قلببببب السلسببببلة األطلسببببية، إضببببافة إلببببى املجبببباري الث

حيبث تنببع مبن الغبرب نحبو الشبرق وتشبكل  ،سرسبيف عديدة أهمها واد مهاصر ثبم واد إيسبيل ووادفالعليا.أما املجاري الثانوية 

% 
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تعبدد والضبعف كمبا واد األخضر وواد تساوت. إضافة إلى ذلك نجد السبيول الثالثيبة التبي تتسبم بالالروافد جد مهمة لكل من 

كبان تتغبذى مبن البذي تيبدلي وواد واركبى  على شعاب مختلفة، ونذكر من أهمها واد يصعب تعدد مجاريها حيث هي كثيرة التفرع

 العيون التي جفت خالل العقود األخيرة. 

كمية األمطار يرتبط ب ،لجيثالوديان بالحوز الشرقي بأن نظام الجريان نظام مطري  يتفق جميع الدارسين لهيدرولوجية

زد علبببى ذلبببك السبببدود التبببي  ،يسببب حوضببب ي السبببكب اللبببذين همبببا جبببزء مبببن األطلبببس الكبيبببر األوسبببط الكل والثلبببوج املتسببباقطة فبببوق 

 أقيمت عل ها والتي تتحكم في جريانها.

 ساهمت الظروف املناخية في نضوب العيون  بأرياف الحوز الشرقي:  -1-3

لفرشة الباطنية ترجم على شكل مجموعة من العيون الكارستية بمنطقة دمنات عرفت أرياف الحوز الشرقي تصريفا باطنيا ل

بعالية الحوض النهري لواد أمهاصر، وبالضبط بمنطقة إيمي نفري حيت تسجل هذه العيون أقص ى صبيب مائي باملقارنة مع 

التي تسجل بها تساقطات مطرية إذ يتزامن تسجيل أقص ى صبيب بهذه العيون بالتزامن مع السنوات .باقي مناطق الحوز الشرقي

تم تسجيل معدالت قياسية من  .وهكذا فقد2015و 2014و 2013وثلجية مهمة، كما هو الشأن بالنسبة لسنوات 

التساقطات املطرية والثلجية بعالية األطلس الكبير، مما ساهم في ارتفاع مستوى الصبيب املائي لهذه العيون، حيث وصل 

 بمنطقة أوالد خلوف. مداها إلى املنطقة السهلية

 الصبيب املائي لبعض عيون الحوز الشرقي: 2الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بتصرف 2014املصدر: وكالة الحوض املائي أم الربيع 

 

أما على مستوى منطقة الحمادنة والصهريج، فنجد أنأغلب العيون املنتشرة بهذا املجال أصبحت عبارة عن عيون 

ب الوطني، جافةوالتي نضب أغلبها بالتزامن مع سنوات الجفاف التي عرفتها املنطقة كما هو الحال بالنسبة ملجموع الترا

ساهم في سقي مجموعة من املجاالت تبعدما كانت في السابق عبارة عن عيون ذات صبيب جد مهم،  1982ابتداء من سنة 

الفالحية كما هو األمر بالنسبة لعين الحداد و عين السوق وعين بركش وعين بوشارب بأيت لكناوي وعين الصهريجوعين أوالد 

أصبس صبيبها يرتبط بالتساقطات املطرية والثلجية  إذلى شكل عيون موسمية، ع 1998لتستمر إلى حدود سنة  .شعيب

بمجرد نفاذ املخزون املائي  بركشبعالية األطلس الكبير، لكن صبيبها يضعف أو يجف أحيانا كما هو األمر بالنسبة لعين 

 ل/ثبالصبيب  موقعها الجغرافي اسم العين

 416 قدم السلسلة األطلسية عين احودجين

 526 منطقة الدير عين ادراع

 56 إفجيج لحرونة عين لحرونة

 عيون ايمي نفري 
عالية حوض امهاصر جماعة ايمي 

 نفري 

1658 
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هة ثانية، إذ يرجع سبب بروز هذه الثلوج بالعالية من جهة، وتراجع مستوى الفرشة املائية من ج ذوبانالناتج عن عملية 

 العيون الرتباطها بالفرشة املائية للياس.

 العيون في املاض ي؟ : آراء املستجوبين حول ديمومة جريان3املبيان رقم 

 

 2021العمل امليداني  املصدر :

ري كما كانت فبي يقولون إن العيون نضبت ولم تعد تج 89,3%أثبتت الدراسة امليدانية من خالل استمارة الشيوخ أن 

 دفبع ، ممباوالعبوين البيضبةبأوالد سبيدي علبي واألمثلبة كثيبرة علبى ذلبك خالد أوالدبدوار  وخير مثال على ذلك عين غبري  ،املاض ي

 لجوء إلى حفر اآلبار لتعويض ذلك. لالفالحين 

 (عين اللة شافية)بالحوز الشرقي  مثال عن نضوب العيون : 2الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021لعمل امليداني ا املصدر :
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 وضعية بعض العيون بالحوز الشرقي :: 3الجدول رقم 

 

  الوضعية الحالية   املجال الذي تشغله اسم العين 

 1998جفت سنة  أراض ي الكناوي  عين أيت الكناوي 

  2000جفت في سنة  الحمادنة عين السوق 

 1999جفت منذ  دواوير أوالد الحداد وأوالد أعمر عين الحداد

 عين أيت أحميدة
دواوير ايت أحميدة + املهازل + اوالد عكو ايت حمو 

 + ايت أحمد بال
 2001جفت منذ 

 دوار الصهريج عين الصهريج
جفت منذ سنة 

2002 

 2000جفت سنة  دوار الصهريج عين أوالد الحداد

 2000جفت سنة  دوار أوالد خالد عين غبري 

 2000جفت سنة  دي علي +أوالد ونزار +أوالد البخاري دوار أوالد سي عين البصيلى الغزولية

عين بن  - عين لال شافية

 خضرة
 1999جفت سنة  أوالد سيدي علي

 - برنوص - عين اسيول 

 املكلف
 1999جفت سنة  أوالد البخاري + أوالد سيدي علي + أوالد ونزار

 1998جفت سنة  أوالد سيدي علي عين الحبورية

 1999جفت سنة  لي + أوالد الوندةأوالد سيدي ع عين حالبو

 عين العوانا

 عين جدي

 عين الحمارة

 1998جفت سنة  أوالد لقصور + أوالد الوندة+ دوار القارية

 العوين البيضة

 عين بلعيون 
 2001جفت سنة  أوالد البخاري +أوالد بوعزة+ أوالد سيدي علي

 2001جفت سنة  رجي املاء عين ضراوى 

 2000جفت سنة  ارأوالد ونز  عين الكليتة

 بدواوير أوالد الحداد أوالد عثمان آيت الحاج محمد. عين بركش
جفت مند سنة 

2002 

 دوار الصهريج لوحده. عين الصهريج
سنة ذ جفت من

2002 
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 2021العمل امليداني  املصدر :

التسعينيات مجموعة من العيون تمثل املصدر الرئيس ي  يتبين من خالل الجدول أن الحوز الشرقي كان يضم إلى حدود

والرمببببببان والفلفببببببل ومختلببببببف  رةوالفصببببببة  والخضببببببرذال وتسببببببقيحقول  للمبببببوارد املائيةباملنطقببببببة،وكانت تسببببببتعمل لطحببببببن الحبببببببوب

إال أن سببببببنوات الجفبببببباف التببببببي توالببببببت علببببببى املنطقببببببة خببببببالل العقببببببود األخيببببببرة عجلببببببت مببببببن جفبببببباف ونضببببببوب  الفواكببببببه والكببببببروم.

ظببروف مناخيببة جببد صببعبة امتببدت  وهببي فتببرات تزامنببت مببع 2002و  1998نجببد أنهببا جفببت مببا بببين  من خببالل الجببدول .و معظمهببا

 . 2003إلى سنة  1997من 

 وجفافها  اآلبارتزايد عمق   إلىالتغيرات املناخية  أدت-1-4

إن املالحظة األولى التي يمكن تسجيلها باملنطقة، هو أن عدد اآلبار باملنطقة يسير في اتجاه االرتفاع من سنة لألخرى، 

وبالتالي فإن هذه الوضعية تظهر مدى الضغط الهائل الذي تتعرض له الفرشة املائية بالحوز الشرقي، لكن األمر املثير للقلق 

من اآلبار ال تتوفر على رخص جلب املاء، في حين نجد بأن  %95غير مرخص لها، بحيث أن حوالي  هو أن غالبية هذه اآلبار 

 .(141، ص2019)رحت هللا: من اآلبار هي التي تتوفر على رخص جلب املاء%5حوالي 

راقبة إن هذه النسب تعكس مدى التسيب في استغالل املوارد املائية الجوفية، الذي ساد لسنوات طويلة، في غياب م

وضبط لعملية الحفر من طرف مختلف الفاعلين على الشأن املائي باملنطقة، على الرغم من وجود ترسانة قانونية جد مهمة 

، والذي ينص في مجموعة من البنود على ضبط وثيرة 95/10تنظم عملية استغالل املوارد املائية، ولعل أبرزها قانون املاء 

والذي يهدف إلى تقنين استغالل املياه  "،، من خالل تأكيده على ما يعرف "بعقدة الفرشةاستغالل الفرشة املائية الباطنية

الجوفية، إال أن املالحظ أن تطبيق هذا البند غير معمول به لحد اآلن باملنطقة، الش يء الذي يفتس الباب أمام االستغالل 

 الغير معقلن للفرشة املائية باملنطقة

تلف مناطق الحوز الشرقي، منحا تصاعديا من سنة لألخرى بحيث أكدت مجموعة من اتخذت وثيرة حفر اآلبار بمخ 

بئر في السنة، وبالتالي فإذا قمنا بعملية حسابية  15، أي تقريبا بما معدله % 1.5الدراسات أن عدد اآلبار يزداد سنويا ب 

سنوات،  5في مدة زمنية وجيزة ال تتعدى  بئرا 71، إلى ما مجموعه 2018بسيطة فإن عدد اآلبار بمجال الدراسة، وصل سنة 

بئرا، مما سيرفع من  130إلى حوالي  2020وفي حال استمرار الوثيرة على ما هي عليه اآلن فإن عدد اآلبار سيزداد في أفق سنة 

اخية حدة الضغط على الفرشة املائية، التي لن تستطيع مواكبة الطلب املتزايد على املاء سنة بعد أخرى في ظل ظروف من

 عين آيت أحميدة
مجال دواوير آيت أحميدة ثم املهازل وأوالد عكوا 

 "الكراكرة" وأيت حمو دحان وأيت 

سنة  ذجفت من

2001. 

 1999 ذجفت من مجال دواوير أوالد الحداد وأوالد أعمر ن الحدادعي

 الحمادنة العليا، عين السوق 
جفت منذ سنة 

2000. 

 1998 ذجفت من هذه العين خاصة بدوار آيت لكناوي فقط. عين آيت لكناوي 

 2000جفت سنة  أوالد الوندة عين القصر

 بةذبذمت حليليفة +أوالد سيدي علي الشرقاوي  عين مدربالة
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صعبة، واستغالل غير عقالني، وبالتالي الدخول في أزمة مائية حقيقية بكل ما للكلمة من معنى. وبالتالي فمن أجل إبراز 

االنعكاسات السلبية لهذه الظاهرة، سنحاول التركيز على جماعة الصهريج كنموذج يجسد وبشكل واضح مظاهر إشكالية 

 االستغالل املفرط للفرشة املائية.

 2021عدد اآلبار بجماعة الصهريج حسب الدواوير لسنة : 4الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021العمل امليداني  املصدر :

دوار، وهو عدد الدواوير  19يج، بحيث تم استهداف استهدفت الدراسة اآلبار املوجودة بالجماعة القروية للصهر 

 بئرا، تتوزع بشكل متباين على مختلف تراب الجماعة.  925املشكلة للجماعة القروية للصهريج والتي تضم حوالي 

عموما يمكن القول بأن العامل املناخي واملتمثل أساسا في توالي سنوات الجفاف على املنطقة طيلة النصف الثاني من 

إلى اللجوء إلى  -مجبرا –التسعينات، باإلضافة إلى الطابع البوري الذي يميز املنطقة، كلها عوامل دفعت بالفالح املحلي  عقد

حفر اآلبار من أجل تلبية متطلباته اليومية من املياه ظنا منه أن باطن األرض يرشح بال نضوب، وهو تصور طبيعي في ظل 

ف املناخية الصعبة التي تعرفها املنطقة، باإلضافة إلى دخول رؤوس األموال األجنبية جهل الفالح الذي ال يعي حقيقة الظرو 

 بفعل عملية الهجرة، إذ أن أغلب االستثمارات الفالحية تعود ملكيتها للمهاجرين.

 

 2021عدد اآلبار سنة  اسم الدوار 2021عدد اآلبار سنة  لدواراسم ا

 23 أوالد رحو 17 أيت لكناوي 

 29 أيت الحاج 26 أيت العالم

 58 أهل الدريبة 21 أيت بن سكوم

 15 أيت أحميدة 12 أوالد حدوا

 19 أوالد عكوا 29 أوالد بوحبوس

 39 املهازيل 41 أوالد عثمان

 52 بيرأوالد ز  56 أوالد الحداد

 45 الصهريج 61 أوالد جالل

 54 أوالد برحال 325 بني معدان

   46 أيت ألعسري 

 925 املجموع
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 تراجع الفرشة املائية الباطنية: 4املبيان رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021الحوض املائي أم الربيع  املصدر: وكالة  

 بالحوز الشرقي اآلبار حفر : 3الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .2021املصدر: العمل امليداني 

تساهم التغيرات السنوية في صبيب كل من واد األخضر وواد تساوت، بشكل كبير في تدبدب امليزانية العامة للمياه  

ذ يتبين بأن عمق الفرشة املائية بهذه اآلبار الجوفية باملنطقة، وهو ما يتضح من خالل املتابعة امليدانية للعديد من اآلبار، إ

 2019المصدر :تصوير عبد الرحمان الناطوس 
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يتأثر بشكل كبير بهذه التغيرات العنيفة، إذ أنه مباشرة بعد كل صبيب يسجل ارتفاع ملحوظ في مستوى الفرشة املائية، 

املتواجدة على وخاصة بالنسبة لآلبار املتواجدة بالقرب من واد تساوت واألخضر، إال أن املعاينة امليدانية أثبتت أن كل اآلبار 

ضفاف واد األخضر، تسجل ارتفاعا ملحوظا في الفرشة املائية، وهو ما يفسر بتسرب كميات جد مهمة من املياه إلى السديمة 

املائية الجوفية ، بحيث تساهم التشكيالت الجيولوجية من جهة والجريان الشبه الدائم من جهة ثانية في ضمان تسرب 

آلبار، عكس اآلبار املتواجدة على ضفاف واد تساوت والتي ال تتأثر بنفس الوثيرة  املسجلة كميات مهمة من املياه لهذه ا

 باألخضر. 

على الرغم من وجود تشكيالت جيولوجية تسمس بتسرب كميات مهمة من املياه، إال أنه يمكن تفسير عدم تأثر 

جريان التي تميز واد تساوت باإلضافة إلى ندرة الفرشة املائية لآلبار املتواجدة على طول ضفاف واد تساوت، بموسمية ال

إمتطاحاته، هذا االختالف في التأثير يتضح بشكل جلي من خالل تباين أعماق اآلبار املتواجدة بالقرب من واد األخضر، عكس 

ة بويا عمر، م كما هو الشأن بالنسبة ملنطق 80اآلبار املتواجدة على ضفاف واد تساوت والتي نسجل بها اعماق كبيرة، تفوق 

يوما في السنة، مع تسجيل بعض  20كما تفسر هذه الوضعية كذلك بكون واد تساوت تسجل به مدة جريان ال تتجاوز 

 .   2017/2018السنوات االستثنائية التي تعرف تسجيل إمتطاحات البأس بها كما هو الشأن بالنسبة ملوسم 

الشرقي، ترتبط أشد االرتباط بالظروف املناخية املحلية،  عموما يمكن القول بان وضعية املوارد املائية بالحوز 

والخاصة بالسفوح الشمالية لألطلس الكبير األوسط، وهي ظروف تعرف تذبذبات يطغى عل ها توالي سنوات الجفاف، كما أن 

لباتها من املياه الضغط عل ها أصبس أكثر حدة من سابقه، نظرا للتزايد السكاني وبالتالي تزايد أنشطتهم االقتصادية ومتط

خصوصا منها الفالحية، هذا مع األخذ بعين االعتبار التأثيرات املتواصلة لظاهرة التغيرات املناخية، وانعكاساتها السلبية على 

املوارد الطبيعية باملنطقة وعلى رأسها املوارد املائية، )ارتفاع درجات الحرارة والتساقطات املطرية وعدم انتظام توزيعها 

ي والزمني في السنوات األخيرة(، باإلضافة إلى املخاطر التي أصبحت تهدد صحة واستقرار الساكنة، كلها عوامل تجعل من املجال

 مشكل املاء باملنطقة مشكال بنيويا.

 الشرقي بالحوز  في الكوارث الطبيعية والبيئيةالتغيرات املناخية  مساهمة-2

 .انات في الحوز الشرقيتؤدي التغيرات املناخية إلى حدوت الفيض -2-1

يقصد بالفيضانات إطفاح أو تجاوز منسوب املياه املجرى الصغير تبعا لجريان كبير،فاملياه إذن تغمر املجر الكبير 

للوادي، وتتعد أنواع الفيضانات حيث نجد الفيضانات املطرية وتهم مناطق تراكم األمطار وخاصة داخل الحواجز حيث 

كل املياه الجارية املتدفقة وبالتالي عدم استيعابها وهذا يؤدي إلى غرق األحياء السفلى،  ريفتص شبكة التصريف ال تستطيع

الصلبة )حص ى وتربة( في صبيب السيل  وفي املقابل تعرف منطقة الحوز الشرقي االمتطاح السيلي الذي يتشكل بتزايد املواد

تعرية الحوض السفحي و  واد من تراجع للضفاف أو منأو الشعبة هذه بحمولة تزيد من قوته على التعرية، تأتي هذه امل

 تساهم في تغذية الواد بمواد خشنة يكون حجمها مهما.

تفيد معرفة الصبيب اليومي األقص ى واملؤقت في احتمال الفيضانات وأيضا في حماية وتأمين املنشآت املائية، ويهمنا   

 هي تساوت واالخضر وواد العبيد.هذا في تنظيم  نهر ام الربيع عبر التحكم في ووديانه و 
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متر  600متر مكعب في الثانية و  17فالصبيب اليومي االقص ى بواد تساوت يختلف من سنة ألخرى، يتذبذب بين  

مكعب في الثانية، هذا الصبيب االقص ى يرجع الى تساقطات فصلي الخريف والربيع بالرغم من ان وابل الخريف يظل 

ت ألن املياه تمتصها التربة التي تعرضت لجفاف في الصيف ولضعف الفترة الزمنية لهذه ضعيفا وال يؤثر على الفيضانا

على واد 1943وشتنبر  1942التساقطات، مقارنة بنظيرتها في الربيع، فالفيضانات القوية في فصل الخريف تمت في نونبر 

ان الثلوج بفعل الحرارة والتساقطات املهمة تساوت وهي حاالت نادرة حيت إن أغلب الفيضانات تكون في الربيع ومصدرها دوب

 على تربة مشبعة .

ما بين  3مليون م 111يتميز نظام التساقطات السنوية في املنطقة بطابع عدم االنتظام، إذ سجل بواد تساوت حوالي 

ات الرطبة ، معنى هذا أن صبيب السنو % 7إلى  1أي بنسبة  1955سنة  3مليون م 726، ثم ارتفع إلى 1937و 1936سنتي 

.  أما واد األخضر %68، كما أن صبيب أجف السنوات يقل كثيرا عن املعدل بنسبة % 21يفوق الصبيب املتوسط للواد ب 

متر مكعب في الثانية  3.2، بينما لم تسجل سوى 1971متر مكعب في الثانية سنة  19.6فقد عرف تسجيل معدل صبيب 

 (.80، ص2019)رحت هللا:  يسنوية، يدل هذا على أهمية التغيرات الب1944سنة 

 التغيرات البيسنوية والشهرية لصبيب واد تساوت واألخضر: 5الجدول رقم 

 2021املصدر: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي الحوز 

، ثم 3متر 21.64 يالحظ أن أقص ى صبيب لواد تساوت يسجل خالل شهر أبريل، حيت يالحظ أن أقص ى صبيب هو

، والذي يظهر من خالله صبيبا أعلى من شهر ماي، وهذه خاصية يمكنها أن تصنف 3م 1.92ثاني صبيب خالل شهر مارس 

 الثلجي. -الواد في الئحة الوديان ذات النظام املطري 

، 3م 8.16ونبر إذ يالحظ أقص ى صبيب في شهر ن  %50كما أن أربعة أشهر) فبراير مارس ابريل وماي( تصرف أكثر من 

وذلك ألن التساقطات املطرية األولى ال تكون لها أهمية على الجريان، بسبب امتصاص الصخور واألتربة للمياه بعد تجفيفها 

خالل الصيف انطالقا من شهر يونيو، بحيث يالحظ انخفاض في الصبيب إلى أدنى حد إذ غالبا ما تشاهد األودية جافة في 

 السافلة.

النظام 

 الهيدروغرافي

 

الحوض 

 النهري 

املعدل 

السنوي 

لألمطار 

 ب)ملم(

حجم 

 املياه

 م3106

متوسط 

 الصبيب

/الثانية3م  

استداللي التغير 

 األقص ى
أقص ى 

 إمتطاح

 الشهري  السنوي  /ثانية3م

 أم الربيع

 6.6 6 11.82 952 656 تساوت

1100-1600 

/ث 3م 1400

 1947سنة 

 7.9 7 16.5 1826 661 األخضر

1200-1400 

ث سنة  3م

1958 
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اليومية لواد تساوت واألخضر بكونها جد عنيفة، إذ أنه بعد يوم واحد أو يومين من تسجيل صبيب  تتميز التغيرات

كبير ترجع الوديان فجأة إلى الصبيب الصيفي، وتحدث هذه االمتطاحات إما خالل الخريف أو خالل الربيع، ارتباطا بتساقط 

وقوع باملقارنة مع االمتطاحات الربيعية، إذ أن ضعف الوابالت لكن تبقى االمتطاحات الخريفية أقل أهمية، ونادرة ال

االمتطاحات الخريفية مرتبط من جهة بقوة االمتصاص الكبيرة لألتربة والتكوينات التي تضل جافة خالل فصل الصيف، 

ة ومن جهة أخرى بقصر مدة تساقط الوابالت، أما االمتطاحات الربيعية فهي مهمة لسببين مترابطين، وهما ارتفاع درج

الحرارة الذي يؤدي إلى ذوبان الثلوج من جهة، ومن جهة ثانية بفعل حدوث أمطار عاصفية استثنائية قوية تسقط على 

األتربة التي تكون مشبعة باملياه، مما يؤدي إلى جريان وافر إذ انه عندما يهم وابل مجموع حوض التغذية، يتميز االمتطاح 

تم يقع تناقص جد سريع وترجع هذه القمة الحادة ملجموعة من العوامل  دائما بحدوث قمة حادة خالل فترة قصيرة،

 الطبوغرافية والجيومورفولوجية بالحوض النهري ارتباطا بقوة االنحدار، ولضعف الغطاء النباتي وانعدام حقول الفيضان.

لى السهل، مما ينجم كما تتحكم قوة تغير االمتطاحات في تفاوت قوة وامتداد الفيضانات عند خروج هذه الوديان إ

عنه تغير في السحنات عموديا وجانبيا، ومما ال شك فيه أن هذه الظاهرة كانت تزداد أو تقل قوة خالل فترات الزمن الرابع، 

وينتج عن دلك اختالف في قوة الردم وامتداده، إذ يالحظ حاليا أثناء االمتطاحات تدهور الضفاف وجوانب املجاري، كما 

 1تقوم بترسيب ريف عدة سواقي تعمل على نقل كمية مهمة من هذه األوحال، لنشرها بالحقول حيتيقوم اإلنسان بتح

، كما ترسبها بضفافها خاصة وأنها تجري في الغالب بقعر هذه P.Pascon 1970ملم/السنة، فوق السطوح املسقية حسب 

 جها الخشن.املنخفضات، وتمثل أتربة قليلة التطور أي لم تعرف تتربا ملحوظا بفعل نسي

تعود الفيضانات ملورفولوجية الحوض النهري ووعورة االنحدار وضعف التشجير وتعود الفيضانات في تساوت 

 واالخضر الى التكوين الكلس ي الجيوراس ي.

 بعض مظاهر الفيضانات بالحوز الشرقي: 4الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: العمل امليداني

 في الحوز الشرقي:تؤدي قساوة املناخ الى الجفاف  -2-2

سنوات  5إلى  1تختلف مدتها ما بين  2000و  1957فترات رطبة وجافة ما بين  10لقد سجلت املنطقة  تعاقب ل

 17سنة أما الفترات الرطبة  27سنوات بالنسبة الرطبة. ووصلت املدة اإلجمالية للفترات الجافة  4إلى  1للفترات الجافة و من

 سنة . وهكذا نجد مثال:

 81%توافق فترات رطبة استثنائية مميزة مع كميات مطرية تتعدى  1996 – 1995و  1970ات سنو  -
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 املعدالت املسجلة. 98%و  

 65%و  40%- 35%و وافقبببت الفتبببرات األكثبببر جفافبببا  مبببع تسببباقطات ضبببعيفة  1994و  1991/1992 – 1983 -1979سبببنوات  -

 .(239، ص 2015)األكلع: أقل من املعدل السنوي 

 تناوب الفترات الجافة والرطبة بالحوز الشرقي: 5رقم املبيان 

 

 239كلع محمد ، صاأل املصدر:

للجفاف انعكاسات واضحة على معالم الحقل الطبيعي والفالحي بشكل عام، الرتباط هذا األخير بمناخ مالئم يوفر 

، وتتحكم فيه ظروف طبيعية وبشرية فإن شروط اإلنتاج و اإلنبات. وملا كان النشاط ألفالحي متعدد املكونات بالحوز الشرقي

املشكل الرئيس ي الذي يهدد هذا القطاع يكمن في توالي  سنوات القحط والجفاف و التي يمكن اعتبارها إن صح التعبير 

عنصرا فاعال في تقليص رقعة النشاط ألفالحي باملنطقة.وتعد الحبوب وأشجار الزيتون من أهم املنتجات الفالحية املتضررة 

 ا املجال باإلضافة إلى الخضروات وتربية املاشية.بهذ

ولتبيان األضرار التي لحقت بهذه املنتجات الفالحية قمنا بجرد مقارنة تهم اإلنتاج وكذا املساحة والتكلفة أيضا، بين 

ين سنوات كنموذج على اعتبار أن هي السنة املنعطف وب 1998سنوات مطيرة تميزت بظروف مالئمة لإلنتاج أخذنا منها سنة 

( وهي مقارنة استقيناها من املكتب الجهوي لالستثمار ألفالحي للحوز وكذا من بعض  2001جافة تدهور ف ها اإلنتاج )

لقد تضررت زراعة الحبوب بشكل كبير من خالل سنوات الجفاف األخيرة نتيجة النقص (.241، ص2015األكلع: )الفالحين

تؤثر على حقينة السد الذي أصبحت الكميات املحجوزة به غير قادرة على تلبية  الحاصل في كمية األمطار املتساقطة والتي

حاجيات املساحات املزروعة من مياه السقي، الش يء الذي انعكس على اإلنتاج واملردودية، ومن أهم األصناف التي سجلت 

 ير.تناقصا مهما على مستوى اإلنتاج تجد القمس بنوعيه الصلب والطري باإلضافة إلى الشع

هك بقطاع 400حوالي  1998-1997فيما يخص القمس الصلب نجد أن املساحة املحروثة منه بلغت خالل موسم 

على  2002-2001قنطار للهكتار خالل موسم  8قنطارا للهكتار في حين لم يتعد هذا األخير سوى  30أبيدة ، و بلغ اإلنتاج 

 هكتار. 590الرغم من تزايد املساحة املزروعة  التي وصلت إلى 
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، والتي استمرت بوثيرة تناقصية 94/ 93إذا كانت أشجار الزيتون قد استفادت من األمطار التي سجلت خالل موسم 

قد ساعدت على النمو في ظروف جيدة وشجعت الفالحين عل غرس املزيد من األشجار حيث انتقلت مثال من  1998إلى غاية 

، فإنها 2002 -2001هكتار خالل املوسم  1438.96إلى  1999 -1998م هكتار خالل موس 1345.76املساحة املغروسة من 

فلقد تضرر إثر هذه  1999أصبحت تعاني في ظل الظروف الراهنة من توالي سنوات الجفاف القاسية وذلك ابتداء من سنة 

ر ولم يسلم من الظروف بشكل كبير نتيجة للنقص الحاصل في األمطار ومياه السد. فأصبحت بذلك عرضة للتلف و التدهو 

هذه األشجار إال التي تمكن أصحابها من حفر آبار لتعويض هذا الخصاص وعددهم قليل. فأمام هذا املشكل وكذا شيخوخة 

األشجار خاصة بمنطقة أبيدة فقد يبست معظمها الش يء الذي أدى بأصحابها إلى قطع أعداد مهمة منها فتراجعت بذلك 

هكتار مربع وأغلبها يوجد بدوار أبيدة في حين أن تعاونية السالمة لم تتعرض  30املساحة املخصصة للزيتون بحوالي 

املساحات املغروسة بها لهذه العملية وذلك بحكم فتوتها وقابليتها لالنبعاث و النمو من جديد لوحة صور خاصة بمظاهر 

نها مصدر كأل للماشية. والعلفيات الجفاف.تحظى العلفيات باهتمام كبير من طرف الفالحين، ويتجلى هذا االهتمام في كو 

أصناف متعددة إال أن معظمها من أصل نباتي، والحوز كغيره من املناطق الفالحية، تمارس ضمنه زراعة علفية أهمها 

الفصة البرسيم، غير أن هذه الزراعة تضررت هي األخرى من سنوات الجفاف األخيرة. فالفصة مثال األكثر شيوعا عند 

ت بشكل واضح إثر ذلك، وإن كان هذا التأثير يبدو خفيفا من خالل معلومات املركز ألفالحي والتي تشير إلى الفالحين قد تأثر 

هكتار خالل  342إلى  98/99هكتار بقطاع ابيدة سجلت خالل موسم  350كون املساحة اإلجمالية لهذا النوع انتقلت من 

 .2001/2002موسم 

توالي سنوات الجفاف األخيرة والتي ألحقت أضرارا بليغة بالقطيع، فأتلفت أو  تأثرت تربية املاشية بشكل كبير من جراء

مات العديد منها، وبيع أغلبها بأثمان بخسة وهزيلة. الش يء الذي انعكس سلبا على الفالح وعلى األسر بشكل عام من خالل 

القطاع ألفالحي الذي أصبس في حاجة  تدني مستوى املعيشة وتفش ي ظاهرة البطالة والهجرة، وكلها مظاهر ناتجة عن تدهور 

رأس منها،  333عرف قطيع األبقار ببيدة مثال تراجعا مستمرا، حيث انتقل من فقد ماسة إلى إمكانات مادية وتقنية مهمة. 

.كما سجل قطيع األغنام هو اآلخر تراجعا واضحا خالل السنوات 2002رأس خالل سنة  129إلى  52إلى  1998قبل سنة 

.صنف آخر (242، ص2015)األكلع: 2002رأس خالل سنة  325، إلى 1998رأس بنفس القطاع قبل سنة  1091ن األخيرة فم

ال يخلو من أهمية تضرر من سنوات الجفاف األخيرة، هو صنف الدواب، والتي تتجلى أهميتها في األدوار املتعددة التي تقوم بها 

 سواء فيما يخص عملية الحرث والجر أو الحمل.

 مظاهر الجفاف بالحوز الشرقي: بعض 5 رقم الصورة

 

 

 

 

 2021املصدر: العمل امليداني 
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 آثار التغيرات املناخية على الغطاء النباتيبالحوز الشرقي -2-3

 رغم تنوعه البيولوجي والنباتي والحيواني، فإن الغطاء النباتي يتميز بالهشاشة والضعف. وهذا ما جعل 

البزمن، ويعبزى ذلبك إلبى تبأثير وتضبافر مجموعبة مبن العوامبل والضبغوط الطبيعيبة )األمبراض مساحتهتتقلص باسبتمرار مبع مبرور 

والطفيليات، الحرائق، التعرية وانجراف التربة التغيرات املناخية، وخاصة توالي السنوات الجافة( والبشرية )االجتثباث، الرعبي 

 باتي كثيرا.الجائر، االحتطاب...(. ونتيجة لكل ذلك، تراجعت مساحة الغطاء الن

لكببببن هببببذا املببببورد يتعببببرض بالدرجببببة األولببببى للعوامببببل الطبيعيببببة )تغيراملنبببباخ(، حيببببث يتببببدهور تببببدريجيا إلببببى جانببببب التببببدخل 

 :البشري العنيف، ويتجلى ذلك في جانبين

  طبيعببة املنبباخ املتوسببطي والببذي يتسببم بشببدة التقلببب البيسببنوي وبطببول مببدة الفصببل الجبباف )الصببيف(، فهببذا األخيببر يمتببد

ببا مببن شببهر مبباي إلببى شببهر شببتنبر أو أكتبوبر، وهببذا مببا يببؤثر سببلبا علببى نمببو وتجبدد الغابببات بفعببل: قلببة األمطببار، وارتفبباع درجببة غال

 النتس، واندالع الحرائق خالل هذا الفصل.-الحرارة، وشدة التبخر 

 آثار توالي فترات طويلة من الجفاف العنيف في العقود األخيرة منذ ثمانينيات القرن املاض ي. 

أكبببببر خطببببر  وهببببو مببببا يجعببببل.هببببذه الظببببروف املناخيببببة سبببباهمت فببببي تببببدهور الغطبببباء النببببباتي، وجعلتهببببا أكثببببر ضببببعفا وهشاشببببة

 ومن هذه األضرار نذكر: م.21يهددها هي تلك التغيرات املناخية املستقبلية املتوقعة في القرن 

 بولها بسرعة.الهشاشة والضعف الفيزيولوجي للفصائل الغابوية، مما يمكن أن ينتج عنه ذ -

 تعرض هذه الفصائل الضعيفة والهشة أصال لألمراض و الطفيليات. -

 اإلضرار بدينامية التجدد الطبيعي ملكونات هذه الغابات، بفعل االستغالل البشري الكثيفة. -

 تقليص وحيش الغابات. -

لتغيرات املناخيبة التبي ستشبهدها بشكل عام، يمكن رصد التصورات املستقبلية لوضعية الغابات املغربية فبي ارتبباط ببا

 البالد فيما يلي:

  بفعببل ظبباهرة االحتببرار والتجفيببف املنبباخيين املببرتقبين سببيحدث انتقببال و تزحببزح فببي نطاقببات النبببات الطبيعببي بفعببل تغيببر فببي

 ظروفها البيئية، وسينجم عن ذلك انخفاض كبير في إنتاجيتها.

  اف إلبى انبدثار وتقلبص كبيبر مسباحة بعبض األصبناف الغابويبة املتسبمة موازاة مع هذا التزحزح، سيؤدي زحف، النطاق الج

 بالهشاشة والضعف.

 تراجع التنوع الحيوي باملغرب باختفاء بعض األصناف النباتية والحيوانية التي لن تستطيع التكيبف مبع التغيبرات املناخيبة  

 التي ستشهدها البالد.
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 ز الشرقيبالحو  تدهور الغطاء النباتي: 6الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 .2021املصدر: العمل امليداني 

 آثار التغيرات املناخية على تزايد وثيرة ظاهرة التصحر الحوز الشرقي: -2-4

هشاشببة وضببعف التربببات املحليببة و تببوالي سببنوات الجفبباف نتيجببة النخفبباض معببدل تسبباقط األمطببار  إلببىيعببود التصببحر  

تراجببع الغطبباء النببباتي بفعببل اإلتببالف  إضببافة إلببى النببباتي واألراضبب ي الزراعيببة.االسببتغالل غيببر الرشببيد للغطبباء وكببذا الصببحراوية، 

 ارتفاع الحرارة.و اثثواالجت

يمكن القول فبي البدايبة ببأن تراجبع الغطباء النبباتي رهبين باسبتفحال ظباهرة التصبحر التبي تعبد ظباهرة ال نطاقيبة تبتحكم 

 الجوية والخرائط ثم مجهودات الدولة. ف ها الرياح وال يمكن التحكم ف ها إال باالستعانة بالصور 

 عالقة التلوث بالتغيرات املناخية بالحوز الشرقي. -2-5

يشببكل تلببوث   املتحببدة ا لألمببم فتبببع أحببد القضببايا األساسببية علببى الصببعيد العببالمي والببوطني واملحلببي، يعتبببر تلببوث الهببواء

شبخص مبن جبراء  مليبون  6,5نفبس املصبدر يمبوت سبنويا  الهواء أكبر خطر بيئي مؤثر على الصحة في العالم، في كل عام حسب

املقبولببببة التببببي  أفببببراد هببببواء خارجيببببا ملوثببببا يتجبببباوزوا املسببببتويات10مببببن  9ويستنشببببق  التعببببرض لتلببببوث الهببببواء الخببببارجي والببببداخلي.

تشبمل لتشبمل  التلبوث الهبوائي علبى الجوانبب الصبحية ببل توجهها املبادئ التوج هية ملنظمه الصحةالعاملية. وال تقتصبر تبأثيرات

 واالجتماعية األخرى.  الجوانب االقتصادية

 لقد خلصت الدراسة امليدانية إلى النتائج التالية:

الحببببوز الشببببرقي علببببى قطبببباع صببببناعي قببببوي إال أنهببببا تتببببوفر علببببى أحيبببباء صببببناعية صببببغرى تببببؤثر بشببببكل سببببلبي علببببى   ال يتببببوفر

قببالوا إن الوضبببع  %37,4ان أقببروا بتلببوث مببدنهم مقابببل مبببن السببك %62,6الوضببعية البيئيببة حيببث سببجلت االسببتمارة امليدانيببة 

 عادي. 
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 التلوث الهوائي من مصنع الزيتون بتماللت: 7 الصورة رقم

 

 .2021املصدر: العمل امليداني 

 نسبة الوحدات التي تلقي املرجان في الحوز الشرقي.: 6الجدول رقم 

والشبه العصريةالعصرية نسبة الوحدات  نسبة الوحدات التقليدية املصدر  

 26 0 أحواض اسمنتية

 62 100 حفر أرضية التربة

 5 0 مجاري مائية

 7 0 الصرف الصحي

 100 100 املجموع

 2019والبيئة،   واملاء  بإعداد التراب الوطني املكلفة الوزارة املصدر:

 خاتمة

ا مرتبطة أشد االرتباط بالظروف عموما يمكن القول إن الوضعية املائية بمنطقة الحوز الشرقي، تبدو إلى حد م

املناخية املحلية، وكذا الخاصة بالسفوح الشمالية لألطلس الكبير األوسط، ظروف تعرف تذبذبات يطغى عل ها توالي سنوات 

الجفاف، كما أن الضغط عل ها أصبس أكثر حدة من سابقه نظرا للتزايد السكاني وبالتالي تزايد أنشطتهم االقتصادية 

من املياه خصوصا منها الفالحية، هذا مع األخذ بعين االعتبار ما أصبس يسمى بالتغيرات املناخية وانعكاساتها ومتطلباتها 

السلبية على املنطقة  )ارتفاع درجات الحرارة في السنوات األخيرة(، باإلضافة إلى املخاطر التي أصبحت تهدد صحة و استقرار 
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باملنطقة يطرح أكثر من عالمة استفهام، خاصة فيما يتعلق بإشكالية التنمية الساكنة، كلها عوامل تجعل من مشكل املاء 

املستدامة، هذه األخيرة التي ال يمكن الحديث عنها أو عن سبل تحقيقها دون الوقوف عند أوجه استعماالت املياه، وأوجه 

 شاكل العالقة. التدبير الحالي لها، وكذا اآلفاق املستقبلية الخاصة بذلك، مرورا بالتحديات وامل

 نستخلص مجموعة من النتائج:يمكن أن  من خالل هذه الدراسة

الظروف املناخية التي تميز املنطقة، تظل غير مساعدة على تكوين فرشاة مائية باطنية قادرة على تغذية السديمة املائية  -

 املعطيات املناخية. للمنطقة، الش يء الذي يجعل املياه الجوفية بالحوز الشرقي رهينة بالدرجة األولى ب

أدت التغيببببرات املناخيبببببة إلببببى تزايبببببد وتببببواتر الكبببببوارث الطبيعيببببة، مبببببن خببببالل تكبببببرار الفيضببببانات وتزايبببببد خطورتهببببا، زد علبببببى ذلبببببك  -

 .استفحال الجفاف الذي أصبس كارثة بنيوية  تضرب املنطقة مما يخلف آثار خطيرة على املنطقة

الوسببببط البيبببببوجغرافي، وكبببببذا تببببدهور الغطببببباء النبببببباتي، وقبببببد أدت  تضبببببرر  مببببن جهبببببة أخبببببرى تببببواتر الكبببببوارث البيئيبببببة مببببن خبببببالل   -

والتغيبرات املناخيبة، أضبف إلبى  التغيرات املناخية إلى استفحال ظاهرة التصبحر الناتجبة عبن كثافبة االسبتغالل البشبري للترببة

  ذلك انتشار التلوث رغم ضعف املجال الصناعي. 

ية في املجالين الريفي والحضري حيث تضرر السكان من هذه الظاهرةكمبا تضبرر لقد أدت التغيرات املناخيةإلى تحوالت بنيو  -

 القطاع الفالحي والسكن.
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ستدام بإقليم الدريو  )املغرب(: مخاطر حرائق الغابات املخاطر الطبيعية ورهان التدبير امل
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The Naturals Risks and Sustainable Management in Driouch Region 

(MOROCCO): Example of Wildfires  
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EL MONHIM Bilal, ZAHIR Mohammed,  

ول، وجدة، املغربطالب باحث، جامعة محمد األ   

Doctorant, University Mohamed first, Oujda, MOROCCO 

 

 امللخص:

تحلل هذه الورقة مخاطر حرائق الغابات بإقليم الدريوش املوسوم بترددها املوسمي، وعليه تنوعت سبل مواجهتها كما 

ت أنها وكيفا من مصدات للنار وملء خزنات املياه وفتس املسالك الغابوية، إال أن الخ
ّ
سائر الناجمة عن الحرائق املتوالية بين

غير كافية ولم تحقق النجاعة املطلوبة. وفي خضم هذه الخسائر التي همت الغطاء النباتي بالخصوص، أصبس ملحا اعتماد 

أخرى تدابير أكثر فعالية في مواجهة الحرائق من قبيل تشييد وحدات إلخماد الحرائق فضال عن تدعيم املصدات العمودية ب

استنادا إلى منهجية متماسكة متمثلة في تتبع الحرائق باإلقليم وإبراز التدابير املعتمدة ملواجهتها ثم تقييمها وتثمينها  أفقية

باعتماد وسائل أكثر نجاعة وفعالية، قصد تحقيق أهداف علمية وعملية تتجلى في التحسيس بانعكاسات مخاطر حرائق 

 ضرارها املرتبطة باملوروث البيولوجي من نبات وحيوان.الغابات من خالل قياس وتكميم أ

 إقليم الدريوش -وحدات اإلخماد-خسائر -عمليات التدبير -غطاء نباتي-حرائق الغاباتالكلمات املفاتيح: 

Abstract:  

This paper attempts to shed light on the dangers of wildfires in the region of Driouch which is marked by their 

seasonal frequency, many measures have been taken quantitatively and qualitatively to confront wildfires like 

fire retardants, filling water tanks, and opening forest paths, However, the material losses caused by frequent 

fires showed that these procedures have been insufficient and did not achieve the required efficacy. In these 

losses, which concerned the plant cover, in particular, it became urgent to adopt more effective measures to 

confront fires, such as the construction of fire suppression units, as well as the reinforcement of vertical fenders 

with horizontal ones, based on a coherent methodology represented in tracking fires in the region and 

highlighting the measures adopted to confront them, then evaluating and evaluating them by adopting more 

efficient and effective means to achieve practical and scientific results. A process that is manifested in sensitizing 

the repercussions of the dangers of wildfires through measuring and quantifying the damages associated with 

the biological heritage of plants and animals.  

Keywords: wildfires, vegetation cover, management operations, losses, suppression units, Driouch region 

 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 168

 

I.  مقــدمة 

يتسم إقليم الدريوش بموسمية الحرائق تزامنا مع الحرارة املرتفعة خالل شهري يوليوز وغشت، ويتعزز نشاطها مع 

 هبوب رياح 
 
ن األخيرة شاعت بكثرة يوفي السن. التضاريس ةانتشارها بفعل صعوبة إخمادها بسبب وعور  ةوتتسع رقع، يالشرك

تطرح معها عده  ةخسائر فادح ةمخلفنوال...، أفرني والقرن وعين الزهرة و إحرائق الغابات باإلقليم وبالخصوص في غابات 

 لها. لعمليات املصاحبة واحرائق الغابات باإلقليم كيفية تدبير  تساؤالت عن

لة التحكم أمس لذلك تبقى، تتميز بعدم تحقيق النجاعة املطلوبةفي تدخالت حرائق باإلقليم تتلخص عمليات تدبير ال

اقتراح بعض الحلول التقنية القابلة للتطبيق ملحاولة التحكم في الحرائق قبليا  األمر الذي يستدعيالفعالية،  ةف ها قليل

و على األقل االستعانة بها في تدبير استراتيجيات التدخل ملواجهة الحرائق، أواقعية قابلة لإلنجاز  اماتإسهوبعديا، وتظل 

 إضافة إلى اعتمادستمد معاملها األساسية من امليدان الجغرافي لإلقليم ومقاربات التدبير التشاركي للكوارث الطبيعية تالتي و 

 يل واملساعدة على اتخاذ القرار.في التشخيص والتحل نظم املعلومات الجغرافية

غراض كراهات، تحت وطأة الطلب املتزايد على الخشب أل إأصبحت الثروة النباتية في السنين األخيرة تشكو من عدة 

، الفحم الخشبي والرعي...، وكذا تحديات العوامل الطبيعية املتمثلة في قلة التساقطات ومخاطر  االنجراف تدفئةمختلفة كال

والحرائق، وهذه األخيرة أمست تشكل معضلة حقيقية أمام املوروث النباتي بإقليم الدريوش، بفعل ترّددها سنويا واالجتفاف 

فت خسائر متفاوتة من وواد أمقران  على التشكيالت النباتية املنتشرة بحوض ي كرت
ّ
، وفي خضم هذا التردد الصيفي لها خل

هذه الكارثة الطبيعية هو عدم اعتماد تدابير في مستوى خطورتها على سنة ألخرى، وما يستأثر باالهتمام أكثر في تردد 

 .  ومن هنا تفرض هذه الظاهرة نفسهارةدالناالكائنات الحية من نباتات وحيوانات بل وحتى اإلنسان في بعض الحاالت 

فضال عن اقتراح بعض  حضةمعبر تشخيصها وإبراز آليات تدبيرها ثم تقييمها اعتمادا على مقاربة جغرافية  شكاليه بيئيةإك

 البدائل املمكنة، وعليه يمكن ترجمة هذا املنطلق اإلشكالي إلى عدة تساؤالت فرعية وهي: 

 ما حالة الغطاء النباتي باإلقليم؟ -

 ما واقع الحرائق بإقليم الدريوش؟ -

 ما هي التدابير املعتمدة ملواجهة هذه الكارثة؟ وما مدى فعاليتها؟ -

مر عدة أجوبة أولية على لى ذهن الباحث في بادئ األ إ، يتبادر بحثشكالية الناظمة للتبعة، واإل انسجاما مع املنهجية امل

ذ يبقى امليدان الجغرافي هو الكفيل بتثمين إن نسبة صحتها توازي نسبة خطئها أال إ، لإلشكاليةشاكلة فروض محتملة 

 صحيحها وتصحيس خطئها، ونجملها في البنود التالية:

 الغابات بإقليم الدريوش خطر بنيوي وليس ظاهرة عابرة؛اعتبار حرائق  

 تدابير متنوعة كما وكيفا من مختلف الفاعلين؛ 

 فعالية التدابير املعتمدة مرتبطة بحجم مخاطر حرائق الغابات. 
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 ديد مجال الدراسةتح -

، لحسيمةا-تطوان-قص ى غرب جهة الشرق، ويشكل حلقة وصل بينها وبين جهة طنجةأيقع إقليم الدريوش في 

 والخريطة أسفله توضح موقع إقليم الدريوش في املجال املغربي.

 في املغرب  : موقع إقليم الدريوش1الخريطة 

  

....(، وهذه واد أمقرانيتميز إقليم الدريوش بطبوغرافية جبلية )كتلة بني توزين، كتلة بني سعيد، مرتفعات حوض 

في إطار إعادة التشجير من طرف  مغروس وطبيعي ومنه ما ه و ما ه الطبوغرافية سمحت بنمو غطاء نباتي متنوع، منه

 مصالح املياه والغابات.

II. املنهجية واألدوات 

اعتمدنا عدة أدوات في صياغة منهجية متماسكة قادرة على استيعاب جميع املؤشرات والعناصر التي تساعد على 

 عناصر التالية:الحرائق باإلقليم، يمكن إجمالها في ال اتخاذ القرار في تدبير 

 تشخيص الحرائق على مستوى اإلقليم؛ •

 ؛Landsatتعزيز هذا التتبع بمرئيات فضائية من القمر االصطناعي  •

 االعتماد على إحصائيات مديرية املياه والغابات وعمالة إقليم الدريوش؛ •
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حريق وبعض املوارد الطبيعية ال ميكانيزماتتتبع ميداني ملعظم الحرائق باإلقليم ومعاينتها عن قرب قصد استجالء أهم  •

 التي تتأثر بهذه الكارثة كاملوارد الحيوانية والغابوية...؛

 إبراز بعض عمليات التدخل ملواجهة الحرائق إقليميا؛ •

تقييم هذه التدخالت من خالل بناء نموذج كرطغرافي باعتماد عدة مؤشرات لها عالقة وطيدة بمشكل الحرائق كاملعطيات  •

إنشاء وحدات مكافحة الحرائق في مجال مالئم باعتماد نظم  ملحاولة، Assali، (2016غرافية واملناخية )اإليكولوجية والطب

  طبيقيةاملعلومات الجغرافية، وكانت هذه التقنية أهم أداة ت
ً
 وتفصيال

ً
لتحليل املعطيات واستخالص نتائج أكثر دقة

 ومكملة ملا تم معاينته ميدانيا.

 لبناء مراكز التدخل ملواجهة الحرائق بإقليم الدريو : املراحل العملية 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019بببببببببالل املصدر: إنببببببببببجاز املنعببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيم ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  

لى نتيجة نموذج كرطغرافي يأخذ بعين االعتبار املؤشرات الجغرافية إتحليل واملعالجة للوصول مراحل ال 1يبين الشكل 

 باإلقليم.حرائق الغابات مخاطر التي لها صلة ب

III. ومناقـــــــــــــــــــــــــــــــــشة  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتائ 

جية الناظمة للعمل توصلنا إلى عدة نتائج تهم باألساس خطر حرائق الغابات بإقليم الدريوش انطالقا من املنه

 تشخيصا وتدبيرا وتقييما.

 

 

 مرحببببببببببببببببببلة جمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببع الببببببببببببببببببببيانات

 املراكز الحضرية خريطة الطرق  استعماالت االرض خريطة الغطاء النباتي

 مرحببببببببببببببببببلة التحلببببببببببببببببيل واملعبببببببببببببببببببببببالجة 

 خريطة االرتفاعات

 خريطة االنحدارات

 املدى املسافي عن املراكز الحضرية

الطرق  املدى املسافي عن  

 لتصببببببببببببببنيف وإعبببببببببادة املالءمة مرحببببببببببببببببببلة ا

 مرحببببببببببببببببببلة تحبببببببببببببديد االوزان 

 ء نموذج كرطغرافي إلنشاء مركز التدخل السريع ملكافحة الحرائق.بنامرحببببببببببببببببببلة 
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 : تشخيص الحرائق بإقليم الدريو أوال

 هاتائجون، بحكم ترددها السنوي على غابات اإلقليم بإقليم الدريوش حرائق الغابات إحدى االنشغاالت الكبرى  تشكل

وقبله بغابة القرن  وتفرسيت فرنيإ تيبغاب 2019غشت  حريق مثل ما حدث في في بعض األحيان ة على الغطاء النباتيكارثيال

حرق عشرات فهذه املخاطر تؤدي دائما إلى ضياع مساحات هامة من الغطاء النباتي الطبيعي، فضال عن ، 2017في غشت 

(، كما تعتبر الحرائق مؤشرا أشجار الزيتون والتين من الفاآلتدمير ) يةات الطبيعالهكتارات من أشجار الزيتون املجاورة للغاب

( املستمر للموارد األخرى )تربة، وحيش، مراعي....(. فالكساء النباتي بمثابة اللبنة Cherifi،2017حقيقيا على التدهور ) 

 زمة للعنف املطري.األساس التي تثّبت التربة في وسط تضاريس ي شديد التقطع ومتسٌم بخاصية مناخية مال 

 تطور الحرائق: نحو خطر دائم التردد 1-1

 تطور عدد الحرائق بإقليم الدريوش :1 املبيان

 

 2020-2019املصدر: عمالة إقليم الدريوش +تحري ميداني 

ن كانت تختلف حدة خطورتها إخاصية أساسية وهي تردد الحرائق كل سنة على غابات اإلقليم، و 4رقم  الجدول  يبين

بغابة  2019حريق  هاخطر أ ولعل  ،2015نها كارثة بنيوية تصيب اإلقليم كل سنة باستثناء سنة أال إخرى أل  نةمن س

أشجار  اآلالف  من هلكأو ، وحدات اإلطفاء من إخمادهن تتمكن أدون متواصلة أيام لثالثة  الذي استمر  وتفرسيت فرنيإ

به لسكان املدن املجاورة كميضار على حالة االختناق الذي سبّ  ف من خاليا النحل، زيادةواآلال  الزيتون والتين واللوز 

لى املدن البعيدة إوالدريوش وبن طيب وبلدة كرونة ومركز تفرسيت، الش يء الذي جعل الكثير من السكان يغادرون منازلهم 

 نسبيا كالناظور والحسيمة.

 بتفرسيت وإفرني: كارثة مهولة 2019غشت 11-9حريق  1-2

 منها: تفرسيت وإفرنيبغابتي  2019 غشت 11-9 استفحال حريق ساهمت عدة عوامل في

  درجة( خالل ستة أيام متتالية؛ 38زيد من أ)نسبيا درجات الحرارة املرتفعة 

  إذ غصان واألوراق والجذوع، فقدان النبات لنسبة مهمة من املاء في األ  إلى أدى وهو ما 2019جفاف حاد خالل سنة

 الحرق؛سهولة  فيساهم اجتفاف النبات 
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  االنحدار الشديد في كتلة بني توزين ومرتفعات تيزي عزة، ويعتبر االنحدار من امليكانزمات املهمة الندالع الحرائق وسرعة

 ن مناطق ذات طبوغرافية منخفضة، ثم تانتشارها خاصة إذا انطلق الحريق م
ُّ
 ممكنة؛ ى نقطةإلى أعلالسفوح وصوال  ق  سل

  لهواة  اصبحت معظم الغابات في اإلقليم عبارة عن مأوى للمهاجرين السريين، ومتنفسفال العامل البشري، إذ أإغدون

تربية النحل. إذ تشكل املجاالت الواقعة بين األوساط الطبيعية السياحة الجبلية، ومنطقة ألنشطة اقتصادية رعوية و 

 (.2008، وزارة الطاقة واملعادن والبيئة واملاء (والتجمعات الحضرية نقط انطالق الحرائق

  2019غشت  9: توضح حريق غابة إفرني يوم 1صورة 

     

 2019غشت 10و 9عدسة املنعيم بالل بتاريخ 

ليال  2019غشت  9، فالصورة األولى تعود إلى يوم 2019غشت  11-9تبين الصورتان مشهدين مختلفين من حريق 

ه  خالل الليل بعد توغل النيران في وتوّضح حجم الحريق الذي نشب في غابة إفرني وأجزاء من غابة تفرسي ت حيث بلغ أوج 

زواال بعد تدخل  2019غشت  10مساحات شاسعة من السفوح الجبلية الغابوية، بينما الصورة الثانية قد أخذت يوم 

ظهر املشهد الثاني نوع املتدخلين في مكافحة الحرائق باإلقليم وبالخصوص  طاقم الفاعلين املعنيين باحتواء الحريق كما ي 

 الوقاية املدنية في عملية اإلخماد.

كل الغابة على مستوى اإلقليم موردا اقتصاديا ال محيد عنه في رعي قطعان املاشية وتربية  2عطفا على الصورة 
ّ

تش

النحل، هذه األخيرة تضررت بشدة من الحريق الذي دّمر اآلالف من خاليا النحل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة 

 النبات الذي يقتات عليه.تدمير 

تدبير آليات عدم التمكن من و عدم كفاية اإلمكانيات من جهة،  نن استمرار الحريق ملدة ثالثة أيام ينّم عأيبدو 

من جهة أخرى، وساهمت عدة عوامل في  املخاطر وبالخصوص مخاطر الحرائق باعتبارها ذات تردد سنوي على اإلقليم

ة منها غياب املسالك الغابوية التي كانت مبرمجة في البرامج التنموية للمياه والغابات فضال استمرار الحريق ملدة غير معقول
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عن النزاع الدائر بين جماعتي إفرني وتفرسيت حول امللك الغابوي، وضع كهذا، دفع فعاليات املجتمع املدني لالستنكار 

ستباقية الالزمة ملواجهة حرائق الغابات التي تتردد موسميا والتنديد بالتعاطي غير الجدي مع الحريق وعدم اتخاذ التدابير اال 

 على غابات اإلقليم.  

 في إقليم الدريوش 2019  غشت  11-9: موقع حريق إفرني وتفرسيت بتاريخ 2 الخريطة

 

 
 
 غشت 9الساعة السادسة صباحا يوم  على، انطلق الحريق تفرسيتوأجزاء من إفرني موقع الحريق في غابة  ةظهر الخريطت

 من نفس الشهر  11لى غاية يومإمصاحب للكارثة فّعال ليستمر دون أي تدبير  2019
ّ
مّست أشجار فا خسائر فادحة مخل

ّدرت خسائر مزارع الزيتون بما 
 
البلوط الطبيعية وأشجار الصنوبر وأشجار التوت البري فضال عن مزارع الزيتون والتين إذ ق

كل موردا اقتصاديا أساسيا لسكان املناطق الغابوية باإلقليم أو  ألف شجرة، جديٌر بالذكر أن 15يزيد عن 
ّ

الزيتون يش

ن أيجب هي مساحة مهمة احترقت احتراقا تاما، و  هكتارا 468املذكور الحريق  باألحرى ملعظم جماعات اإلقليم. وقد بلغت

ة قصد إحقاق تدبير  مرتقب  فعال  ، وتكتسب تجارب ميدانيكل الهيئات املتدخلة في الشأن الغابوي باإلقليم اتقف عنده

، فضال عن تدخل بعدي يوازي حجم الحريق.  وناجع 
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 تدخالت مصاحبة للكارثة تميزت بالبطء  1-3

في احتواء الكارثة، تدخلت أطرافا أخرى إليجاد  -املنضوية تحت لواء وزارة الداخلية-بعد عجز آليات ورجال الوقاية املدنية 

ت رقعتها وبدأت تهدد غابات مجاورة ومناطق سكنية مجاورة، في هذا اإلطار تظل القوات حلول سريعة للكارثة التي اتسع

 امللكية الجوية أهم املتدخلين بفعالية في عمليات االخماد. 

 طائرة تابعة للقوات الجوية امللكية تساهم في إخماد حريق إفرني :2 صورة

 

ات الجوية امللكية، بعدما استعص ى األمر على الوقاية املدنية، توضح الصورة نوع التدخل املواكب للكارثة من طرف القو 

أطنان من املياه ، وكان  6، إذ تقدر حمولتها بحوالي  canadair CL-415وتعتبر الطائرتين اللتان ساهمتا في اإلخماد من نوع 

ت املائية الواسعة نسبيا في إقليم مصدر املياه املعبأ من طرف الطائرتين بحيرة مارشيكا بالناظور، بالنظر النعدام املسطحا

 الدريوش. إال أن كلما اقتربت مصادر املياه من مركز الكارثة فان النجاعة تزداد واألضرار تقل.

 : مجهودات تدبيرية دون الوصول إلى الفاعلية املطلوبةثانيا

على  ركافحة الحرائق نذكعلى مستوى التدخل امليداني، فقد تم القيام بعدة عمليات ميدانية تستهدف الوقاية وم

 ( باإلقليم: Geide،2013مخطط لتدبير ومكافحة الحرائق ) أهم التدابير املعتمدة، في إطار  سبيل املثال ال الحصر 

  ( تزويد مطار العروي بمحطة الخلطmixage)  
ّ
، وقدرت كميتها  ( (retardantلة لالشتعالوتزويد املحطة باملواد املعط

 م ³م 72 حاليا:املخزنة 
ّ
 لة لالشتعال؛ن املواد املعط

  ؛فرني وغابة القرن إغابة من كلم بكل  17.7لنار بطول عمودية لصيانة وفتس مصدات 

 ؛2019غشت في  وإفرني التدخل بواسطة طائرتين إلخماد حريق تفرسيت 

  بقيمة مالية  سةجبل ابركان بجماعة امطالو زاوية كلم بجبل ال 4.2كلم بجبل بوحجار و 3.4فتس املسالك الغابوية بطول

)املديرية الجهوية  17/05/2016بتاريخ  11/2016رقم  برمجتها في إطار طلب العروض درهم تم 2,345,000قدرت 

  للمياه والغابات ومكافحة التصحر للشرق(؛
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 فرني؛إتسافت و امطالسة و اجرماوس وعين الزهرة و إنقط املاء بكل من تفرسيت و  تعبئة 

 اه والغابات وعمالة اإلقليم؛تنسيق متواصل بين مصالح املي 

 ( املديرية الجهوية للمياه والغابات ومكافحة التصحر اعتماد اشغال الحراجة في جبل القرن واتسافت وامطالسة

للشرق( وهي عبارة عن نظام تكاملي يجمع بين األشجار واملحاصيل الزراعية وهي تقنية حاسمة لتحسين سبل 

 (.2013ة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، عيش ماليين السكان في العالم )منظم

 : ملء نقط املاء باملناطق الغابوية بإقليم الدريوش 1الجدول 

 الجماعة الغابة املكان املسمى السعة
 تسافت تكونت 6تكونت  ³م27
 افرني افرني 1افرني  ³م30
 افرني افرني 2افرني ³م30
 افرني محند أوفارس محند أوفارس ³م  35
 اجرماوس جبل القرن  بل القرن ج ³م30
 اجرماوس جبل القرن  واد اسلون  ³م30
 مطالسة تيوريرين تيوريرين ³م 25
 عين الزهرة عين الزهرة بوسكور  ³م 30
 مطالسة بوسفداون  بوسفداون  ³م30
عين -بوسفداون  ³م30

 تانوت

 مطالسة بوسفداون 
 2019حر، املديرية الجهوية للشرق املصدر: املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التص

ها بنقط املاء تحسبا للكارثة، الش يء عبئتبانتشار غابوي تم ت املتميزةن كل الجماعات أيتضح ، من خالل الجدول أعاله

ن هذه السعة االستيعابية من املاء تظل دون املستوى أالذي يدل على تردد الظاهرة بشكل موسمي، ولكن ما يالحظ 

، عموما تظل 2019 وإفرني ذا تحدثنا على حريق مهول وسريع االنتشار كما هو الحال في حريق تفرسيتاملطلوب خاصة إ

 لألهداف املرجوة.مجهودات مهمة في سبيل تدبير حرائق الغابات باإلقليم بالرغم من عدم وصولها 

التي تواجه الغابة باإلقليم: من كما دأبت مصالح املياه والغابات في إطار برامجها السنوية على الوقاية من املخاطر 

خالل إصالح برج املراقبة بجماعة أمطالسة وإحداث أبراجا أخرى باملجاالت الغابوية لإلقليم كما هو الحال باملجال الغابوي 

 لجماعة إفرني، وتعززت هذه التدابير الوقائية بتنصيب الوحدة املركزية ملكافحة الحرائق بجماعة ميضار. 

 التدبير بين التنوع واملحدوديةعمليات : ثالثا

على الدليل و ، الغايات املسطرةنها تظل دون تحقيق أمن خالل تدقيق هذه اإلجراءات التي ال يمكن االستهانة بها يتبين 

 إلخماده. ناجعةتدابير  ةيأملدة ثالثة أيام دون  إفرني وتفرسيت هو استمرار حريقذلك 

حداث مصدات الحرائق وشق فتوحات إص اإلجراءات التقنية املتمثلة في ، وبالخصو املذكورهعلى اإلجراءات  بناءً 

أي من  فقيأوليس ن الحريق ينتقل بشكل عمودي أبينت املالحظة امليدانية  ، إذعمودية ملنع انتقال الحريق بين أجزاء الغابة

فقية تتناسب أمصدات  ضافةرائق إجدر في مكافحة الحاملرتفعة، وعليه من األ  ستوياتاملستويات املنخفضة ليتسلق نحو امل

 (Arfa , 2008, p 85)فتهيئة املجال الغابوي يجب أن تكون تهيئة مضادة للحرائق مع املصدات العمودية، وخطوط التسوية 
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 : مصدات الحرائق املعتمدة في غابة القرن 3الصورة 

 

 2019الجهوية للشرق املصدر: املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، املديرية 

ن معظم الغابات تم تهيئتها بمصدات عمودية إف ،الجغرافي بإقليم الدريوش جالومن امل 3رقم  انطالقا من الصورة

مال في ألى وحدات مجزأة إوتقوم بوظيفة تقسيم الكساء النباتي بعضه عن بعض، كما تعمل على تفكيك الغطاء النباتي 

 غابات اإلقليم دون استثناء.كل ب واسعة االنتشار املصدات  لإلشارة فإن هذه. كوارثخاطر و الغابة من م يهددالتحكم بما قد 

ن الحريق أثبتت محدوديتها علما أن هذه الطريقة أال إالتقنية املعتمدة حاليا في مكافحة الحرائق، تبّين  عالهأالصورة ف

إضافة تم ، كون الفعل الريحي قليل التأثير باملنطقة لةلى جهة مقابإينتشر بشكل عمودي من األسفل نحو األعلى، ال من جهة 

 فتس عدة مسالك غابوية لتيسير عمليات تنقل املعدات واآلالت داخل الغابات.

 : فتس املسالك الغابوية لتسهيل عمليات التنقل4صورة 

 

 2019املصدر: املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، املديرية الجهوية للشرق  

تشكل هذه التقنية وسيلة أساسية لتدبير سابق للكارثة وفتس طرق جبلية تسهل تنقل اآلليات املعتمدة في عمليات 

اإلخماد، هذه التدابير تحد من خطورة الحريق والتقليل من آثاره، فالطرق الجبلية تعتبر بمثابة قنوات أساسية النتقال 

 الحريق. هذه التقنيات بجب أن تكون مدعّمة بوسائل أخرى لتعطيل الحريق.اآلالت واملعدات من املستودعات نحو مكان 
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 : تخزين املواد املعطلة للحريق7، 6، 5 صور 

 

 

 

 

 

 

 2019املصدر: املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، املديرية الجهوية للشرق 

هذه املواد تبرز  ،RETARANTساعد على تعطيل الحرائق لضمان تدبير فعال ملخاطر الحرائق البد من توفر أدوات ت

أهميتها عندما تتاح تقنيات أخرى مثل الطائرات والشاحنات املخصصة لغرض االخماد، غير أن االستعداد القبلي ملثل هكذا 

 يمكن التحكم في كوارث يستلزم تعبئة كل الجهود واإلمكانات لتحقيق تدبير يقلص أضرار الحريق لدرجاته الدنيا، علما انه ال 

 الظروف الطبيعية املساعدة على انتشار الحرائق.

 : البدائل املقترحة للتدبير املستدام للحرائقرابعا

 أدناه.ع كما تظهر الخريطة افقية حسب خطوط تساوي االرتفلذلك تم اقتراح تقنية الحواجز األ 

 رويش: خطوط تساوي االرتفاع باملجاالت الغابوية بإقليم الد3الخريطة 
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ن هذا املوروث النباتي يخضع أفرني وتفرسيت، بيد إ، سجرماو إتوزيع الغطاء النباتي بجماعات  4رقم  تبين الخريطة

مر الذي يستوجب تدبير الحرائق باملجال انسجاما مع هذه املؤثرات، رتفاع والتشميس واالنحدار، األ لتأثير عدة متغيرات كاال 

ملصدات العمودية الواردة تتمم وظيفة ا تدبيرية ( آلية4ية حسب خطوط التسوية )خريطة فقتقنية املصدات األ  تعتبر  وعليه

ن الحريق يتوسع عموديا أكثر من تمدده أنت بيّ  تفرسيت وإفرنيأيام في حريق  ه. فالتجربة امليدانية ملدة ثالث3في الصورة 

 .فقياأل 

لى خطورتها على املحاصيل إالدريوش، بالنظر  في إقليم ساكنتؤرق بال كل مسؤول و  اتأصبحت حرائق الغابكما 

نشاء مراكز للمواجهة إحايين كثيرة، هذا الخطر وجب لزاما معه أفضال عن تهديدها لإلنسان في  ،الزراعية والثروة النباتية

ى إال من خالل تحليلالفورية للحرائق التي تتردد سنويا على غابات اإلقليم، 
ّ
 جالية إلنشاءدرجة املالءمة امل وهذا لن يتأت

على معايير وتصنيفات علمية في تدبير مخاطر  ؤسس  التدخل املصاحب للكارثة انطالقا من نموذج كرطغرافي م   وحدات

 الحرائق باإلقليم ومن بينها:

 املدى املساف -
 
 ي عن التجمعات العمرانية كونها ت

ّ
 ر التجهيزات واملوارد الالزمة إلخماد الحرائق؛ وف

خماد إليات املستعملة في عملية تنقل األشخاص واآل ملسالك الطرقية املتواجدة باإلقليم التي تسهلاملدى املسافي عن ا -

 الحرائق؛ 

، إذ تتمتع بعض األشجار بقابلية عالية لالشتعال، كما تزداد سرعة انتشار الحريق انتشار الغطاء النباتي باإلقليم كثافة -

 ؛(2009كو بالقاهرة، املكتب العربي لليونسبازدياد كثافة األشجار )

 (؛Belkaid ،2016)يستمر في التطور بمساعدة االنحدار ودرجات الحرارة املرتفعة  الحريق، فاالنحدار وشدته -
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نوعية التضاريس ومراعاة انبساط الطبوغرافية في إحداث هذه املراكز، إذ يتطلب إخماد النيران التوفر على معدات  -

املجلس األعلى )لولوج ووجود تضاريس وعرة تستلزم التنقل عبر مسالك مناسبة لطبيعة الغابة نتيجة صعوبة ا

 جبلية؛ (2016للحسابات، 

 القرب من نقط املاء لتعبئته واعتماده كمادة أساسية في إخماد الحرائق؛ -

 خر إلخماد الحرائق.آمراعاة بعد نسبي بين مركز و  -

وزان للمؤشرات د على إعادة التصنيف ومنس األ عتمت معادلة حسابيةدماج العناصر السالفة الذكر في إمن خالل 

الطرقية والتجمعات  املعتمدة، تم الحصول على نموذج كرطغرافي يراعي الخصوصيات املجالية كالغطاء النباتي والشبكة

إخماد وبناء خريطة تبّين املالءمة املجالية إلنشاء مراكز ، العمرانية ونقط املاء إضافة إلى طبيعة الطبغرافية واالنحدار

 الحرائق وتعبئة كل وسائلها خالل فصل الصيف على وجه التحديد، تزامنا مع شيوع مخاطر الحرائق باإلقليم.

ة ومعدات من لوجستيك شرية مبطر من أتستوجب عملية تدبير الحرائق توفير كل األدوات والوسائل الضرورية و 
 
كّون

ال شك أنها ستساعد في تقليص قترحة في النموذج الكرطغرافي، ن اجتمعت في املناطق املإليات...، وهذه الشروط ونقل وآ

تقنية لتدبير  وحدات حداثإ ، وفي خضم هذه الكارثة الدائمة التردد على غابات اإلقليم أصبس من امللّح %80بنسبة  األضرار 

 تلحق أضرارا جسيمة بالوسط البيئي والنشاط االقتصادي.الحرائق التي 

 

 

 

 

 املجالية لتشييد مراكز إطفاء الحرائق : املالءمة4الخريطة 
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التدخل السريع  وحداتفي قيمة اللون األحمر حسب درجة املالءمة املجالية إلنشاء  اتدرج 5 رقم تظهر الخريطة

 وحداتن تكون أمر ر عن املواقع املثالية إلقامة هذه املراكز حتى وإن اقتض ى األ ملكافحة الحرائق، فاللون األحمر الداكن يعبّ 

عن  فضال ،الغطاء النباتي في اإلقليم وكثافته وتوزيع خذة بعين االعتبار انتشار آمؤقتة خالل فصل الصيف، هذه املواقع 
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وأفرزت  والتزود باملاء لكونه املادة الحيوية املستعملة في إخماد الحرائق. ة والتجمعات السكانيةالشبكة الطرقي قربها من

 فادها أن األماكن املالئمة لهذه املراكز ثالثة وهي:هذه املؤشرات بعد إدماجها نتيجة م

: قرب مدينة الدريوش حيث يتميز هذا املوقع بقربه من الشبكة الطرقية وتغطيته لغابات ثالثاء بوبكر، املكان األول  1

 إفرني وعين الزهرة إضافة إلى قربه من املاء )سد تلي ثالثاء بوبكر(؛

باعتماد ميناء سيدي أحساين للتزّود باملاء إلخماد الحرائق ويقع بقرب شبكة طرقية  يتميز هذا املكان املكان الثاني: 2

 مهمة ويغطي غابات أنوال، إفرني وغابة جبل القرن؛

يعتبر هذا املكان نموذجيا لقربه من سد عبد الكريم الخطابي كنقطة للتزود باملاء ويغطي مجاليا غابات  املكان الثالث: 3

 ضال عن قربه النسبي من غابة إفرني.اتسافت، جبل القرن ف

بهذه املواقع الثالثة، ستكون غابات إقليم الدريوش مغطاة مجاليا بوحدات تدبير الحرائق، وستعمل هذه املواقع على 

االقتصاد في الزمن والوقود واملسافة، وبالتالي التقليص من الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات باإلقليم. هذه التقنيات 

 Le service Prévention des incendies du conseilالذي يتطلب طاقات استباقية )و  التدبير املستدام للحرائق تلخص

général de Corse du Sud ،2014) .تحسبا للحرائق املتوقعة 

من خالل ما سبق، يتضح جليا أن األرقام تعزز مستوى خطورة حرائق الغابات بإقليم الدريوش، فالغطاء النباتي 

بل مترددة  ،إكراهات مختلفة ولعل أخطرها حرائق الغابات. إذ بّين البحث امليداني أن الحرائق ليست ظاهرة عابرةيعرف 

بصفة مستمرة وأمست إشكاال حقيقيا يمّس املنظومة الغابوية باإلقليم، الذي ما فتئ يراهن على كل موارده الطبيعية من 

ة املتنامية ولو نسبيا. وعليه تدخلت مصالح املياه والغابات في املجال الغابوي أجل إقالع اقتصادي يحد من الهجرة القروي

أضرار متفاوتة في بتدابير متنوعة كما وكيفا، إال أن حجم الخطر املرتبط بحرائق الغابات تجاوز هذه املجهودات وتسّبب 

 الحجم والنوع من حريق آلخر.

رضية مهمة لتثمينها بتدابير أكثر كفاءة ونابعة من املجال الجغرافي عموما، تشكل تدابير مكافحة الحرائق باإلقليم أ

استئناسا بالتقنيات الحديثة في التدبير والتقييم سواء تعلق األمر: بوضع خرائط حساسية املجاالت للحرائق أو طرق تدبيرها 

الغابة بإقليم الدريوش، نظرا لالرتباط  ومكافحتها. بالتالي وجب اعتبار مخاطر حرائق الغابات معطًى أساسيا في عمليات تدبير 

 العضوي لها بالحياة السوسيواقتصادية للساكنة املحلية.

    

 

 

 

 مة ــــــــــــــخات

بكل  ايجب التعامل معه ،يهيكلأصبحت الحرائق كارثة بنيوية في اإلقليم، لذلك أضحت تطفو على السطس كمعطى 

لغطاء النباتي واملحاصيل الزراعية وبالخصوص مغارس الزيتون املحاذية للمجال على ا من آثار   امصداقية وموضوعية، ملا له
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ىفراد للخطر. ضرارا بالسكن والبنيات التحتية وتعريض حياة األ أالغابوي، كما تلحق 
ّ
تسليط  ا البحثهذ وعليه، يتوخ

كاسات سلبية متفاوتة الخطورة انع وما تخلفه من تها من خالل ترددها السنوي الضوء على هذه الكارثة والتحسيس بخطور 

 .آلخرمن موسم 

لى نظم املعلومات الجغرافية، إتقديم بعض الحلول التقنية القابلة للتطبيق باالستناد  كما استوجب حجم ونوع الخطر

 لعطية لتفقية تقنية جد مهمذ تعتبر املصدات األ إباعتبارها أكثر األدوات الجغرافية دقة وتحليال واستخالصا للنتائج، 

ذ تستغل هذه التقنية في مزارع إو التحكم ف ها، أالتدخل إلخمادها  تتمكن العناصر املختصة منالحرائق ولو ملدة زمنية حتى 

كون الحريق لهذه التقنية ملكافحة الحرائق  نبثقتسيا وحققت نجاحا باهرا، ومن هذه التجربة اآفي دول جنوب شرق  ز  األر  

ب  ،ا بلسان النار الذي يعلو السطس دائماع بشكل عمودي ملحقينتشر ويتوّس 
ّ
كما أن تدبير مخاطر حرائق الغابات يتطل

كثافة الغطاء النباتي والقرب من غابات  تراعي عدة متغيرات: التدخل السريعإلنشاء مراكز  كرطغرافي   نموذج   ضرورة اعتماد

.اإلقليم ونقط املاء وشبكة الطرق زيادة على الجوانب الطبوغرافية من اس  تواء  وانحدار 
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الجفاف( وعالقتها بالتغيرات املناخية بساحل  -تواتر الظواهر املناخية القصوى )الفيضانات 

   لتساقطات املطرية السنوية.)املغرب(، دراسة كرونولوجية لاألطلس ي سهل الغرب 

Recurrence of extreme climatic phenomena (floods - drought) and their relation 

to climate changes on the coast of the West Atlantic Plain (Morocco), a 

chronological study of annual rainfall. 
 يونس الحيمر

YOUNESS    EL HIMER 

 .املغرب /القنيطرة– طفيل ابن جامعة ،واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية ،الدكتوراة بسلك باحث طالب

Ph.D. Student, Faculty  ofHumanities and Social Sciences, Ibn Tofail University, Kénitra, Morocco. 
 

 امللخص:

 وساحل عامة بصفة املغرب يسجل إذ واملختصين، للباحثين انهجاسا الحالي الوقت في العالم يشهدها التي املناخية التغيرات شكلت

 املألوف عن ومدتها حدتها تزيد مناخي جفاف بينفترات توزعتما قبل، من املنطقة ملتعرفها مناخية تقلبات خاصة، بصفة األطلس ي الغرب سهل

 .ثانية منجهة( الفيضانات) املائي الفيض سنوات ورصد منجهة،

 حدة وارتفاع املناخية، الظروف عدوانية تجلي في كامنة تبدو والتي املضمرة الهشاشة عن البحث نتائج تظهرس املنطلق هذا من

 األخيرة الثالثة العقود خالل املسجلة اإلحصائية املعطيات أبانت بحيث املناخية، بالتغيرات وعالقتها( الجفاف -الفيضانات) القصوى  الظواهر

 املطرية التساقطات كمية في حاد انخفاض تسجيل تم بحيث الساحلي، املجال مست مهمة مناخية تحوالت بروز عن( سنة ثالثين عن تزيد مدة)

 املياه مستوى  انخفاض على حاد وقع التساقطات كميات وتراجع لتذبذب فكان ،(املاض ي القرن  تسعينات) السنوات بعض خالل انتظامها وعدم

 فجائية فيضانات بها سجلت استثنائية مناخية فترات املنطقة شهدت هذا، مقابل في(. سبوواد) السطحية املياه صبيب وتراجع الجوفية

 .والبيئة املجتمع على سلبا انعكست جسيمة مادية خسائر وراءها وخلفت( 2009 سنة كفيضان)

 .استشراف املائية، واردامل الفيضانات، الجفاف، التساقطات، األطلس ي، الغرب سهل ساحل املناخية، التغيرات الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The climate changes that the world is knowing at present became an obsession for researchers and specialists, Morocco in 

general and the coast of the West Atlantic Plain, in particular, is under climate fluctuations that the region has never happened 

before, which was distributed between periods of intensive droughts with increasing in duration and exceeding the habitual on the 

one hand, and the monitoring of flood watery years (flooding) on the other hand. 

From this basic, the results of the research will show the implicit fragility, which appears to be latent in the clear aggressiveness 

of climate circumstances, the increasing intensity of extreme phenomena (floods - drought), and its relation to climate changes, this 

is why the precedent statistical data which were done during the last three decades (more than thirty years) revealed the emergence 

of important climate transformations that affected the coastal area, and a tremendous decrease in the amount of rainfall and its 

irregularity within some years (the nineties of the last century), and the instability and decline in the quantities of rainfall had a cruel 

impact on the decrease in the level of groundwater and the decline in surface water flow (OuedSebou). On the contrary, the region 

had exceptional climate periods in which sudden floods were happened (such as the 2009 flood) and resulted in huge material 

losses that negatively impacted both the community and the environment. 
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Key words:climate changes, the coast of the West Atlantic Plain, rainfalls, drought, floods, water resources, forecasting. 

 

 مقدمة:

 الجاف شبه البيومناخي الطابق مابين يقع إذ املحيطية، املؤثرات ذو املتوسطي بالطابع الغرب سهل ساحل مناخ يتميز

 مع األخرى، السنوات وبين السنة، نفس داخل رطبة، وأخرى  جافة فترات تعاقب املجال يعرف بحيث الرطب، شبه والطابق

والخريف  الصيف فصل خالل نسبي ارتفاع مع العام باالعتدال الحرارة تتميز هذا جانب إلى. مهمة مطرية تساقطات تسجيل

 .إمطارا األقل الفترات مع زامننات

السلسلة  بنتائج املشفوعة( و 2017/2019التي أنجزت بساحل سهل الغرب األطلس ي ) امليدانية التحريات كشفت

 تبدو والتيالبيئية املسجلة في اآلونة األخيرة،  الهشاشةعن  اإلحصائية لكميات التساقطات املطرية خالل أزيد من ثالثين سنة

 ،(الجفاف-الفيضانات) القصوى  الظواهر حدة ارتفاعمن خالل  املناخية الظروف عدوانية في كامنة

 :للبحث املنهجي اإلطار: أوال

 :إشكاليةالبحث -4

 التحديات من العديد حاليا يشهدنا ةوالبيئ اإلنسان أن على والدولية الوطنية والدراسات التقارير جل أشرت لقد

 اإلختالالت من للمجموعة نظرا الجوانب معقدة -التعبير إنصح– املشاكل هذه بالوسط الطبيعي، عالقة لها التي واإلكراهات

 تشجيع) االقتصادي التطور  املتسارع، الديموغرافي املناخية،النمو كالتغيرات املغرب وخاصة املجال الساحلي يعرفها التي

وفي سبيل املحلية واملستدامة باملنطقة.  التنمية أمام عائقا تقف أن شأنها من اإلكراهات هذه الخ، كل(...الصناعي القطاع

بشكل منهجي، فقد ارتكز عملنا هذا على عدد من الوسائل العلمية واملناهج الجغرافية قصد تحديد  ة إشكالية البحثمقارب

، بهدف دراسة 2016إلىحدود سنة  1986جال خالل الفترة املمتدة ما بين مجمل التغيرات التي طرأت على هذا امل

وعالقتها بالتغيرات املناخية وتشخيص حدة الظواهر املناخية  لسهل الغرب األطلنتيكرونولوجية للتساقطات املطرية 

 وعلى هذا األساس فإن إشكالية هذه الدراسة ستقتصر على األسئلة التالية:.القصوى 

 سنة املاضية؟. 30مية التساقطات املطرية التي سجلتها منطقة ساحل سهل الغرب األطلنتي خالل . ما هي ك1

 . إلى أي مدى تؤثر تجليات عدوانية املناخ )الجفاف، الفيضانات( على وضعية املوارد املائية باملجال الساحلي؟.2

، وعالقتها مع التغيرات املناخية التي 2050في أفق سنة  . ما هي التوقعات املستقبلية للموارد املائية بساحل الغرب األطلنتي3

 يشهدها العالم؟.

 :البحث فرضيات -5

 لإلجابة على اإلشكاالت املطروحة يجب فهم النظام املناخي وعالقته بالساكنة انطالقا من الفرضيات التالية:

سطي يتسم باملؤثرات املحيطية من توفير : يشكل املجال الساحلي السهلي املتسم باالنبساط ذو مناخ متو األولى الفرضية -

 تساقطات مائية مهمة باملنطقة.
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: رغم التوفر على املؤهالت املائية املهمة، غير أن املنطقة سجلت خالل الفترات املاضية تواتر العديد من الفرضية الثانية-

رة ويأزم من وضعية املوارد املائية في سنوات الجفاف املناخي وفترات الفيض املائي، الش يء الذي يخلف إكراهات بيئية خطي

 الحاضر واملستقبل.

: تشير التوقعات املستقبلية على أن الساكنة املحلية لساحل سهل الغرب األطلنتي ستعرف نموا ديموغرافيا الفرضية الثالثة-

إلرتفاع حدة الظواهر املناخية متزايدا خالل السنوات املقبلة، في مقابل أن وضعية املوارد املائية ستشهد تراجعا كبيرا نظرا 

 القصوى )الفيضانات، الجفاف( بفعل التغيرات املناخية.   

 :البحث وأهداف منهجية -6

)الجيولوجيا، التربة،  الوسط الطبيعي عناصر  يتبنى البحث منهجا علميا استقرائيا يقوم على أساس تشخيص ودراسة

االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي والعمل  إلى جانباملائية باملنطقة، و الطبيعية قصد تحديد اإلمكانات  املناخ، املاء...إلخ(

غرافي إلظهار كل التغيرات التي يعرفها املجال، من خالل وضع قاعدة للمعطيات الخرائطية، عن طريق إنجاز خرائط اتو الك

 .، والتردد على ميدان الدراسةطلنتياأل الغرب سهل تحليل ومعالجة الصور الفضائية امللتقطة لساحل ، إنطالقا منتشخيصية

 األطلنتي الغرب سهل ساحل شهدها التي( Spatial and climatic change) املناخية والتغييرات التحوالت رصد تم كما

 املائي الحوض وكالة من لكل( املناصرة الغرب، الثالثاء سوق  القنيطرة،) لثالثا الرصدية املحطات معطيات من إنطالقا

 2011 سنة حدود إلى1981ما بين ) الزمنيتين الفترتين بين ما بالقنيطرة الفالحي لالستثمار الجهوي  املكتب سبوبفاسو

 ،وإبراز(بالنسبة ملحطتي املناصرة وسوق الثالثاء الغرب 2016 سنة حدود إلى1986ما بين )و (بالنسبة ملحطة القنيطرة

 .اديةواالقتص واالجتماعية الطبيعية الجوانب على انعكاساتها

 :البحث وطرق  أدوات -7

 االعتماد على التحوالت والتغيرات املناخية التي يشهدها ساحل سهل الغرب األطلنتيفرضت منهجية دراسة تقييم 

بهدف مرجعية، وذلك رصدية سلسلة إحصائية ملعدالت التساقطات املطرية املسجلة ملدة ثالثين سنة والتي تهم ثالث محطات

بمجموعة من املعادالت حتمت الضرورة العلمية االستعانة إذ ، حالة املناخية للمنطقةللوضع تقييم تشخيص ي دقيق

 مختلف التغيراتعلمية تهم تطور الحالة املناخية بمجال الدراسة، وعالقتهبومؤشرات   الرياضية من أجل الخروج بنتائج

 جال الساحلي.بامل وضعية املوارد املائية سواء السطحية أو الباطنيةالتي طرأت على  املناخية

 :الجغرافي املوقع أهمية البحث، ملجال العام اإلطار -8

، شمال خط االستواء ’45°34و ’10°34بين خطي عرض  الذي يقع الغرب األطلنتيسهل ساحل  ينتمي مجال الدراسة إلى

، واملركز يةهما: )القنيطرة، املهد ومركز حضري  غرب خط غرينتش، ويضم إداريا جماعتين حضريتين ’45°6و ’20°6و

(، وأربع جماعات قروية )املناصرة، بنمنصور، سيدي محمد بنمنصور،وسيدي الطيبي(، إذ يحد الحضري سيدي الطيبي

، املحيط األطلنتي من الغرب، بينما يشكل )جماعة بحارة أوالد عياد القروية( مجال الدراسة من جهة الشمال املرجة الزرقاء

 .جهة الشرق، ويحده من ناحية الجنوب جماعة بوقنادل واد سبو حاجزا طبيعيا وإداريا من

، مشكلة من وحدات ببنيوية متباينة قوامها الكثبان ²كلم 750مساحة إجمالية تقدر بحوالي  بحثيشغل مجال الكما 

مجاالت إلى األشكال املرفلوجية األخرى التي تمتد على شكل  فضال الرملية املتصلبة واملنتشرة على طول الشريط الساحلي، 
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بيكثبية تتكون أساسا من املرجاتوالضايات الساحلية، فضال عن توفر منطقة الدراسة على تربات خصبة متنوعة وغطاء 

 شجري وفير.-نباتي

إلى جانب هذا، يتميز مناخ ساحل الغرب بالطابع املتوسطي ذو املؤثرات املحيطية، إذ يقع ما بين الطابق البيومناخي شبه 

الرطب، بحيث تبرز السمة األساسية لنظام التساقطات في انعدام االنتظام السنوي والفصلي والشهري  الجاف والطابق شبه

بحكم القرب من خط الساحل الذي يعمل على تلطيف الجو واستقبال الكتل الباردة، كما يعرف املجال تعاقب فترات جافة 

 ساقطات مطرية مهمة.وأخرى رطبة، داخل نفس السنة، وبين السنوات األخرى، مع تسجيل ت

تأثر عناصر الوسط الطبيعي في تكون املشهد الترابي الذي يتميز بالتكامل والتناغم ما بين التربات الخصبة كما 

)الدهس، الترس، التوك، امل هة( ذات الجودة العالية واملؤهالت الفالحية املمتازة، والتربات الرملية التي تشغل مساحة هامة 

التي ترجع باألساس إلى الترسياب الطينية والطمية املستقرة بسهل الغرب، نتيجة الفيضانات املتواترة، من مجال الدراسة، و 

التي يحدثها واد سبو عن طريق نقل املواد الفتاتية الدقيقة من األعالي )جبال الريف( بسبب دينامية التعرية نحو األراض ي 

 (.31، ص: 1991، ال البيج )الكركوري جمالالسهلية الساحلية املنبسطة ذات تربات حديثة فوق رم

صالحة للزراعة وتتأقلم مع خصوصيات مناخ املنطقة، تتميز تربات ساحل الغرب األطلنتي بكونها  ،إلى هذا فضال 

بحيث شهدت في اآلونة األخيرة تكثيف زراعي كبير خاصة مع إستعمال التقنيات الفالحية الجديدة )البيوت املغطاة، أساليب 

الية التي تتميز بها السقي الحديثة...الخ(، أما على مستوى النظم املائية فهي بمثابة وعاء وخزان مائي مهم نظرا للنفادية الع

 ربات الرملية.        الت

 

(3D) الغرب األطلنتي سهل نموذج رقمي لساحل -1رقم شكل    

 

)عمل شخص ي( 50000/1القنيطرة، سيديعالاللتازي وسيدي يحيى : منحنيات التسوية للخرائطالطبوغرافية التالية: املصدر  
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حوالي  1994تقطن بهذه الواجهة الساحلية ساكنة مهمة وفي تطور مستمر، بحيث بلغ عدد السكان خالل إحصاء 

، في حين بلغت الساكنة خالل اإلحصاء العام 2004نسمة خالل سنة  481666نسمة، لينتقل عدد الساكنة إلى  372806

نسمة. وعموما عرف مؤشر النمو السنوي لساكنة ساحل الغرب تذبذبا  610855حوالي  2014نى لسنة للسكان والسك

، في حين عرفت %4,3( نموا سنويا بلغ نسبة 94/04صارخا بين الفترات اإلحصائية، إذ سجلت الفترة اإلحصائية ما بين )

 .%2,8وصلت إلى ( تراجعا طفيفا بمعدل زيادة سنوية 04/14الفترة اإلحصائية ما بين )

 :واملناقشة النتائج: ثانيا

 :السنوية املطرية التساقطات فترات انتظام عدم -1

يظهر من خالل السلسلة اإلحصائية للمحطات الرصدية املدروسة بيانات بيسنوية مختلفة، فمن خالل املعطيات 

ح أن التوزيع السنوي للتساقطات املطرية املحصل عل ها والتي تم تحويلها إلى رسوم بيانية لتسهيل قراءتها وتحليلها، اتض

 يعرف تذبذبات كبيرة من سنة إلى أخرى، وال يعرف أي انتظام، بحيث تتعاقب سنة مطيرة مع أخرى جافة أو العكس. 

فعلى مستوى التساقطات تم إنجاز مجموعة من الرسوم البيانية إلبراز تطور التساقطات عبر السنوات الخاصة 

سنة،الش يء الذي أفض ى إلى معرفة أرقام  30حدة في سلسلة تتعدى مدتها الزمانية أكثر من  بكل محطة مناخية على

ومعطيات لها عالقة في تفسير طبيعة العوامل املناخية الكامنة باملنطقة من قبيل تحديد أعلى وأدنى قيمة لكل محطة، 

 ومعرفة الحدود العليا والدنيا للنظام املطري الخاص بكل محطة.

 (2016 -1986كميات التساقطات السنوية بمحطة املناصرة ما بين ) -2م الشكل رق

 
 (، بتصرف2017مصدر املعطيات: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي )

 

 معدل وصلإذ  ،(2016-1986) اإلحصائية السلسلة خالل مهمة مطرية تساقطات املناصرة جماعة سجلت

 سنة من التوزيع مستوى  على تذبذبا املطرية للتساقطات البياني الرسم خالل من يظهر لم،م 557.2 باملناصرة التساقطات

-2002/1998-2008/2001-2010/2009-2012/2011-2013) سنوات خالل وبضبط األخيرة سنة 20 فخالل أخرى، إلى

 سنة في وخاصة األمطار لتساقط مستوى  أدنى سجلت هذا عكس تمهمة، تساقطا املنطقة عرفت( 1997/1996-1995

 .ملم 281,9( بلغت 19 1995-94)

 

السنوي للتساقطاتالمعدل  المعدل األقصى للتساقطات التساقطات السنوية بملم  للتساقطات المعدل األدنى   

السلسلة 

 اإلحصائية

رية بملم
ط

ت الم
طا

ساق
الت
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 (2011 -1981كميات التساقطات السنوية بمحطة القنيطرة ما بين ) -3رقم  الشكل

 
 (، بتصرف2017مصدر املعطيات: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي )

 

 املناصرة، محطة مع املسجلة املعدالت ناحية من كثيرا متشابهة تبدو القنيطرة محطة أن ،(3) الشكل من نستنتج

( 95-96) سنة قيمة أعلى سجلت العموم فعلى وانفتاحهم على املحيط األطلس ي،  الجغرافي القرب إلى باألساس راجع وذلك

 234,4 بمعدل( 94-95) سنة املسجلة التساقطات كمية أدنى تبقى حين في ،190% زيادة بنسبة ملم، 1020 يناهز بمعدل

 بمحطة املسجل السنوي  العام املعدل كما أن .48%بنسبة  للتساقطات املتوسط املعدل من بكثير أقل رقم وهو ملم،

 .الدراسة مجال ضمن املناصرة محطة بعد الثانية املرتبة يحتل وبذلك ملم، 555 حدود في يتراوح القنيطرة

 (2016 -1986ا بين )كميات التساقطات السنوية بمحطة سوق الثالثاء الغربم -4الشكل رقم 

 
 (، بتصرف2017مصدر املعطيات: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي )

 

بأن محطة سوق الثالثاء الغرب تعرف تساقطات مطرية متذبذبة بحكم بعدها عن املحيط  )4(يتضح من الشكل 

في توالي سنوات مطيرة و أخرى جافة، بحيث يصل املعدل  األطلس ي ذو املؤثرات الرطبة، غير أن امليزة األساسية للمحطة تكمن

ملم(، حيث تعرف املنطقة توزيعا سنويا للتساقطات املطرية  499العام للتساقطات املطرية بمحطة سوق الثالثاء الغرب )

 المعدل األدنى للتساقطات المعدل السنوي للتساقطات المعدل األقصى للتساقطات التساقطات السنوية بملم 

رية بملم
ط

ت الم
طا

ساق
الت

 

السلسلة 

 اإلحصائية

 

المواسم 

 الفالحية
التساقطات السنوية بملم 

 بملم 
 المعدل السنوي للتساقطات المعدل األدنى للتساقطات المعدل األقصى للتساقطات

رية بملم
ط

ت الم
طا

ساق
الت

 

السلسلة 

صائيةاإلح  
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نخفضت ( ا94-95ملم، بينما في سنة ) 820( سجلت أعلى الكميات املطرية التي وصلت إلى 95-96غيرمنتظم، ففي سنة )

 ملم. 248,6هذه الكمية إلى 

 املسجلة املطرية التساقطات بكمية التنبؤ يمكن ال بحيث كبير، بشكل واردة الحادة السنوية فاالختالفات العموم، على

 منجهة املحطات، بجميع مستقرة وغير متذبذبة التساقطات أن السنوية املعدالت خالل من يظهر إذ املوالية، السنة خالل

 هذا وتفسير الدراسة، بمنطقة التساقطات حقيقية عن يعبر ال الغرب لسهل السنوية التساقطات معدل رفةفمع أخرى 

 التساقطات معدل تردد جانب إلى ووسيطها، كمية أدنى مع للتساقطات كمية أقص ى تظهر التي السنوية التباينات إلى يرجع

 .البيسنوي  التوزيع في واضحة فوارق  تعرف التي سنويةالبي

 معظم في املؤشرين هذين أن يتضح السنوية، التساقطات معدل مع ومقارنته الوسيط املؤشر دراسة خالل من

 سجلت بينما ملم 664 حوالي القنيطرة بمحطة الوسيط يبلغ بحيث متقارب، جد الدراسة بمنطقة املدروسة املحطات

 ملم 563.1 حوالي الغرب الثالثاء وق س محطة وسيط بلغ حين في للمحطة، كوسيط ملم 601 حوالي املناصرة محطة

 .اإلحصائية السلسلة خالل املسجلة التساقطات للكميات كوسيط

 :(الجفاف معامالت) البيومناخية الحصيلة -2

تقتصر املعطيات املناخية املتوفرة في هذه الدراسة على مقاييس األمطار والحرارة، كما هو الشأن في باقي املحطات 

أو تنعدم باقي العناصر األخرى املتعلقة بالتبخر،  ه عام رغم صعوبة الحصول عل ها، بينما تكون ناذرة األرصادية املغربية بوج

 (. 2011التغيم، الضباب...الخ، والتي من دونها تفتقد الدراسة إلى الدقة العلمية )شحو، 

التي تتواجد على شكل صيغ  في هذا اإلطار، ومن أجل تفادي هذه النقائص العلمية، يأتي دور الحصيلة البيومناخية

كثيرة ومعقدة، وقد جاءت هذه الصيغ العلمية املعقدة في البحث األكاديمي على شكل مبيانات أو إستدالليات أو معدالت أو 

معامالت...الخ، من أجل استدراك العناصر املناخية املفقودة، والهدف من هذا يكمن في معرفة وتصنيف املناخ السائد 

ب األطلس ي. فيما يتعلق بمجال الدراسة، سنكتفي باعتماد املؤشرات األكثر استعماال وتداوال: مؤشر كوسن بساحل سهل الغر 

Gausse. 

 ": Gaussenكوسن"  مؤشر حسب الغرب سهل بساحل والرطبة الجافة الفترة -أ 

وسطات الشهرية إمكانية تحديد املدة التي يستغرقها الفصل الجاف، باالعتماد على املت Gaussenيمنس مؤشر كوسن 

ب)ملم(، يساوي أو يقل عن P ، فالشهر يعتبر جافا كلما كان مجموع تساقطاته (Pmn<2T°C)للتساقطات والحرارة معا، 

، وهكذا كوسن على مبيان عرفه باسم "املبيان املطر الحراري"، أي تداخل املنحنيات الحرارية T(°C)ضعف معدل الحرارة 

 احل سهل الغرب األطلس ي على الشكل األتي: واملطرية، التي جاءت بالنسبة لس
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 الدليل التساقطي الحراري ملوقع املحطتين على مبيان كوسن -5الشكل رقم          

 

 
 (، بتصرف2017مصدر املعطيات: عمل تركيبي، معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي)

)املناصرة، سوق الثالثاء الغرب(، تدل على إعتدال  ها بالنسبة ملحطتيوضعية ال بأس ب إجماال، يرصد مبيان كوسن

 األشهر الباردة مقارنة مع األشهر الجافة، مما يعكس حصيلة مناخية إيجابية لساحل سهل الغرب األطلس ي.

 :( "Emberger(1930أومبرجي" معامل -ب 

توسطي، فاهتدى إلى مؤشر بيومناخي عمل أومبرجي على إيجاد صيغة مركبة تساعده في تحديد طبيعة املناخ امل

" الذي لم يستخدم فيه سوى املعدالت املطرية Q2الحراري ألومبرجي –يحمل اسمه عرف هذا املؤشر ب "املعامل التساقطي

السنوية، باإلضافة إلى توظيف متوسط الحرارة القصوى والدنيا، بحكم أنها تمثل املعطيات الوحيدة التي يتيحها املرصد 

 في شكل معادلة رياضية وهي كالتالي: Q2بصفة منتظمة ومسترسلة في الزمان، وقد جاء املعامل  املناخي 

 

 

 

C° / التساقطات / ملم الحرارة 

 التساقطات / ملم

 متوسط التساقطات

توسط التساقطاتم  

 متوسط الحرارة

 متوسط الحرارة

 المناصرة

 سوق الثالثاء الغرب

C° / الحرارة 

Q2= (P/M+m*M-m)/1000 
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 بحيث تدل:

-Mمتوسط الحرارة العليا للشهر األكثر سخونة بدرجة كالفن :K°. 

-mمتوسط الحرارة الدنيا للشهر األكثر برودة بدرجة كالفن :K° . 

-Pبامللم  : معدل التساقطات السنوية، معبر عنه(mm). 

  °T°C=K+272تحسب بالدرجات املطلقة:  mو Mبحكم أن 

عاليا، بإعتبار  (Q2)من خالل تبني هذه الصيغ، يمكن القول بأن مناخ منطقة ما يعد أقل جفافا كلما كان معامله 

الباردة من السنة، ، بحكم أن متغيرة حرارية توافق الفترة mبإدماجه مع  Q2أن أومبرجي لم يقف عند هذا الحد، بل عزز 

، يمكن Climagramme Pluviométrique d’Embergerالحراري  –على مبيانالتساقطي mو Q2وعند نقل هاتين القيمتين 

 إدراج املحطات املدروسة ضمن أحد البيومناخات الستة التالية:

 Q2 البيومناخ

 Q2>160 شديد الرطوبة

 Q2<160>100 الرطب

 Q2<100>50 شبه الرطب

 Q2<50>25 جافشبه ال

 Q2<25>15 الجاف

 Q2<15 الصحراوي 
 

 للمحطتين التاليتين: Q2فيما يتعلق بميدان الدراسة، فقد تم احتساب 

 محطة املناصرة: -

Q2= (557,2/304,7+279 ,3*304,7-279 ,3)/1000 =  

 محطة سوق الثالثاء الغرب: -

Q2= (498,8/304+279 ,3*304-279 ,3)/1000 =  

 للمحطات الثالث  Q2لتساقط الحراري ا -1الجدول رقم 
 

 املحطة الرصدية
التساقطات ب 

 ملم

معدل الحرارة 

 °Cالقصوى ب 

معدل الحرارة 

 °Cالدنيا ب 

 

Q2 

 

 املستوى البيومناخي

 شبه الرطب 86 6,1 28,4 557,2 املناصرة

 شبه الرطب 67,3 6,1 31,5 498,8 سوق الثالثاء الغرب

 (، بتصرف2017معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي ) مصدر املعطيات: عمل تركيبي،
 

 

86 

67,3 
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 :"Martoune Deلدومارتون "  الجدب استداللي مؤشر -ج 

على تحديد طبيعة املناخ السائد، من خالل دراسة العالقة بين معدل  MartouneDeيدل مؤشر دومارتون 

تساقطات السنوية مقسومة على املعدل الحراري التساقطات السنوية ومعدل الحرارة السنوي، فكلما كانت قيمة معدل ال

فاملناخ  20فاملنطقة تتمتع بمناخ شبه رطب، أما إذا نزلت قيمة املعادلة عن  20أكبر من  10السنوي الذي أضيف إليه 

يتجه نحو الطابع الجاف، وعلى هذا األساس، أقترح دومارتون جدول يوضح فيه مؤشرات الجفاف ونوع املناخ السائد 

 طقة.باملن

 

 نوع املناخ معامل الجفاف

 جاف 5أقل من 

 شبه جاف 10و 5ما بين 

 شبه رطب 20و 10ما بين 

 رطب 30و 20ما بين 

 شديد رطوبة 30أكثر من 
 

 كما اعتمد دومارتون لتحديد مؤشر الجفاف على املعادلة التالية:    

 بحيث تدل:

- Y.مؤشر الجفاف : 

- T.معدل الحرارة السنوي بالدرجة : 

- P.معدل التساقطات السنوية ب ملم : 

 بخصوص ميدان الدراسة، فقد تم احتساب معامل الجفاف لدومارتون، وتم الحصول على النتائج التالية:

    =Y=557,2/(17, 3+10)محطة املناصرة: -
 =Y=498,8/(18,2 +10)محطة سوق الثالثاء الغرب: -

 تي:بناء على النتائج التالية نخلص إلى إنجاز الجدول اآل

 مؤشر استداللي الجدب لدومارتون للمحطات الثالث -2الجدول رقم 
 نوع املناخ معامل الجفاف °Cالحرارة السنوية ب  التساقطات السنوية ب ملم املحطات الرصدية

 رطب 20,41 3 ,17 557,2 املناصرة

 شبه رطب 17,68 18,2 498,8 سوق الثالثاء الغرب

 (2017عتماد على معطيات املكتب الجهوي الستثمار الفالحي بالقنيطرة )مصدر املعطيات: عمل شخص ي، باال 

Y=P/T+10 

20,41 

17,68 
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(، ومن خالل تطبيق معادلة دومارتون، يظهر من أن منطقة الدراسة تقع في النطاق املناخي 2بناء على نتائج الجدول )

رب األطلس ي من املؤثرات الرطب والشبه رطب كلما اتجاهنا شرقا، وهذا راجع كما سبق القول من استفادة ساحل سهل الغ

 املحيطية الرطبة الذي يسهم في تلطيف الجو بواسطة نسيم البحر.

 

 :القصوى  املناخية الظواهر حدة وارتفاع املناخ، عدوانية تجليات -3

ة تعد التغيرات التي تطرأ على املناخ من العوامل املؤثرة في حجم وكمية املوارد املائية بحكم أن القلة الشحيحة أو الزياد

املفرطة من املياه تعد سببا في معظم مؤشرات الهشاشة البيئية التي تعرفها منطقة ساحل الغرب األطلنتي، فعنصر املاء من 

أبرز عناصر البيئة الطبيعية تأثر باملناخ وتذبذباته بمجال الدراسة، بحيث يتجلى ذلك من خالل تعاقب فترات الجفاف 

يضانات(، وذلك ارتباطا بتقلبات أحوال الطقس واملناخ باملنطقة، وهذا ما تؤكده الهيدرولوجيوفترات الفيض املائي )الف

 .1الحقائق الرصدية سواء املطرية منها أو الهيدرولوجية والتي تشير إلى وجود عالقة وطيدة وقوية بين العنصرين

يعرقل مسلسل التنمية، مما كما أن النقص في املياه أو وفرتها وما ينتج عن ذلك من جفاف أو فيضانات من شأنه أن 

ينعكس سلبا وبصفة مستدامة على الساكنة وإطار حياتهم الذي يظهر بشكل واضح من خالل التضرر املباشر ملستوى 

إلى تدهور ظروفهم اإلقتصادية واالجتماعية، وعلى هذا األساس يمكن إيجاز اإلشكالية املناخية للموارد  فضال املعيشة، 

 طلنتي في الجوانب التالية:املائية بساحل الغرب األ 

 :األطلنتي الغرب سهل بساحل الفيضانات إشكالية تعدد -أ 

أظهرت التقلبات املناخية الغير املألوفة املسجلة خالل الثالثين سنة املاضية بساحاللغرب األطلنتي على أن قضية 

عامل معها بجدية، إذ تحدث الحماية والوقاية من مخاطر الفيضانات أصبحت تشكل إحدى الرهانات التي ينبغي الت

الفيضانات بمنطقة الدراسة نتيجة ارتفاع مستوى منسوب مياه واد سبو بفعل حموالت األحواض املائية الكبرى لورغة 

/ث، 3متر 2000/ث، بحكم أن قدرته االستعابية ال تتعدى 3متر 3200وبهت، خصوصا عندما يتجاوز صبيب واد سبو عتبة 

بمثابة اجتياح املياه ملنطقة ما،   Floodي للمياه الفائضة تشمل مساحة شاسعة. ويعد الفيضانمما يجعل االمتداد املجال

 بفعل صعود منسوب مستوى املياه داخل املجارى املائي بسبب حدوث تساقطات مطرية قوية ومركزة أو نتيجة سيل جارف.  

 لهم يشكل الفيضانات خطر أن على لساكنةا تصريحات خالل ومن ميدانيا املستقاة املالحظات تبين السياق، ف هذا

 الفيضان خالل البحث شملها التي ساكنة أقر الذكر، سبيل فعلى جسيمة، مادية أضرار ويخلق التنمية أمام كبيرا عائقا

 وتدمير الزراعية املحاصيل إتالف في تجلت فادحة خسائر خلف أنه على 2009 لسنة الدراسة منطقة عرفته الذي األخير

 رؤوس من مهم عدد نفوق  جانب الفالحية،إلى والحيازات امللكيات وتخريب التحتية والبنى املنازل  جوانب من همةم أجزاء

   .املاشية

 لآلليات التام الغياب إلى الكارثية، النتائج هذه مراد يعد فإنه الواقع مع وربطها امليداني البحث نتائج إلى بالرجوع

 ضعف إلى فضال البيئية، الكارثة هذه حدوث توقيت تحديد صعوبة أي الفيضانات لخطر عرضة األكثر للمناطق املراقبة

 منها، اإلستفادة دون  املياه من هائلة كميات ضياع عنه ينتج مما حقينتها توحل أو السدود في املتمثلة األخرى  التجهيزات

 مسبقا، لها تخطيط يتم ال إذ عابرة، طاهرةك الفيضانات مع الوطني التراب إعداد عن املسؤولين تعامل هو األمر في والخطير
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 بفعل واإلنقاذ، التدخل وسائل غياب إزاء سخطهم عن إل هم املوجهة االستمارة خالل الساكنة من 93% حوالي أكد بحيث

 ما وهذا مهولة، خسائر وراءها تخلف التي الكارثة حدوث عند السريع والتدخل املدنية الوقاية بين ما التنسيق آلية ضعف

 العقود خالل األطلنتي الغرب ساحل شهدها التي الفيضانات حاالت أهم يظهر ،الذي(02) رقم الجدول  جلي بشكل يوضحه

 .  عنها ناجمة الخسائر أهم وتحديد األخيرة،

 

 

 

 2010-1951السياق التاريخي لحاالت الفيضانات املسجلة بساحل سهل الغرب األطلس ي ما بين  -3الجدول رقم 
 

 جغرافياملوقع ال
 

 /ث3صبيب م السنوات
 

 مساحة املناطق املتضررةبالفيضانات وحجم الخسائر
 
 

سهل 

 الغرباألطلس ي

هكتار وعزل التجمعات السكنية  159 000غمر حوالي  8000 1951دجنبر 

 )الدواوير(.

 هكتار من األراض ي الزراعية. 100 000غمر حوالي  4600 1960يناير 

 هكتار من األراض ي الزراعية. 180 000الي غمر حو  10 000 1963يناير 

 هكتار من األراض ي الزراعية. 10 000غمر حوالي  11 000 1970يناير 

سنوات: 

73/89/96/02 

 

-- 

هكتار من األراض ي الزراعية وعزل  140 000غمر أكثر 

 العديد من التجمعات السكنية )الدواوير(.

 ألف أسرة 30وإجالء ما يقارب  هكتار  90 000غمر حوالي  5600 2009فبراير 

 هكتار من األراض ي الزراعية.  138 000غمر أزيد  7000 2010يناير 

 (، بتصرف.2016) -فاس–مصدر املعطيات: وكالة الحوض املائي لسبو
 

 والتدهور  fragility الهشاشة من لصنفين تسجيلها األطلنتي الغرب ساحل للمنطقة بالنسبة فاملالحظ هكذا،

degradation، عملية نشاط بفعل أمتار بعدة سبو واد صوح تراجع في تتمثل خطيرة بيئية دينامية يخلف فالفيضان 

 فيصبس سبو واد جريان على سلبا تنعكس الظاهرة هذه ،1Sapement بالنجوخ علميا عليه يصطلح ما أو الضفاف تقويض

 .وسطحيا بطيئا بذلك

 الرملية التربة ونوعيةة تركيب إلى راجع وهذا الوادي، لجوانب كثلية قاتاإلنزال من العديد حدوث نجد هذا، مع موازة

 واد جوانب من كبير جزء إنسياخ إلى بالتالي تؤدي التي املياه منسوب ملستوى  كبير انخفاض عن فضال باملنطقة، املتواجدة

 .  القعر في وسقوطها سبو

 2017إلى حدود سنة  1967/ث من سنة 3صبيب واد سبو عند املصب ب م -6رقم شكل

m3/s 
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 (2018) -فاس-املصدر: وكالة الحوض املائي لسبو

 

 ما املياه حجم في تذبذب عرف قد املصب عند سبو واد بصبيب املتعلق البياني الرسم أن ،(6) الشكل خالل من يظهر

 التي والسنين املائي فيضال ذات سنوات مع وطيدة عالقة له وهذا أخرى، جهة من األشهر بين وما جهة، من السنوات بين

 نسب أعلى سجلت بحيث ،(ينخفض والصيف الواد، صبيب يرتفع الشتاء) الفصول  بين وما هيدرولوجي، جفاف عرفت

 شهر خالل ث/3متر 39,99 معدله وما ث،/3متر 9,36 بمعدل 2009/2010 الهيدرولوجية السنة خالل عند سبو واد لصبيب

 مجموعة وراءها وخلف الدراسة منطقة شمل مائي فيض السنة هذه سجلت بحيث الهيدرولوجية، السنة نفس من يناير

 .الخسائر من

 0,03 من أقل إلى تصل بنسبة 1980/1981 الهيدرولوجية السنة خالل سبو واد لصبيب معدل أدنى تسجيل تم كما

، ث/3متر 0,095 إلى لتص بنسبة الهيدرولوجية السنة نفس من نونبر شهر خالل معدل أعلى تسجيل عن فضال ث،/3متر

 بعض جانب إلى جفافا، األكثر السنوات بين من يعد هيدرولوجيا جفافا عرفت السنة هذه أن على يدل الذي الش يء

 مالحظة يمكن سبق مما وانطالقا العموم، فعلى. 2015/2016و 1994/1995و 1972/1793: منها األخرى  الجافة السنوات

 من أكثر( سنة 50 أصل من ث/3متر 4 من أقل صبيبها معدل كان سنة 44 من أزيد) الهيدرولوجي الجفاف سنوات أن

 .سبو بواد املائي الفيض سنوات

 :املناخي الجفاف ظاهرة احتداد تواتر -ب 

 يتسم محيطية مؤثرات ذو جاف شبه متوسطي بمناخ تتميز التي املناطق بين من األطلنتي الغرب سهل ساحل يعد

 الزمان في وتنوعها Droughts)  (الجفاف ظاهرة احتداد تعاقب من يعاني الحين ذات يف أنه إال بها، البأس بتساقطات

 عن ينتج بحيث محددة، منطقة وفي معينة زمنية فترة خالل العامة املائية امليزانية في عجز على املصطلح هذا ويدل واملكان،

 املياه مستوى  نزول الجفاف ظاهرة عن ويترتب ،1التساقطات عن الواردة املائية املوارد كمية في كبير شح العجز هذا

 الجفاف به يقصد ما وهذا سبو، واد صبيب معدل متوسط مستوى  على كبير وانخفاض العادية، حاالتها عن الجوفية

 .الهيدرولوجي

                                                           

: السعدي،تطوان،العدد املالك عبد جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية مجلة". املغرب مناخ في الجفاف موقع( : "2007) صباحي .محمد1

 .29:،ص14

 السنوات الهيدرولوجية
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 السنوية التغيرات في املتمثلة املناخ عناصر تحليل إلى سبق فيما البحث تطرق  فقد الحقيقة، هذه مالمسة وألجل

 في حاد بعجز تحصيلتها تميز جافة، سنوات تسجيل عن أبانت والتي سنة، 30 على تزيد ملدة املسجلة والحرارة لتساقطاتل

 فهذه ،(1999-1998)و( 1995-1994)و( 1975-1974: )التالية الفترات خالل أبرزها رصد تم إذ السنوية، التساقطات كمية

 .أكثر أو الزمن من عقد إلى أحيانا تصل وقد سنوات عدة إلى سنة من تستغرق  أن يمكن املتوقعة غير الفترات

 بحيث باملنطقة، املائية املوارد على جدا سلبية آثار لها كانت األطلنتي الغرب ساحل شهدها التي الوضعية هذه العموم، فعلى

 إلي وصل عمق. )2لجوفيةا املياه مستوى  في وانخفاض السطحية، املياه واردات من% 60 يعادل ما إلى وصل عجز تحديد تم

 املنطقة بأن املناخية بالتطورات املتعلقة والدارسات األبحاث تؤكد إذ( الدراسة بمجال املناطق بعض في متر 70 أزيدمن

 سقوط معدالت على وكذا املائية املوارد كميات على الجفاف ظاهرة الحتداد سلبية وانعكاسات تأثيرات مستقبال تشهد سوف

 .األمطار

 من بأيحال تعني وال استثنائية وليست بنيوية تبقى تأثيرها وحدة أهميتها على الجفاف، ظاهرة احتداد أن غير

 لها املغرب عرفت قد طارئة، وأحوال مناخية تقلبات أخرى  إلى فترة من تعرف بل املغرب، شهده جذريا مناخيا تغيرا األحوال

 التاريخية والكتب املراجع من استسقاءه يمكن ما وهو املتوسطي خاملنا به يتصف ما غرار على الطبيعي تاريخه عبر نظائر

 .واملجاعات الجفاف فترات من العديد دونت التي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األخطار الطبيعية املهددة للموارد املائية بساحل الغرب األطلنتي -7رقم  شكل

 
 (2017/2019املصدر: البحث امليداني )
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 خالل من ميدانية، والدراسات األبحاث أساس على بنيت قد التقديرات هذه إلى التوصل فإن فقط، لإلشارة

 شملتها التي األطلنتي الغرب ساحل ساكنة أقرت بحيث اإلحصائية، االستمارة توجيه طريق عن بالساكنة املباشر االحتكاك

 وراءها بذلك مخلف 65% نسبةب الفيضانات خطر في تتمثل بكثرة منها تعاني التي اإلكراهات بين من أن على البحث عينة

 على أساس تنعكس والتي الفترات بعض خالل الدراسة منطقة تشهده الذي الجفاف مستوى  على أما فادحة، خسائر

 في اإلقتصادية، وضعياتهم يهدد الذي الخطر هذا إزاء سخطهم عن عبرت الساكنة من 26% حوالي فإن الزراعية املنتوجات

 املستهدفة الساكنة من 9% بحوالي عبر بحيث الساكنة على مباشر خطر أي تشكل ال والتي بةالتر  انجراف أخطار تبقى حين

 ارتفاع عند سبو واد لضفاف بالقرب تكون  التي تلك وخاصة التربة انجراف لخطر الفالحية مزارعهم تعرض عن للدراسة

 .املائي الفيض أثناء أي املاء منسوب مستوى 

 :املائية املوارد على وأثارها األطلنتي الغرب بساحل املناخية التغيرات -ج 

تتأثر املوارد املائية تأثرا بارزا باملناخ وتذبذباته وجل التغيرات التي يعرفها في الزمان واملكان، وبالرجوع إلى دراسة 

صاد ملم كل سنة )مديرية األر  1,5التطور البيسنوي للتساقطات بساحل الغرب األطلنتي، يظهر أن هناك انخفاض بحوالي 

ملم في بداية القرن العشرين إلى  700الجوية(، بحيث تشير الدراسات أن املعدل الوطني لكميات األمطار قد تتراجع بحوالي 

، كما تدل هذه النزعة نحو 14%ملم في مطلع القرن الواحد والعشرون، إذ بلغت نسبة التراجع حوالي أكثر من  500أقل من 

 صبس أكثر جفافا.االنخفاض، إال أن مناخ املنطقة أ

وللمعرفة التحوالت التي تخص الجريان السطحي لحوض سبو، سيتم اعتماد دراسة تحليلية تهم التغيرات الزمنية 

، والتي اتسمت 2010إلى حدود سنة  1940للواردات املائية السطحية للحوض، باالعتماد على معطيات إحصائية تعود لسنة 

 .53%ذ بلغت معامل تغيراتها أزيد من بالتذبذب وعدم االنتظام البيسنوي، إ

 

 2010 -1940تطور االنحراف كمية الواردات املائية السطحية عن املعدل العام بحوض سبو ما بين  -8رقم شكل
 

 (2018) -فاس-املصدر: وكالة الحوض املائي سبو

 منطقة إليه تنتمي الذي سبو لحوض السطحية املائية املوارد كميات انحراف وثيرة تحليل خالل من تضحي

 قصيرة، مختلفة، مدد ذات منتظمة غير زمنية فترات بعدة مرت قد السطحية املائية املوارد كمية في التغيرات أن الدراسة،
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 الهيدرولوجي، الجفاف ذات وأخرى ( الفيضانات) املائي الفيض فترات خاللها من تواترت بحيث كبيرة، أو متوسطة، أو

 :هما كبيرتين فترتين بين التميز يمكن وعموما

 قدرت املائي الفيض ذات السنوات باستحواذ اتسمت والتي ،1979 سنة حدود إلى 1940 سنة من امتدت التياألولى الفترة-

 هذه شهدت فقد هذا، مقابل في ،1942 الهيدرولوجية السنة خالل ذروتها باغت إذ سنة، 40 أصل من سنة 25 بحوالي

 (.الهيدرولوجي الجفاف) املائي زالعج ذات سنة 15 حوالي الفترة

 جفاف ذات متواصلة سنوات الفترة هذه سجلت بحيث ،2010 سنة أواخر إلى 1980 سنة من املمتدة الثانية الفترة-

 إلى 1987 سنة من وكذلك ،1986 سنة حدود إلى 1980 سنة من: األتي الشكل على مترددة سنة 24 حوالي بلغت هيدرولوجي

 ومتواصال مسترسال هيدرولوجي جفاف عرفت الفترة هذه أن ذكره، والجدير ،2008 سنة إلى 2000 سنة ومن ،1996 سنة

 6 بحوالي قدر الذي املائي الفيض ذات للسنوات متواضع تردد الفترة هذه شهدت كما السنوات، بعض في وعنيفا زمنيا

 .معزولة الغالب في كانت كلها سنوات

 :التغيراتاملناخية مع وعالقتها الغرب سهل بساحل املائية للموارد املستقبلية التوقعات استشراف -د 

تطرقت العديد من الدراسات واألبحاث التي أنجزت حول التغيرات املستقبلية للموارد املائية بفعل التحوالت املناخية 

لدراسة واملتميز التي يشهدها العالم، إلى تحليل الوضعية الحالية للموارد املائية بحوض سبو الذي تنتمي إليه منطقة ا

بتعرضه إلكراهات عدة تكمن في: توالي وتعاقب الفترات الجافة التي انعكست بشكل واضح على كمية املياه السطحية 

وانخفاض مستوى الفرشة الباطنية، فضال عن الضغط املكثف لالستعماالت البشرية وما يصاحب ذلك من تأثر املياه 

بالتلوث جراء االستعماالت الفالحية
1

الصناعية والحضرية )املياه العادمة(، كل هذه العوامل ستعرض املوارد املائية ملزيد و  

 .global warmingمن الهشاشة والتدهور، الش يء الذي سيجعل من املاء في املستقبل أكثر تأثرا باالحترار املناخي 

 بحوض سبو 2080 التوقعات املستقبلية للدرجة الحرارة وكمية التساقطات في أفق سنة -4جدول رقم 

 2080 2050 2030 السنوات

 4C° - C°5ما بين  2C° - C°3ما بين  0C° - C°1ما بين  (°C)نسب ارتفاع درجة الحرارة 

 -50و -40ما بين  ملم -30و -20ما بين  ملم 5-0ما بين  انخفاض كمية التساقطات ب ملم

 (2018) -فاس-املصدر: وكالة الحوض املائي سبو

 بالهشاشة واملتسمة لها يتعرض التي الحرجة الوضعية بحكم سبو حوض بأن يظهر ،(4) رقم الجدول  من إنطالقا

 تشير بحيث فأكثر، أكثر سيتضرر  املائي الرصيد أن من املستقبلية اإلسقاطات أبانت فقد املياه، على املفرط الضغط وتزايد

 في ستستمر كما ،2050 سنة خالل ملم -30و ممل -20 بين ما يقدر انخفاض ستعرف التساقطات كمية أن التوقعات

 تطور  ستعرف فإنها الحرارة درجات بخصوص أما. 2080 سنة أفق في ملم -50و ملم -40 بين ما إلى وتصل االنخفاض

 2080 سنة خالل الوصول  املتوقع من إذ ،C°3و° 2C بين ما إلى 2050 سنة خالل سيرتفع بحيث الحرارة، معدالت في وارتفاع

 .األطلس ي الغرب سهل بساحل C°5من رأكث إلى

                                                           

1.Taky.Abdelilah, Kili Malika, El MansouriBouabid, Chao Jamal (2006) : " Novelle approche d’estimation des prélèvements d’eau 

d’irrigation à partir des ressources souterraines : cas de la nappe côtière du Gharb", l’institut scientifique, Bulletin de l’Institut 

Sciences, Rabat, section sciences de la terre, 2006, n° :28, Kenitra, Maroc. 

 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 200

 2050املوارد املائية السطحية والباطنية لحوض سبو في أفق  -9الشكل رقم 

 
 (، بتصرف2018) -فاس-مصدر: وكالة الحوض املائي سبو

 

 

، االنخفاض الكبير الذي ستتعرض له املوارد املائية السطحية والباطنية بحوض سبو ،( أعاله9رقم ) شكليوضح ال

، إذ يظهر من أن كمية املياه السطحية ستعرف تراجعا مهما يصل 2050بفعل انعكاسات تأثير التغيرات املناخية في أفق سنة 

، كما ستعرف املياه 2050خالل سنة  3مليون م 1600، فيما ستنخفض إلى 2030خالل سنة  3مليون م 1872إلى حوالي 

 .2050في أفق سنة  3مليون م 622و 2030خالل سنة  3مليون م 642الباطنية هي األخرى تراجع سيقدر بحوالي 

 

 :عامة نتائج: ثالثا

 أهم نتائج الدراسة فيما يلي:تتجلى 

الضغط على املوارد املائية  رتفاعهم إلى حد كبير في االذي يسخاصة الجفاف املناخيباملنطقةو حدة الجفاف  تزايد -1

مع  موازاةدرجات الحرارة يسهم بشكل كبير في نضوب املياه  أن ارتفاع فضال عن، املتوفرة خاصة الجوفية منها

 .اليومية كذا االستغالل البشري لهاته املوارد بطرق غير رشيدة في االستعماالت الفالحية والصناعية أو 

تراجع نصيب الفرد من املاء بشكل كبير مقارنة مع املعدالت السابقة حيث من املتوقع أن ال يتجاوز هذا املعدل في  -2

السنة، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع املعدل املسجل سنة /للفرد3ترم 590 ما يقارب حوالي 2025غضون سنة 

 .السنة/ 3متر 1400ما يعادل  الذي وصل 1990

تراجع  وعالقتها مع التغيرات املناخية األطلس ي الغرب سهل ساحلاملائية بالتوقعات املستقبلية للموارد أظهرت  -3

، الش يء الذي يتطلب معه 2050ائية سواء الباطنية منها أو السطحية بشكل مهول في أفق سنة معدل املوارد امل

 وضع إستراتيجية محلية تتوافق مع خصوصيات املجال الساحلي املغربي، وتقلل من آثار حدة التغيرات املناخية. 

 بالتوصيات التالية: ي البحثلصت إل ها الدراسة، يوص بعد التوصل إلى النتائج التي خ :توصيات البحث: رابعا

وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا لخلق الوعي وإيقاظ حس  ملناخيتفعيل دور املؤسسات املؤكل إل ها االهتمام بالشأن ا -

 البيئة.واطنة لدى الساكنة بأهمية املحافظة على املالتوعية و 

األخطار لتدبير  العلمي في الحقل املناخيبيئية، لتشجيع البحث تعزيز دور املؤسسات البحثية واألكاديمية املهتمة بالقضايا ال -

 البيئة )الفيضانات، الجفاف( ذات الصلة بالتغيرات املناخية.

ت
سنوا

 ال
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وضع دراسة مستقبلية لتحديد املناطق التي تعرف خطر الفيضان من أجل العمل على بناء سدود للحد من هذا الخطر  -

 .اعمن الضي واالستفادة من املوارد املائية

 خاتمة:

بالرجوع إلى اإلحصائيات واملؤشرات التي تم اعتمادها في هذه الدراسة، نخلص إلى أن السياق العام لتطور 

التساقطات السنوية باملحطات  الرصدية  لساحل  سهل الغرب األطلس ي، سجل تذبذبا  بين الفترات الرطبة بمختلف 

 ومارتون  بلد لجد استدالليا ، ومؤشرEmberger برجيأوم ،Gaussen تصنيفاتها حسب مؤشرات التالية: كوسن

MartouneDe والفترات الجافة بمختلف مستوياتها، فبالنسبة لسنوات الجافة التي شهدها ساحل سهل الغرب زاد ترددها

نتيجة وحدتها منذ ثمانينات القرن املاض ي إلى حدود الوقت الراهن، مسجال بذلك تراجعا ملموسا في كمية األمطار السنوية 

 للتقلبات املناخية التي مست املجال الساحلي األطلس ي.

وعلى هذا األساس، يظهر  أن السياق العام لتطور نظام التساقطات  يتجه نحو تسجيل الشح املائي باملنطقة، 

 قصوى الناخيةاملظواهر وبالتالي فإن املناخ بساحل سهل الغرب األطلس ي بات يشهد تقلبات مناخية مهمة نتج عنها تواترال

، هذا الوضع الشك أنه سينعكس سلبا على وضعية املوارد املائية باملجال الساحلي من خالل: تراجع (الجفاف - الفيضانات)

 حجم صبيب األودية، وضعف تغدية الفرشة املائية.

 قائمة املراجع:

 جماعيا مؤلف ".تشخيصية دراسة: األطلنتي الغرب بساحل املائية املوارد تقييم"(: 2018) مليكة واملعقيلي يونس الحيمر 

 .املغرب ،وجدة قرطبة، ،مطبعة(حاالت دراسة) املغربية باألرياف واملجتمع ملاء

 تجليات بين ما(: املغرب) األطلنتي الغرب بساحل املائية املوارد حال واقع"(: 2020) مليكة واملعقيلي يونس الحيمر 
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 التدبير القانوني للفيضانات باملغرب بين الغنى التشريعي وصعوبات التنزيل العملي

Legal management of floods in Morocco between legislative enrichment and practical 

difficulties 
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 تافياللت. الرشيدية /اململكة املغربية-عة ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين در اأستاذ باحث.

Research professor. Regional Academy of Education and formation DERAA -TAFILALET 
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 امللخص:

فيضانات وذلك عبر جملة من تسعى الدولة املغربية إلى حماية مجالها الترابي من كل أشكال املخاطر الطبيعية، وفي مقدمتها خطر ال

والذي جاء  36.15اآلليات التقنية واملؤسساتية والقانونية، هذه األخيرة تتجسد من خالل ترسانة من النصوص القانونية أبرزها قانون املاء 

ضانات، باإلضافة إلى جملة من عالوة على قوانين التعمير الرامية إلى حماية املجاالت املبنية من خطر الفي 10.95لتحيين وتطوير قانون املاء 

 املذكرات والدوريات القطاعية.

ك تتميز اليات الحماية القانونية للوقاية من خطر الفيضانات بالطابع االستباقي والوقائي كما تتميز بسيادة الزجر والعقوبات بدل االشرا

إصدار العديد من النصوص التنظيمية مما يحول دون والتحفيز، لكن ما يضعف هذه النصوص هو تشتتها في قوانين ومراسيم كثيرةوتأخر 

 التنزيل الفعلي لها وضمان فعاليتها وتكامليتها.

صعوبات تنزيل القوانين وتشتتها وتعدد املتدخلين في تدبير خطر الفيضانات كلها مؤشرات تقض ي التسريع بإحداث الوكالة الوطنية 

 يق بين مختلف املتدخلين.للكوارث الطبيعية لتجميع النصوص القانونية والتنس

 الفيضانات، املخاطر، التدبير القانوني، قانون املاء،املفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

The Moroccan State seeks to protect its territory from all forms of natural hazards, primarily the threat of floods, through a 

number of technical, institutional and legal mechanisms. The latter appear in anseveral of legal texts, notably Water Law 36.15, 

which provides for the modernization and development of Water Law 10.95, as well as in reconstruction laws designed to protect 

built areas from the threat of flooding,In addition to several sectoral laws. 

The legal protection mechanisms for flood risk prevention are proactive and preventive in nature, and they are characterized 

by preponderance and penalties rather than involvement and stimulation. However, these provisions are weakened by the 

dispersion of many laws and decrees and the delay in the issuance of many regulatory texts, thereby preventing their effective 

application and ensuring their effectiveness and complementarity. 

The difficulties of implementing the laws, their fragmentation and the multiple actors involved in the management of the risk 

of floods are all indicators of the accelerated establishment of the National Agency for Natural Disasters to compile legal texts and 

coordinate the various interventions. 

Key words:Floods, Risks, Legal Measure, Water Act. 
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 مقدمة:

تعتبر الفيضانات أبرز األخطار الهيدرولوجية التي تهدد املغرب بالنظر لفداحة خسائرها البشرية واملادية، والتي من 

 في بوسكورة واد فيضان نموذج املتتالية اناتالفيض)املنتظر ان تستفحل بشكل كبير في ارتباط مع حدة التغيرات املناخية 

) اكريمي عبد (2014، فيضان واد ام لعشار بكلميم نونبر 2010دجنبر1 ساعة24 ملمفي200 فاقت تساقطات بعد البيضاء

مناخية خاصة فيما يرتبط بكمية -واألرقام القياسية التي تسجلها العديد من املحطات الهيدرو ( 10ص  2020الكريم 

الدار البيضاء، االحواض الجبلية...(،فضال عن التدخالت البشرية غير طنجة،باب تازة، شفشاون )الزمني وتركزها تالتساقطا

تواتر خطر الفيضانات ال يهم فقط املناطق الرطبة، بل يمتد إلى )احتالل أسرة األودية باملباني وعرقلة املجاري(.املدروسة 

لتي تسجل سنويا عدة امتطاحات يتطور أغلبها إلى فيضانات تثقل املجال املناطق القاحلة )أحواض الجنوب الشرقي( وا

( واملدنواالريافالهضابواملنخفضات و أضحت الفيضانات خطرا يهدد كل مناطق البالد )السهول الواحي بالعديد من الخسائر. 

 ( 1)الجدول رقم  وفي فصول )كونيةوهيدرولوجية( مختلفة

 2014و 1950لتي ضربت املجال املغربي ما بين : أبرز الفيضانات ا1الجدول رقم 

قيمة الخسائر 

 بالدوالر

عدد 

 املتضررين

 تاريخ الفيضان املناطق عدد القتلى

 1950يناير  ***  131 *** ***

 25/09/1950 صفرو  100 *** ***

 1954نونبر  ***  30 *** ***

 23/05/1963 حوض ملوية  *** *** ***

 1963دجنبر  لغربسهل ا،طنجة 69 35010 ***

 1963يناير  ***  100 *** ***

 1964يناير  ****  76 *** ***

 1965نونبر  سهل تافياللت -حوض زيز  *** 47813 5000

 1965شتنبر  ***  75 *** ***

 22/01/1970 الجهات الشمالية  11 266444 30000

 21/04/1975 الجهات الغربية  10 12000 ***

 00/1977 تطوان  -نيطرةالق *** 38000 ***

 25/10/1979 ورزازات 16 6292 ***

 01/04/1995 الجنوب الشرقي  -طاطا 18 3000 ***

 17/08/1995 تارودانت  ،ورزازات،ستيفاطمة،اوريكا،مراكش 730 35000 9000

 04/09/1995 تاونات  ،زواغة،واد امليل ،تازة 43 *** ***

55000 60000 25 
 القنيطرة،الجديدة،افران،الصويرة،شفشاون ،اءالدارالبيض،بني مالل

 تارودانت،قاسم،سيدي،سال،الناضوراسفي،العرائش،مراكش،خنيفرة

21/01/1996 

 22/10/2000 الجهات الشرقية  ،تازة *** 300 ***

 22/12/2000 خريبكة ،قصبة تادلة،سطات،العرائش،شفشاون ،طنجة،تطوان 6 650 ***

 23/12/2001 الصويرة ،سطات 15 300 2200

 24/11/2002 خريبكة،بن سليمان ،فاس،سطات 80 15017 200000

 17/11/2003 ،الحسيمة،الناضور ،بني بوفراح 35 10000 ***

 26/05/2006 مرزوكة -الرشيدية  6 1100 ***
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 25/10/2006 اسفي،الصويرة 11 *** ***

 28/10/2006 الرشيدية ،ورزازات *** 1000 ***

 26/02/2008 عة السراغنةقل ،مراكش 9 *** ***

 23/10/2008 طنجة،الدريوش 30 20000 ***

 01/02/2009 البالد ووسطشمال  24 2000 ***

 25/12/2009 اكادير ،الرباط 5 7520 ***

*** 2006 10  *** 09/03/2010 

29000 75003 32  *** 25/11/2010 

 28/11/2014 ازيالل،كلميم،اكادير 47 *** ***

 املجموع  ***  1744 638455 330200

 La basse du données internationales sur les catastrophes naturelles EMDATاملصدر: 

على أن خطر الفيضانات يشكل تهديدا حقيقيا لجل PNCI 2002لقد أقر املخطط الوطني للوقاية من الفيضانات سنة 

االقتصاد الوطني وانعكاساته تالمس مختلف املجاالت االجتماعية  مناطق البالد وبنسب متفاوتة، كما أن خسائره ثقيلة على

موقعا مهددا بالفيضانات ستتطلب إقامة  390واالقتصادية والبيئية في كل مستوياتها الترابية. فقد أحص ى املخطط 

 ب تدخال استعجالياموقعا تتطل52مليار درهم، من املناطق املهددة أحص ى املخطط  25تجهيزات حمايتها غالفا ماليا يقدر ب 

 Ministre de l’environnement .2008 p 39)منها مدن كبرى و مناطق سياحية و واحات )

 اإلشكالية:

 يمكن بلورة اإلشكالية املحورية في نقطتين أساسيتين:

ار إليه التصميم التنمية املنشودة في املغرب تمر لزاما عبر تعبئة كل املوارد والتقليص من حدة املخاطر وهو ما أش أوال: -

املجاالت تتحدد في نفس الوقت وفق األخطار التي  نبالدنا، فإ تميز الوطني إلعداد التراب "...وهكذا في ظل الظروف التي 

تهددها، ومؤهالت التنمية التي تتوفر عل ها...وسيرتكز التماسك املجالي في نهاية املطاف على قدرة السلطات العمومية على 

لألخطار واملؤهالت في أفق إزالة أو على األقل التقليص من حدة هذه األخطار، ودعم وتحفيز مبادرات تثمين  التدبير املتزامن

من أبرز االخطار البيئية التي تهدد املجال املغربي خطر الفيضانات ( . 44ص  2003)مديرية اعداد التراب الوطني.املؤهالت."

 ر العديد من الفيضانات في مناطق مختلفة وبدرجات متباينة. خاصة في ظل التغيرات املناخية القائمة، وتوات

تشتت النصوص القانونية املؤطرة لعمليات تدبير خطر الفيضانات تبقى اهم املعيقات امام فعالية التدخالت  ثانيا:

واملؤسساتية  القبلية والبعدية، مما يستدعي ضرورة تجميع التدخالت والنصوص التأطيرية لبلورة اليات للحماية التقنية

والتي لن تكتمل فعاليتها إال بتأطير قانوني شامل ومندمج يغطي التراتبية املجالية من املركزي إلى املحلي ويحدد املهام 

 والصالحيات بشكل دقيق.

 النصوص القانونية حول املاء قبل وخالل فترة الحماية :أوال

 من خالل النصوص التي همت املياه كموارد وكأخطار. يمكن إبراز التأطير القانوني للمخاطر املرتبطة باملياه

 النصوص القانونية حول املاء قبل الحماية -9

إن التعامل القانوني مع املياه كموارد أو اخطار في املغرب قديم جدا في ارتباط وثيق مع ممارسة األنشطة الزراعية حيث 

حول العيون و الخطارات تحت إشراف الزوايا أو األشراف،  ظهرت األعراف واملعاهدات بين القبائل في العالية والسافلة أو 

توزيع الحصص بشكل توافقي بين  و  مما راكم عدد كبير من األعراف و الوثائق و االتفاقيات التي تنظم االستفادة من املاء

يميا ب "التويزة" و "حد املستفيدين، و كذا بناء و ترميم السدود التحويلية و جدران الوقاية من الفيضانات عبر ما يعرف تنظ

 الصايم".
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 النصوص القانونية حول املاء خالل فترة الحماية -10

 عصري  تدبير فرض حاول  الذي الفرنس ي االحتالل دخل أن إلى طويلة القرون وأخطاره للمياه التقليدي التدبير استمر

 املاء حول  نسجت التي االجتماعية البنيات تفكيك في كبير بقسط تسبب مما االستغاللية، وسياسته تصوراته مع يتماش ى

 .لألحواض العصري  اإلعداد رافقت جديدة ببنيات وتعويضها

 أمر فيه التحكم وأن والنفوذ الهيمنة لفرض مهم عنصر املاء أن املائية املسألة بخصوص الفرنسية الحماية رؤية كانت

 غشت12 ظهير فأصدر للمعمرين منحها قصد واملياه األراض ي على السيطرة الفرنس ي االستعمار حاول  حيث، استراتيجي

قصد تسهيل السيطرة على أراض ي الخواص. كما ( 164ص  3ج 2003)عبد هللا العروي. العقارية باملحافظة الخاص1913

غير أن أول نص قانوني املطبق في الجزائر والذي جعل من املاء )السطحي والجوفي( ملكا عاما. 1851حاول تعميم مرسوم 

)فاتس يوليوز  1332شعبان  7، ويتعلق األمر بالظهير الشريف الصادر في 1914ي املغرب يعود تاريخه إلى سنة يخص املاء ف

الذي يدمج جميع املياه مهما كان شكلها في  1925و 1919( حول األمالك العامة واملتمم بظهيرين شريفين صدرا سنة 1914

ائية أن تكون موضوع تملك خاص باستثناء املياه التي اكتسبت عل ها لموارد امللومن ثم ال يمكن . األمالك العامة املائية

 )مياه العيون، الخطارات...( حقوق مائية

إن الرغبة في التحكم في املوارد املائية ساهمت في اإلسراع بإخراج ترسانة قانونية مهمة ملحاولة تأطير كل أنواع ملكية 

سياسة املائية في عهد الحماية هذه السياسة انطلقت من التحكم القانوني واستعمال املياه راسمة بذلك الخطوط األولى لل

سدا(  13)نصوص تشريعية ظهائر..( مرورا بتوفير املاء للمراكز الحضرية وصناعاتها، وصوال إلى سياسة بناء السدود للتعبئة )

 ملوية السفلى. والتحكم وتزويد املدارات املسقية للمعمرين بدكالة، عبدة، تادلة، الحوز، الغرب،

تحكم في السياسة املائية االستعمارية توجه يخدم مصالح املستثمرين الفرنسيين الذين بدورهم ركزوا على املنتجات 

 التسويقية في حين أضرت هذه السياسة بالزراعة املعيشية التي سادت الريف املغربي لفترات طويلة.

لم تأت لحماية امللك املائي  -1912.1956-ية حول املاء في هذه الفترة من هذا املنطلق يمكن الجزم بان الترسانة القانون

 ما أتت للتحكم فيه وتوج هه لخدمة مخططات وبرامج سياسة االستغالل االستعماري. ر العام وترشيد تدبيره بقد

 ثانيا: التغطية القانونية االستباقية لخطر الفيضانات باملغرب

يد النصوص القانونية و تطويرها ، خاصة تلك املرتبطة بتسيير أجهزة الدولة و بعد االستقالل عمل املغرب على تجد

الخاص بالوقاية املدنية ، فقد ظلت التغطية القانونية لخطر الفيضانات طيلة  1955ابريل30منها الظهير الصادر بتاريخ 

ات ملصالح متعددة ) وزارة الفالحة، عقود بعد االستقالل مشتتة بين العديد من النصوص التنظيمية و املذكرات و الدوري

املكتب الوطني للري ، املكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي ، وزارة التجهيز، املكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الجماعات 

اينة قد الترابية...( ، مشكلة ارخبيال من التدخالت و التي غالبا ما تفتقد لالنسجام و التكامل مما كرس سياسات قطاعية متب

تصل حد التضارب نظرا لتعدد املتدخلين في قطاع تدبير املوارد املائية و االخطار املرتبطة بها، مما يفرض ضرورة تجميع 

التدخالت القانونية في قانون إطار يبرز الخطوط العريضة آلليات الحماية مع تنزيل اإلجراءات العملية في نصوص ذات 

 صبغة مجالية.

بمثابة امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة والذي حاول  12-99ر التي تهمنا نذكر القانون رقم من القوانين اإلطا

 81-12تشبيك عدد من القوانين وضمان تكامليتها،اما بخصوص القوانين ذات الصبغة املجالية فنشير إلى القانون رقم 

جرة النخيل، عالوة على مجموعة كبيرة من الظهائر و الخاص بحماية مناطق ش 06-01املتعلق بالساحل، والقانون رقم 

 املراسيم و القوانين التي تهم التشريع الغابوي . 

برسم  40-08لقد سعى املشرع إلى ضمان التمويل لتدبير أحداث الكوارث الكبرى باليات قانونية منها قانون املالية 

بيعية، عالوة على القانون التأسيس ي لنظام تغطية عواقب القاض ي بإحداث صندوق مكافحة الكوارث الط 2009ميزانية سنة 

باإلضافة إلى مصادقة مجلس الحكومة على (OCDE.2016 p : 6) .17-99االحداث الكارثية املعدل واملتمم لقانون التأميناترقم 

 ية. القاض ي بفرض رسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيع 2.19.244مشروع املرسوم رقم 
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 قوانين املاء -1

تسعى املقاربة القانونية إلى الحد من أسباب حدوث الفيضانات واستباق انعكاساتها الثقيلة، عبر العديد من اإلجراءات 

 التي تتضمنها النصوص القانونية ومن أبرز هذه النصوص

 (1995شتنبر  20بتاريخ  4325)الجريدة الرسمية رقم  10.95قانون املاء  1-1

. وبالنظر لتعدد املتدخلين في قطاع املاء من حيث اإلنتاج والتوزيع 1992ة املغرب في قمة ريو في يونيو بعد مشارك

واالستهالك واملراقبة واملخاطر املرتبطة به، عالوة على تزايد حدة أخطار الفيضانات، تم التفكير بشكل جدي في صياغة قانون 

 ن املواد التي ترمي إلى محاربة الفيضانات ومنها: . هذا النص القانوني تضمن العديد م10.95املاء 

 مسببات الفيضانات -أ 

: تمنع أن تقام بدون ترخيص في األراض ي التي يمكن أن تغمرها املياه، الحواجز والتالل والتجهيزات األخرى التي  94املادة 

ة هو حماية املساكن وامللكيات الخاصة من شأنها أن تعرقل سيالن مياه الفيضانات ما عدا إذا كان الغرض من هذه اإلقام

 املتاخمة.

: يمنع إقامة أغراس أو بناء أو إيداع على األراض ي الواقعة بين مجرى املاء وحواجز الحماية املنشأة بالجانب  97املادة  

 املباشر لهذا املجرى.

 التدخالت املباشرة لوكالة الحوض املائي: -ب 

"وكالة الحوض" مؤسسة عمومية  اسممائي أو مجموعة أحواض مائية تحت  : تحدث على مستوى كل حوض 20املادة 

، إنجاز البنيات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات ...من مهامها تتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقالل املالي

 ..ومحاربتها

الحواجز واألردام والبنيات واملنشآت  : لوكالة الحوض أن تأمر، مقابل تعويض عن األضرار، بتغيير أو بحذف 95املادة 

 األخرى مهما كانت وضعيتها القانونية إذا ما تبين أنها تعرقل سيالن املياه أو توسع بكيفية مضرة نطاق الفيضانات.

: عندما تقتض ي املصلحة العامة ذلك، يمكن لوكالة الحوض أن تفرض على املالك املجاورين ملجاري املياه  96املادة 

 إقامة حواجز لحماية ممتلكاتهم من طفوح مياه هذه املجاري.القيام ب

 التدخالت غير املباشرة لوكالة الحوض املائي: -ج 

: تستفيد الجماعات املحلية من مساعدة وكالة الحوض عندما تقوم طبقا ملقتضيات هذا القانون بوضع  102املادة 

ري املياه، حماية موارد املياه واملحافظة عل ها من حيث الكم مشاريع في إطار الشراكة تتعلق بما يلي : صيانة وكحت مجا

 .والكيف، إنجاز البنيات التحتية الضرورية للحماية من الفيضانات

من خالل البنود التي تالمس إشكالية الفيضانات يتضح أن هذا النوع من املخاطر يتطلب تدخل جهات عديدة ناذرا ما 

. كما أن التصاميم املندمجة بالتالي تزداد مسألة الحماية من الفيضانات تعقيداتجمع بينها سياسات وتصورات موحدة و 

للمياه التي تعدها وكاالت األحواض و التخطيط الوطني للماء تبقى في جوهرها وفي مراجعتها وتطبيقها تحت مراقبة الحكومة 

) بالفريجرشيد  سوى دور استشاري الحي ،...( )وكاالت األحواض، املكاتب الجهوية لالستثمار الف وال يبقى لألطراف األخرى 

تأكيد املسؤولية الحصرية والكاملة لوكاالت األحواض داخل منطقة نفوذها في مجال تدبير مما يجعل أمر (156ص:  2000.

 املائي، أمرا مستعجال ومدخال حقيقيا لعقلنة تدبير املياهومخاطرها.امللك العمومي 

 (2016غشت  25بتاريخ  6494الرسمية رقم  )الجريدة 36.15قانون املاء 2-1 

سنة من تفعيلوتنزيل القانون  20بالنظر للعديد من العوامل اتجهت الجهات املعنية بصياغة قانون جديد للماء، بعد 

 القديم، ومن هذه العوامل:

 .10.95ر في القانون ضرورة تطوير الترسانة القانونية لحماية املوارد املائية بعدما تبينت العديد من أوجه القصو  -

  2010مسايرة االلتزامات الجديدة التي سطرها املغرب في امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة منذ  -
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 2014كوارث الفيضانات التي شهدها الجنوب والجنوب الشرقي خالل نونبر ودجنبر  -

، والذي تضمن جملة من املواد الرامية للحماية هذه العوامل إلى جانب عوامل اخرى عجلت بإصدار قانون املاء الجديد

 من الفيضانات، ومنها العناصر التالية:

 مسببات الفيضانات: -أ

: يمنع في األراض ي التي يمكن ان تغمرها املياه إقامة حواجز او بنايات او تجهيزات أخرى من شانها ان تعرقل 117املادة 

لغرض منها حماية املساكن واملمتلكات الخاصة املتاخمة. يمكن لوكالة سيالن مياه الفيضان بدون ترخيص إال إذا كان ا

 الحوض املائي. إذا طلب منها ذلك. ان تقدم الدعم التقني إلنجاز الحواجز أو البنايات او التجهيزات املرخص بها.

إعداد نشرات إخبارية : تقوم وكالة الحوض املائي بالنسبة للمناطق املهددة بخطر متوسط ومرتفع للفيضان ب122املادة 

تتضمن معطيات حول الحاموالت املتوقعة، ووضعها رهن إشارة السلطة اإلدارية الترابية املعنية في حالة وجود خطر 

 للفيضان.

 التدخالت املباشرة لوكالة الحوض املائي: -ب 

ه املناطق حسب ثالث : تضع وكالة الحوض املائي" أطلس املناطق املعرضة للفيضانات" الذي يحدد هذ118املادة 

 مستويات لخطر الفيضان: ضعيف او متوسط او مرتفع.

تضع وكالة الحوض املائي مخططات للوقاية من اخطار الفيضانات للمناطق املهددة بخطر متوسط او مرتفع للفيضان 

هنية التي تسهر على تنفيذها بتنسيق مع اإلدارة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولجان العماالت واألقاليم للماء امل

 كل فيما يخصها.

تبين هذه املخططات القواعد واملعايير التي يجب احترامها عند إعداد التصاميم املتعلقة باملشاريع العمرانية والصناعية 

 والسياحية ومشاريع البنية التحتية وعند إعداد وثائق التخطيط القطاعي وإعداد التراب.

سنة. وهي قابلة للمراجعة كلما اقتضت الظروف ذلك. حسب نفس 20ن خطر الفيضان ملدة توضع مخططات الوقاية م

 الشكليات الخاصة بوضعها

 تحدد كيفيات وضع هذه املخططات ومراجعتها واملصادقة عل ها بنص تنظيمي.

موم.وتوضع رهن : يبلغ "أطلس املناطق املعرضة للفيضان" ومخططات الوقاية من خطر الفيضان إلى علم الع119املادة 

إشارته بأية وسيلة مناسبة من لدن وكالة الحوض املائي والوكالة الحضرية واملجلس الجهوي وجلس العمالة او اإلقليم 

 واملجلس الجماعي.

 التدخالت غير املباشرة لوكالة الحوض املائي:-ج 

لى املالك املجاورين ملجاري املياه : يمكن لوكالة الحوض، عندما تقتض ي املصلحة العامة ذلك. ان تفرض ع120املادة 

اتخاذ اإلجراءات الضرورية ال سيما إقامة حواجز لحماية ممتلكاتهم من طفوح مياه هذه املجاري. وتحدد هذه اإلجراءات 

 حسب مستويات خطر الفيضان املشار إل ها في أطلس املناطق املعرضة للفيضان.

امل عن األضرار التي لحقت ممتلكاتهم جراء الفيضانات في حالة املالك املجاورون لهذه املجاري مسؤولين بشكل ك

 انصرام اجل اإلعذار الذي حددته وكالة الحوض املائي دون اتخاذهم اإلجراءات السالفة الذكر.

في حالة عدم قيام املالك املجاورين املذكورين باتخاذ اإلجراءات السالفة الذكر. تقوم وكالة الحوض املائي باتخاذ ما 

 اه مناسبا من إجراءات وذلك بتنسيق مع الجهات والسلطات املعنية.تر 

 التتبع واإلنذار: -د 

تضع وكالة الحوض املائي أنظمة مندمجة للتوقع واإلنذار بالحاموالت على مستوى مجاري املياه او مقاطع  :121املادة 

 مجاري املياه املحدثة للفيضانات. تضم هذه األنظمة على الخصوص:

 لإلعالن على الحاموالت. شبكات -
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تعليمات حول عتبات اإلنذار املرتبطة بمقاييس التساقطات املطرية و/او بمقاييس املياه حسب مستويات مختلفة  -

 ماقبل اإلنذار. اإلنذار(.)

تأمين تعليمات حول تدبير مياه حقينات السدود في فترة الحاموالت ال سيما تلك املتعلقة بإفراغات املياه الضرورية ل -

 سالمة هذه املنشآت وتقليص خطر الفيضان بمناطق السافلة.

 نماذج هيدرومناخية للتوقع الضرورية لتتبع الحاموالت وتطور الوضعيات الهيدرولوجية. -

بناء على االتفاقيات التي تعدها بمعية األطراف املعنية. تضع إدارة األرصاد الجوية الوطنية رهن إشارة وكاالت األحواض 

 ئية واإلدارات األخرى املعنية القياسات وتوقعات الطقس الضرورية لألنظمة املندمجة للتوقع واإلنذار بالحاموالت.املا

 تحدد كيفيات وضع هذه األنظمة وعملها بنص تنظيمي

 تدبير خطر الفيضان: -ه 

 اث الفيضانات: تحدث لجن لليقظة على املستوى الوطني والجهوي واإلقليمي لتدبير وتتبع احد123املادة 

 تتكلف اللجان الجهوية التي يترأسها والة الجهات على الخصوص بتنسيق وتتبع:

 عمليات اإلنذار وإخبار وتحسيس السكان. -

 عمليات التدخل وتنظيم اإلنقاذ.-

 جمع املعلومات الضرورية لتقييم الخسائر. -

فة بالداخلية بالتنسيق واإلشراف على اللجن الجهوية. تقوم اللجنة الوطنية لليقظة التي تترأسها السلطة الحكومية املكل

تتألف هذه اللجن من ممثلي السلطات الحكومية واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية املعنية.تحدد تركيبة لجن 

 اليقظة وكيفية عملها بنص تنظيمي.

 ضانات( فيما يخص الفي36.15( و)الجديد10.95مقارنة بين قانوني املاء )القديم 3-1

 من خالل املعطيات السابقة يمكن استخالص العديد من نقاط املقارنة بين النصين القانونيين فيما يتعلق بالفيضانات

 (310.ص 2020) اكريمي عبد الكريم 

مواد فقط تتعلق بالفيضانات، في حين النص الجديد فقد أطر  4من حيث العدد فقد خصص القانون القديم  -

 مواد. 7بب الفيضانات قانونيا 

 تعامل القانون القديم مع الفيضانات بمنطق " املحاربة"، في املقابل ركز القانون الجديد على مقاربة " الحماية". -

توسيع القانون الجديد لصالحيات وكاالت الحوض املائي من حيث تقديم الدعم التقني، والزجر، والحضور الوازن  -

 حضرية، لجان املاء، لجن اليقظة.والقرار امللزم في مجالس الوكاالت ال

حصر مسؤولية التنبؤ واإلنذار بالفيضانات لوكالة الحوض املائي، وبالتالي إلزامها بوضع أنظمة مندمجة  -

 للتوقعواإلنذار. ونماذج هيدرو مناخية لتتبع ورصد حاموالت األودية.

القديم، بإجراءات مندمجة تجمع كل املتدخلين ملئ الفراغ املرتبط بتدبير خطر الفيضان والذي ميز النص القانوني  -

 وكالة الحوض املائي، السلطات العمومية، الوقاية املدنية، وزارة الصحة...( ضمن لجنة اليقظة.)

تضمن القانون القديم إجراءات متفرقة ملحاربة الفيضانات، في حين نص القانون الجديد على الزامية وضع وكاالت  -

أطلس املناطق املعرضة للفيضان" والتي تبين بشكل دقيق املناطق املعرضة للفيضانات وفق  الحوض املائي لوثيقة "

 مستويات ثالث تبين درجة الخطورة ضعيف، متوسط، مرتفع.

تركيب: يتميز قطاع املاء بكونه قطاعا أفقيا تتدخل فيه الكثير من األطراف بإجراءات ومقاربات متنوعة، يندمج ف ها 

 واإلداري، وهذا مكمن اإلشكال الذي حاول املخطط الوطني للماء تجاوزه بتصور شمولي. التقني والقانوني

 القوانين املتعلقة بالتعمير -2

 12.90القانون املتعلق بالتعمير  1-2
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أن  يشكل هذا القانون اإلطار املنظم للبناء و التعمير في املناطق املغطاة بوثائق التعمير املصادق عل ها و إلى جانبه يمكن

نجد نصوص تكميلية تصدرها السلطات التنظيمية ) العماالت ، مفتشيات التعمير، الوكاالت الحضرية، الجماعات 

املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه  12-90املحلية...( تأخذ بعين االعتبار خصوصيات املجال املراد تعميره يحاول القانون رقم 

أبواب، معالجة مشكل  5مادة و 95( املكون من 1992يونيو17) 1412ي الحجة ذ 15بتاريخ  1.92.31الظهير الشريف رقم 

الفيضانات ومحاصرة انعكاساته بشكل كبير من خالل عدد من اإلجراءات القانونية ) التوجيه، املراقبة، الزجر( و التي 

 نالحظها في املواد التالية:

عات املحلية من اتخاذ التدابير التحفظية الالزمة إلعداد يهدف تصميم التنطيق إلى تمكين اإلدارة والجما: 13املادة 

 تصميم التهيئة والحفاظ على توج هات مخطط توجيه التهيئة العمرانية.

 ولبلوغ هذه الغاية يشتمل تصميم التنطيق على:

تحديد تخصيص مختلف املناطق لألغراض التي يجب أن تستعمل لها بصورة أساسية: منطقة سكنية، منطقة  -

 ،عية، منطقة تجارية، منطقة سياحية، منطقة زراعية، منطقة غابوية على سبيل املثالصنا

 ، )الدرجات السفلى لألودية ...(تحديد املناطق التي يحظر ف ها البناء بجميع أنواعه -

تعيين املواقع املخصصة إلقامة التجهيزات األساسية واالجتماعية كالطرق الرئيسية واملستوصفات واملدارس -

 .واملساحات الخضراء

تحديد املناطق التي يجوز لرئيس املجلس الجماعي أن يؤجل البت في الطلبات التي ترمي إلى الحصول على إذن للقيام  -

 داخلها بتجزئة أو إحداث مجموعة سكنية أو استصدار ترخيص للبناء ف ها.

 لية:يهدف تصميم التهيئة إلى تحديد جميع أو بعض العناصر التا: 19املادة 

تخصيص مختلف املناطق بحسب الغرض األساس ي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي  -1

يمكن أن تمارس ف ها، وذلك بإحداث منطقة سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية ومنطقة سياحية ومنطقة لزراعة 

 الخضراوات ومنطقة زراعية ومنطقة غابوية على سبيل املثال؛

 ، )املناطق املهددة بالفيضانات والغمر املائي(املناطق التي يحظر ف ها البناء بجميع أنواعه -2

 تحدد ضوابط البناء العامة:: 59املادة 

شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق املطلوبة بمقتض ى هذا القانون والنصوص التشريعية املتعلقة  -

 .كنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقهابالتجزئات العقارية واملجموعات الس

ضوابط السالمة الواجب مراعاتها في املباني والشروط الواجب توافرها ف ها ملا تستلزمه متطلبات الصحة واملرور  -

 واملتطلبات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة خصوصا.قواعد استقرار املباني ومتانتها

 تدفق املياه، وسالمة شبكة الصرف الداخلي والخارجي للمياه(  )قدرة املباني على مقاومة

 يقوم بمعاينة املخالفات ألحكام هذا القانون وضوابط البناء والتعمير العامة أو الجماعية:: 64املادة 

 ضباط الشرطة القضائية؛ -

اعات املحلية وفقا لضوابط موظفو الجماعات املكلفون بمراقبة املباني أو املفوض لهم بذلك من طرف رؤساء الجم -

 .م للميثاق الجماعيظاملن 1976سبتمبر  30ظهير 

 .املوظفون التابعون إلدارة التعمير واملكلفون بهذه املهمة -

موظفو الدولة الذين يعتمدهم الوزير املكلف بالتعمير للقيام بهذه املأمورية، أو كل خبير أو مهندس معماري، كلف  -

 املعنية.ائية من طرف رئيس مجلس الجماعة بهذه املهمة بصفة استثن

 املتعلق بالتجزئات العقارية 25.90القانون  2-2

املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  25.90القانون 

 1992يونيو  17بتاريخ  7.92.1رقم
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زئة بوجه خاص إذا كان العقار املراد تجزئته غير موصول بشبكات الطرق يرفض اإلذن في القيام بالتج: 7املادة 

 .والصرف الصحي وتوزيع املاء الصالح للشرب والكهرباء

 2005أكتوبر  3مدونة التعمير منذ  مشروع 3-2

ت مادة، املواد التي تتخذ إجراءات استباقية للحد من خطر الفيضانا 491مشروع املدونة يتكون من خمس أقسام و 

 تتمثل في البنود التالية:

 أرضية رقع على أحكامه تسري  العمراني التجمع توجيه مخطط غرار على التهيئة لتوجيه مخطط وضع یمكن :23ةاملاد

 تهيئة املرتقب العمراني نموها یستوجب والتي والجبال، والساحل واألودية كالواحات خاصة أهمية وتكتس ي خاص طابع ذات

 .إدارية ملراقبة تخضع

 : الخصوص على قيمتها وإبراز املنطقة على الحفاظ تصميم يهدف : 45املادة

 : إلى التراثية القيمة ذات للمناطق بالنسبة -

 األحكام أیضا یتضمن أن یجب فإنه محمية نخيل بساتين قيمتها وإبراز املنطقة على الحفاظ تصميم یشمل عندما

 التمر نخلة وبحمایة النخيل ملناطق املستدامة بالتنمية املتعلق .06-01 رقم القانون  من 10 و 9 املادتين في عل ها املنصوص

 . 2007 أبریل 1428/17  األول  ربيع من 28 بتاریخ 1 رقم الشریف لظهير بتنفيذها الصادر«Phoenix dactylifera»  صنف من

ساح الطبوغرافي في عملية التعمير بدءا تؤكد على إلزامية و ضرورة إشراك املهندس املعماري و امل : 82إلى  77من  املادة

 من التصور و التخطيط إلى اإلنجاز و التتبع.

السالمة  متطلبات تقتض ها التي التقويم بأعمال القيام إلى القانونية غير التجزئات إدماج عملية تهدف :115املادة

 .ومستقبال حاضرا لساكنتها لسليمةالعيش ا وظروف العامة والراحة واألمن واملرور من املخاطر( والصحة )الحماية

 هذا أحكام من أيضا الرسمية، بالجريدة دونةملا هذه نشر تاريخ قبل املنجزة غيرالقانونية التجزئات تستفيد :116املادة

 املهددة تلك قبيل من الخطيرة، املواقع الئحة في حصرها تم التي التجزئات االستفادة هذه من تستثنى أنه غير .الفرع

 سبيل على السدود، أحواض أو جوفية مياه ) حيوية لثروات حمایة بمنطقة تقع التي تلك أو .التربة بانجراف أو اناتبالفيض

 .(الخطيرة واملنشآت الحساسة املطارات العمومية والتجهيزات املرافق بجوار تقع التي تلك أو (املثال

التي جاء بها قانون التعمير وخلق مفتشيات  الصرامةو فرغم الصالحيات املخولة للجماعات الحضرية في تنظيم املجال 

 وتعددمهام املراقبة  وتشتتالتطبيق الفعلي للقانون يبقى واهنا أمام التدخالت واإلقليمي، فإنللتعمير على املستوى الجهوي 

ر عدد من األجهزة املحسوبية، استغالل النفوذ...( الذي ينخ )الرشوة،هذه التجاوزات الفساد  ويزكيالفاعلين في القطاع 

 ،اإلدارية

 دور الجماعات الترابية -3

الخاص بالجهات، والقانون التنظيمي  111-14تتضمن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية )القانون التنظيمي رقم 

العديد  2015الخاص بالجماعات( الصادرة سنة  113-14الخاص بالعماالت واألقاليم، والقانون التنظيمي رقم  112-14رقم 

جدران الوقاية، الحواجز والسدود...( أو غير مباشر )منع البناء )من املواد التي ترمي إلى الحماية من الفيضانات بشكل مباشر 

 في اسرة األودية والشعاب، تخصيص بند من امليزانية السنوية لفائدة ميزانية الطوارئ ...( 

 39في املادة ( 2002أكتوبر1423/3رجب  25صادر في 1.02.297يف رقمشر  )ظهير ( 78.00)القانون  امليثاق الجماعي يؤكد

من  والحمايةاملائية الخاصة بتجميع مياه األمطار  واملنشآتالتجهيزات  وتنفيذمساهمة املجلس الجماعي في إنجاز على ضرورة 

لكن .PPR: Programme de protection des risquesالطبيعية وكذلك صياغة مخطط الوقاية من األخطار الفيضانات. 

لألسف معظم الجماعات الترابية خاصة القروية منها ال تتوفر حتى على وثائق التعمير األساسية )تصميم التهيئة، التصميم 

الخطير في األمر أن انعدام الوثائق أو ( 317.ص2020) اكريمي عبد الكريم املديري للتهيئة الحضرية، تصميم التنطيق...( 

فباألحرى مخطط الوقاية من املخاطر الطبيعية.  2010ضا كبريات املدن كالدار البيضاء فاجعة فيضان نونبر تقادمها يطال أي

ومرد ذلك إلى ضعف آليات املراقبة و التتبع من طرف الجهات املركزية، باإلضافة على قلة املوارد املالية و البشرية لدى 
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ات الخدماتية من ماء، كهرباء، طرق)الهاجس االنتخابي( ، والتقليل من الجماعات،و اقتصار مخططاتها التنموية على األولوي

 أهمية تدبير املخاطر املرتقبة بطغيان رؤية التدبير اللحظي و في أحسن األحوال يتم تبني رؤية تخطيط على املدى القصير.

 انطالقا من املعطيات السابقة يمكن صياغة ثالث خالصات: 

وتنزيلها على  وعها ورؤيتها االستباقية للحماية من الفيضانات، لكن عدم السهر على تفعيلهاقوة النصوص القانونية وتن -

أرض الواقع بالشكل الذي صيغت به، يفقد هذه القوانين جوهرها ويجعلها في كثير من األحيان حبرا على ورق )خاصة وثائق 

 التعمير(.

طة بمناطق منع البناء والتوسع بشكل يراعي تكاملية وثائق تطوير النصوص القانونية وتحيينها خاصة البنود املرتب -

 التعمير وحمايتها من لوبيات العقار.

ضرورة خلق آليات لضمان تكاملية التدخالت التقنية والقانونية واملؤسساتية وتقوية فعاليتها، عالوة على تمكين  -

 يين واملهندسين، الباحثين...(.مؤسسات الصناعة التشريعية من اإلمكانيات املادية والبشرية )التقن

 املذكرات الوزارية املشتركة - 4

ما تحاول  وهذامتنوعة مما يتطلب عمال تنسيقيا بين هذه األطراف وأطرافيحتمل خطر الفيضانات تدخل جهات عديدة 

 دوريات نشير إلى:هذه ال ظرفيواستعجاليومنتوفيره ولو بشكل  واإلسكانوالتجهيز الدوريات املشتركة بين وزارة الداخلية 

 تتعلق" بتجنب الخسائر  1984نونبر  14بتاريخ  2DU//2167 / DUAدورية لوزير الداخلية رقم  -

 التي يمكن أن تنتج عن الفيضان". 

 تتعلق "بالوقاية من 2000أكتوبر  25بتاريخ  DAG/1288 / DGAIلوزير الداخلية رقم  دورية -

 الطوارئ".  ةالحموالت لألودية وقت اإلعالن عن حال 

 تتعلق" بمهمة الوقاية وتدبير األخطار". 2001يناير  19بتاريخ  DGAI 26دورية لوزير الداخلية رقم /  -

 تتعلق 2003فبراير  20بتاريخ  824/2173رقم  والتعمير دورية للوزير املنتدب املكلف باإلسكان  -

  اإلقليمية للماء". واللجنة" بمخطط الحماية الجهوي من الفيضان 

  2005يناير  7بتاريخ  08التراب الوطني عدد  واإلسكانوإعداددورية مشتركة لوزير الداخلية  -

 تتعلق "بإرساء آليات تنسيق العمليات التي يقوم بها مختلف الفاعلين املحليين ملكافحة خطر الفيضان". 

لناجمة عن التقلبات املناخية و سوء االحوال مذكرة وزارة التربية الوطنية و التكوين املنهي حول الحماية من االخطار ا -

املؤسسات التعليمية( و االشخاص ) ) قصد اتخاذ االجراءات الالزمة لحماية املمتلكات 2014نونبر  27الجوية الصادرة بتاريخ 

 االطر و التالميذ(.

 التغطية القانونية لعمليات تدبير خطر الفيضانات باملغرب ثالثا:

األخطار الطبيعية والبيئية موضوع نقاش راهني بالنظر الرتفاع وتيرة وحدة تردد العديد من  لقد أضحى موضوع تدبير 

املجلس ) 2014-1960الفترة خالل  موقع باملغرب300كارثة كبرى أصابت أكثر من  96 -األخطار وفي مقدمتها الفيضانات 

وتبني  2014العديد من األحداث ومنها فيضان كلميم ، زيادة على االرتجالية التي ميزت تدبير (6ص  .2016األعلى للحسابات 

سياسة رد الفعل بدل استراتيجية محكمة إضافة إلى غياب تفعيل النظام املعلوماتي الجغرافي املعروف 

 MnhPRA »(Morocco natural hazards Probabilistic Risk Analysis) »بب

إلشكال  2015التقنيات بالرباط دورتها العادية فبراير األمر الذي فرض تخصيص اكاديمية الحسن الثاني للعلوم و 

املخاطر الطبيعية، حيث برزت ضرورة التأسيس لحكامة تدبير املخاطر. أضف إلى ذلك انجاز تقرير للمجلس األعلى للحسابات 

دد املتدخلين ، حيث وقف على عدد من االختالالت أبرزها تع2016تدبير الكوارث الطبيعية في املغرب في ماي تقييم حول 

 واقترح عدد من التوصيات أهمها تقوية التنسيق بين املتدخلين.

تعتبر مرحلة تدبير الفيضان من أصعب املراحل حيث تتطلب السرعة والدقة والفعالية، ويمكن التمييز بين ثالث أطوار 

بالفيضانات. ثم واإلخبار  إلنذار أساسية: طور ما قبل الفيضان، حيث تلعب أجهزة وشبكة الرصد واإلنذار دورا حاسما في ا
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طور أثناء الفيضان، حيث تتدخل أطراف عديدة السلطات املحليةوالجماعات املحلية والوقاية املدنية ...ثم طور ما بعد 

الفيضان. حيث تتدخل العديد من األطراف لتقوية جهود تجاوز مخلفات الكارثة. عموما فكل مرحلة تتطلب اجراءات 

 (288. ص2020كريمي عبد الكريم )ا وتدخالت محددة.

يبرز الدور الريادي لوزارة الداخلية في تدبير الكوارث حيث تتضمن هياكلها مديرية تدبير املخاطر الطبيعيةواملشكلة من 

ذي الحجة  8الصادر في  2111.20من قرار وزير الداخلية رقم  10وفق املادة  (2رقم:الجدول )األقسام واملصالح التالية

 )الجريدة( بتحديد اختصاصات وتنظيم األقسام واملصالح التابعة للمديريات املركزية لوزارة الداخلية2020يوليوز  29)1441

 .(2020غشت  بتاريخ 27 1442محرم  7. 6912الرسمية عدد 

 : اقسام ومصالح مديرية تدبير املخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية2الجدول رقم 

 عيةتدبير املخاطر الطبي املديرية

 األقسام

 معرفة

وتقييم 

 املخاطر

الحد من 

املخاطروتطو 

ير القدرة على 

 املجابهة

التحسيس 

والتكوين 

 والتعاون 

املرصد الوطني 

 للمخاطر

املركز الوطني 

للتنبؤ 

 باملخاطر

 

 املصالح

خرائطية 

 املخاطر

انتقاء وبرمجة 

 املشاريع

التحسيس 

 والتواصل

أنظمة املعلومات 

 الجغرافية

تطوير 

ظة اليق

واإلنذار 

 بالفيضانات

مصلحة 

التتبع 

والتقييم 

)تلحق 

مباشرة 

بمدير 

تدبير 

املخاطر 

 الطبيعية(

مصلحة 

 الدعم 

)تلحق 

مباشرة 

بمدير 

تدبير 

املخاطر 

 الطبيعية(

أنظمة 

 الرصد

 والقياس

تتبع املشاريع 

 املهيكلة

التعاونوتنمية 

 القدرات

جمعوتحليلوتقاسم 

 املعلومات

تطوير 

اليقظة 

يزيائية الجيوف

والغمر 

 البحري 

 

 مراقبة

وتتبع 

مخططات 

 العمل

تتبع املشاريع 

 غير املهيكلة

الشراكة  تنمية البرامج

 العلميةوالتقنية

 

 .2020بتاريخ غشت  27 1442محرم  7. 6912الرسمية عدد  الجريدةاملصدر:  

 املتدخلين املباشرين  -1

باشرة في امليدان في مقدمتها ممثلي السلطات املحلية بمختلف نقصد باملتدخلين املباشرين األطراف التي تتدخل م 

أي اإلعالن عن بداية التدخل يتم  Plan Opérationnelالرتب )الوالي، العامل، الباشا، القائد( فبعد تفعيل املخطط االجرائي 

 poste de Commandement avancéمركز القيادة املتقدم املتمركز في امليدان،  PCAتشكيل ما يعرف 

 (PCZ)وفي حالة تعدد وتشتت املناطق املنكوبة يتم تكوين 
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Des Postes de Commandement de Zone  حيث تعتبر )وزارة الداخلية( املنسق العامو الساهر على تدبير الكوارث

ة السير الطبيعية على مختلف مستويات التراب الوطني، حيث يتم تنظيم العمليات االستباقية كإغالق الطرق أمام حرك

بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز و الدرك امللكي ، و الشروع في عمليات اإلنقاذ إن اقتض ى الحال بتجنيد وحدات الوقاية 

املدنية و القوات املساعدة و القوات املسلحة امللكية. كما تتم االستعانة بمتطوعي الهالل األحمر املغربي واملجتمع املدني. 

مدارس، )على توفير أماكن آمنة للمتضررين وايوائهم بشكل مؤقت في داخليات أو مؤسسات عمومية تعمل السلطات املحلية 

 مساجد...(

من املهام األساسية للسلطات املحلية إحصاء املتضررين وتقدير حجم األضرار البشرية واملادية، وتقديم الخالصات 

 لوسائل اإلعالم عبر الندوات الصحفية والبالغات.

األساسية املتدخلة بشكل مباشر نجد أطر مندوبية الصحة حيث تتم إقامة مستشفيات ميدانية لتقديم  من األطراف

الخدمات الصحية للمنكوبين. كما يتم إعداد مخيمات إليواء املتضررين وتوزيع املساعدات الغذائية الالزمة )ماء شروب، 

 أغذية، اغطية...(. 

 املتدخلين غير املباشرين  -2

ألطراف املتدخلة في تدبير خطر الفيضانات بشكل غير مباشر و على رأسها كتابة الدولة املكلفة باملاء و كل عديدة هي ا

أجهزتها الجهوية )وكاالت الحوض املائي ( و اإلقليمية ) مصالح املياه التابعة لوزارة التجهيز( حيث تقوم هذه األجهزة بتتبع 

السدود و نقل املعلومات و تأويلها املجالي للسلطات املحلية و الفرق املتمركزة في مستوى املياه في االودية املعنية و وضعية 

امليدان، من الفرق املتدخلة نجد أيضا مصالح املكتب الوطني للماءو الكهرباء قصد العمل على تأمين خدمات التزويد ، و 

كهرباء. وسائل االعالم بمختلف تشكيالتها أيضا حماية البنيات التحتية كمحطات املعالجةو التصفية و محطات توزيع ال

تتدخل أيضا في حالة الفيضانات لنقل الخبر من امليدان حيث غالبا ما تتم تغطية الحدث بشكل مباشر، كما تساهم في 

 تعميم النشرات االنذارية، الصادرة عن مديرية األرصاد الجوية الوطنية.

 لجنة اليقظة - 3

 CVCوى يتم تكوين وتفعيل مركز اليقظة والتوجيه في حالة الكوارث الطبيعية القص

Centre de Veille et de Coordination  على املستوى الوطني حيث يتألف من أربعة لجن ذات مهام محددة كما يلي 

 لجنة العمليات: دورها توجيه العمليات، وصياغة القرارات ذات األولوية 

 ئيات...(لجنة التخطيط: التوثيق )خرائط، تصاميم، احصا

 لجنة اللوجستيك واملالية: تعمل على تأمين نقل الوسائل واملعدات، تقدير الخسائر، تمويل العمليات

 لجنة التواصل: تقوم بتحرير البيانات والنشرات وتنظيم الندوات الصحفية

 كز الوطني والذي له نفس تركيبة املر  CPCاما على املستوى اإلقليمي فيتم تشكيل املركز اإلقليمي للتوجيه 

 DGAI/DMSF/CVC :6561 مذكرة وزارة الداخلية رقم -4

نتيجة لتشتت الدوريات املنظمة لخطوات تدبير خطر الفيضانات وتعدد املتدخلين، وتنوع استراتيجيات التدخل بشكل 

صية على تدبير قد يجعلها في كثير من األحيان متضاربة ويضعف من محدوديتها. تحاول وزارة الداخلية بوصفها الجهة الو 

الصادرة  6561االخطار فوق كل التراب الوطني تجميع هذه الخطوات وتصورات التدخل في دورية واحدة وهي الدورية رقم 

 .2009شتنبر  23بتاريخ 

 تحدد هذه الدورية أربعة مراحل أساسية للتدخل:

 ( مرحلة التخفيفl’atténuation ) 

تحديد املناطق املهددة )ت على الساكنة بإجراءات قبلية مثل تهم هذه الخطوة التخفيف من خطر الفيضانا 

بالفيضانات، إدراج تنطيق خطر الفيضانات في وثائق التعمير، منع البناء في املناطق املهددة، تفادي انشاء البنيات التحتية 

 أسرة األودية ...( في أسرة االودية، إنشاء التجهيزات الالزمة للحماية من مياه الفيض، التحسيس بخطر استغالل 
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  مرحلة اإلعداد(la préparation)  

تتمحور عناصر هذه املرحلة حول فرض احترام معايير الوقاية من خطر الفيضانات، ثم اإلعداد الجيد ملرحلة التدخل  

لسكان عبر عمليات )وضع وتحيين مخططات التدخل، إحصاء اليات ووسائل التدخل العامة والخاصة ومراكز اإليواء وعدد ا

املحتمل تضررهم ومخازن املواد الغذائية، تحديد الحاجيات الصحية من أطباءوممرضين وسياراتإسعاف، رجال الوقاية 

 املدنية، متطوعي الهالل األحمر، تنظيم تمارين افتراضية للتدخلواإلنقاذ، التخطيط للتعامل مع وسائل اإلعالم والتواصل...

 

 مرحلة التدخل(l’intervention)  

 عتبر أصعب مرحلة بحكم السرعة التي يتطلبها التدخل وتتجسد في أربع خطوات فرعية:ت

الوقاية املدنية، )+ إدارة عمليات التدخل: حيث تتشكل لجنة يرأسها الوالي أو العامل وتضم كل األطراف املتدخلة  

 املسلحة امللكية...( الشرطة، الدرك امللكي، الصحة، التجهيز، وكالة الحوض املائي، الفالحة، القوات 

 + إدارة عمليات اإلنقاذ: يسيرها مركزين: 

دوره تأمين التواصل بينالسلطات املتواجدة في امليدان و (centre provincial de coordination)مركز إقليمي للتوجيه  - 

توزيع النشرات اإلنذارية ملديرية السلطات املركزية و اإلقليمية، تنفيذ التعليمات، توجيه التدخالت نحو املناطق املنكوبة، 

 األرصاد الجوية ، اتخاذ كل التدابير الالزمة إلخالء و إيواء املنكوبين .

مركز قيادة متحرك يغطي املناطق املنكوبة ويقوم  (poste de commandement avancé)مركز العمليات امليداني  - 

 إيصال املساعداتوتوزيعها... بتسيير العمليات امليدانية، تحديد الحاجيات املستعجلة،

 + إيواء املتضررين: وتهم إعداد مراكز االستقبال، وضمان الخدمات الطبية األولية والحاجيات األساسية...

 + اإلعالم والتواصل: بحيث يتم تدبير العالقة مع وسائل اإلعالم )بيانات، نشرات، إحصائيات...( 

  مرحلة العودة للوضعية السليمة(le rétablissement de la situation)  

خطوات هذه املرحلة ترمي إلى إعادة األوضاع إلى طبيعتها عبر إجراءات منها: تأمين الحراسة على ممتلكات املنكوبين، 

تقييم الخسائر البشرية واملادية، تقدير قيمة الترميم وإعادة البناء، ضمان وظيفية شبكات املاء الشروب والكهرباء والهاتف 

وخدمات التعليم الصحة...، معالجة املياه الراكدة لتفادي انتشار األوبئة، إجراء التحاليل الكيميائية والبكتيرية والطرق 

 لضمان سالمة املاء الشروب، وضع تصور لحماية املناطق املنكوبة وتفادي تكرار هذه الفيضانات بإشراك كل املتدخلين.

 خاتمة:

 ،مجموعة2016قريره حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية باملغرب الصادر سنة للحسابات في ت األعلى املجلس ضمنلقد 

 الوضعية تسوية على السهر أهمها، ومن خطر الفيضانات، من املغرب لحماية الالزمة التدابير اتخاذ أجل من التوصيات من

 املتعلقة الوثائق إعداد أثناء يضاناتالف خطر االعتبار بعين واألخذ املساطر، تبسيط مع املائي العمومي للملك القانونية

 خطر تدبير إطار في األسبقية، إعطاء إلى باإلضافة الفاعلين، مختلف بين تحسين التنسيق مع للمدن العمراني بالتخطيط

 .القروية املناطق في السكن إطار وتحسين العشوائية السكنية األحياء تأهيل إعادة طريق عن الهشة للمناطق الفيضانات،

الوالية، العمالة( )ى فعالية هذه التدخالت محدودة بالنظر ملحدودية إمكانيات الجهات املتدخلة، وملركزة القرار تبق

 ولضعف البنيات التحتية من طرق وقناطر وضعف وتقادم لوجستيك التدخل.

ما يؤاخذ على هذه تتكامل هذه التدخالت وأشكال التدبير فيما بينها لتخلق منظومة للوقاية وتدبير املخاطر، لكن 

املنظومة ضعف إن لم نقل انعدام التنسيق بين أطرافها مما يفقدها الفعالية املطلوبة، ويحولها في كثير من األحيان إلى 

 multiتسود ف ها القرارات املتضاربة وتنعدم املسؤولية الحصرية، أو بقيادات متعددة )(sans pilotageمنظومة بدون قيادة 

pilotes)(ها الصالحيات وتتوزع املسؤولية بين أطراف عديدة.تتشتت ف  
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إن استمرار الوضع القائم يكرس ضبابية السياسة العمومية في ميدان تدبير املخاطر، وينتصر للمعالجة اللحظية 

نية والقطاعية وللدوريات الترقيعية بدل تصور شمولي وقانون وطني للوقاية من املخاطر مدخله األساس إنشاء الوكالة الوط

 للكوارث الطبيعية.

 قائمة املراجع:

 التدبير واليات واالنعكاسات الدينامية: تافياللت بواحة البيئية املخاطر( 2020) الكريم عبد اكريمي .

 .صفحة 401. فاس املهراز ظهر اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية دكتوراه أطروحة. الفيضانات نموذج

 (10.95 املاء قانون ) 1995 شتنبر 20 بتاريخ 4325 عدد الرسمية الجريدة. 

 (36.15 املاء قانون ) 2016 غشت 25 بتاريخ 6494 عدد الرسمية الجريدة . 

 (الداخلية وزارة لهيكلة املحدد الداخلية وزير قرار) 2020 غشت 27 بتاريخ 6912 عدد الرسمية الجريدة 

 ( تقرير حول تقييم تدبير الكوارث الطب2016املجلس األعلى للحسابات ) ابريل  27يعية باملغرب صادر في

 .50عدد الصفحات. 2016

 270الصفحات . عدد3مجمل تاريخ املغرب.املركز الثقافي العربي ج ( 1996)هللا  عبد العروي. 

 ( قراءة صحيحة للقانون الجديد للماء". من سلسلة الدورات ألكاديمية اململكة 2000بالفريج رشيد .)

 املغربية.

 128عددالصفحات عكاظ مطبعة الحال، واقع املغربي املجال( 2000) وطنيال مديريةإعدادالتراب. 

 عكاظ مطبعة التركيبية، الوثيقة التراب إلعداد الوطني التصميم( 2003) الوطني التراب إعداد مديرية 

 .107 الصفحات عدد الرباط

 EMDAT) La basse du données internationales sur les catastrophes naturelles(sur le lien : 

https://www.emdat.be/database 

 OCDE (2016) Etude de L4OCDE sur la Gestion des risques Maroc. Principaux résultats. Version préliminaire 

.23 page. 

 SEEE (2008) Etude pour la réalisation d’une cartographie et d’un système d’information géographique sur les 

risques majeurs au Maroc. Le risque d’inondation 57 page. 
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 إجبارية التأمين كآلية تشريعية للحد من آثارالكوارث الطبيعية 

 في الجزائر املمتلكات العقاريةعلى 

Compulsory insurance as a legislative mechanism 

to reduce the effects of natural disasters on real estate in Algeria 

 د. ملين لعريط

Dr. Lamine larit 

 جامعة يحيى فارس،املدية / الجزائر-كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،- أ-أستاذ محاضر 

Yahya fares University, medea / Algeria 

 

 امللخص:

تعلقة يتعرض اإلنسان للكثير من املخاطر التي ال يستطيع لوحده أن يأمن من أضرارها أو يمنع وقوعها، السيما منها تلك األخطار الطبيعية وامل

املناخية، ولذا يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على نظام التأمين باعتباره كوسيلة للتخفيف من آثار هذه الكوارث الطبيعية على  بالتغيرات

املتعلق بإلزامية التأمين عن الكوارث الطبيعية وتعويض  12-03ممتلكاته العقارية، وذلك في إطار قانون التأمين الجزائري وكذا األمر رقم 

، وذلك وفق دراسة وصفية تحليلية يتم ف ها التركيز على مدى توفيق املشرع الجزائري في إقرار التطبيقية، باإلضافة إلى بعض النصوص الضحايا

نظام شامل يكفل حماية حقيقية للمؤمن لهم من األضرار الناشئة عن الكوارث الطبيعية، و الكشف عن مدى وجود نقائص تعتري التشريع 

 ل بهما في هذا الصدد.والتنظيم املعمو 

 كوارث طبيعية، تشريع، تأمين إجباري، عقار، أضرار، حمايةاملفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

A person often finds himself facing many dangers that he alone cannot be safe from or prevent them from harming him, especial ly 

natural hazardsand everything related to climatic changes. 

 Therefore, this research paper aims to study the insurance system as a mechanism to mitigate the effects of these natural disasters 

on real property, within the framework of the Algerian Insurance Law, as well as Ordinance No. 12-03 related to compulsory 

insurance against natural disasters and compensation for victims and some regulatory texts, 

Accordingly, this study will be descriptive and analytical for these texts, focusing on the extent of the success of the Algerian 

legislator in approving a comprehensive system that guarantees real protection for the insured from the damages of natural 

disasters, As well as searching for the extent of deficiencies in theapplicable law. 

Key words:Natural disasters, Legislation,Compulsory insurance, Real estate, Damages, protection. 
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 مقدمة:

تعتبر العقارات خاصة املبنية منها، رمز االستقرار في حياة األفراد ومن أهم الثروات التي يعتمد عل ها اقتصاد الدول 

واملجتمعات، لكن اتساع حركة العمران وتطورها وانتشار املصانع وما تقذفه من غازات وأبخرة ملوثة، كان سببا في اإلضرار 

 وهي البيئة الطبيعية التي يعتمد عل ها وجود اإلنسان في حد ذاته.بثروة أخرى أكثر أهمية، أال 

الطبيعية باملقابل لها تأثيرها الهام هي األخرى على وإذا كان العقار املبني يؤثر في الطبيعة هذا األثر الواضح، فإن البيئة 

غابات وغيرها من الكوارث الطبيعية مما العقبارات املبنية وتؤدي بها إلى أضبرار جسيمة، كالبزالزل والفيضانات وحرائق ال

استلزم وجود نظام يؤمن األفراد بموجبه على ممتلكاتهم العقارية ضد األضرار الناتجة عن مثل هذه الكوارث تحت مسمى 

 عقد التأمين، بشكل يكفل لهم توزيع نتائجها الضارة على أكبر عدد من األفراد عن طريق التعاون والتضامن فيما بينهم بغية

 التخفيف من هذه األضرار قدر اإلمكان.

الجزائر عانت وال تزال، من آثار الكوارث الطبيعية، كان آخرها حرائق 
ّ
ومن هنبا تأتي أهمية هذا املوضوع، بالنظر إلى أن

براش الغابات شهر أوت املاض ي والتي شملت معظم املناطق الشمالية للبالد، وأتلفت آالف الهكتارات من األشجببببار واألحب

 باإلضبافةإلى الخسائر التي مست الثروة الحيوانية، وتلك املسجلة على مستوى املمتلكببات العقببارية واملنبقولة.

كما تكمن أهمية املوضوع في أهمية قطاع التأمين عموما، وكذا االهتمام التشريعي في الجزائر بالتأمين ضد الكوارث 

لتأمينفي املاض ي كانتتستبعد من الضمان تلك األخطبار التي يكون سببها الكبوارث الطبيعية بالذات، مع العلم أّن شركببات ا

الطبيعية، ليتدخل املشرع  بعدها ويدرج هذه األخطار ضمن التأمين ضد الحريق، حيث أنه بدون وجود تأمين من الحريق ال 

املتعلق  25/01/1995املؤرخ في  07-95التأمين ضد هذه الكوارث، وبقي الحال على ذلك حتى صدور األمر رقم يمكن 

منه التأمين كليا أو جزئيا على آثار الكوارث الطبيعيةفي إطار  41املادة (، الذي تجيز 13، عدد 1995بالتأمينات )جريدةرسمية: 

راد عقود تأمين األضرار مقابل قسط إضافي، غير أنه وعلى عكس املتوقع لم يشهد هذا النوع من التأمين إقباال من طرف األف

واملؤسسات على حد سواء، نظرا لالعتقاد السائد بحرمة هذا النوع من التأمين باعتبار أّن الكوارث الطبيعية مرتبطة بقضاء 

 هللا وقدره.

، قرر املشرع 2003، وزلزال بومرداس سنة 2001إال أنه وبعد الخسائر الفادحة التي خلفتها فيضانات باب الواد سنة 

يد لضمان آثار الكوارث الطبيعية، يصبس فيه التأمين من الكوارث الطبيعية إجباريا، بحيث ال يترك الجزائري إقرار نظام جد

املتعلق بإلزامية التأمين ضد الكوارث الطبيعية  26/08/2003املؤرخ في  12-03لحرية األفراد، وذلك بموجب األمر رقم 

 (.52، عدد 2003وتعويض الضحايا )جريدة رسمية: 

أمين ضد الكوارث الطبيعية من بين أهم الترتيبات التكميلية التي نص عل ها املشرع الجزائري في إطار حيث يعتبر الت

من القانون رقم  48الوقاية من األخطار الكبرى من أجل ضمان حماية أوسع لألشخاص واملمتلكات، حيث أنه وطبقا للمادة 

ر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة، يجب أن واملتعلق بالوقاية من األخطا 25/12/2004املؤرخ في  04-20

تشتمل مخططات الوقاية من األخطار الكبرى على ترتيبات ترمي إلى اللجوء املنهجي للمنظومة الوطنية للتأمين على األخطار 

 (.84، عدد 2004القابلة للتأمين )جريدة رسمية: 

م التأمين اإلجباري في الحد من آثار الكوارث الطبيعية على املمتلكات وعل هتأتي هذه الدراسة لبحث مدى فعالية نظا

العقارية، ومدى تحقيقه للنتائج املتوقعة من إقراره، ومنه نطرح اإلشكالية التالية: هل حققت النصوص القانونية املتعلقة 
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له، أم أن هذه النصوص ال تزال تعاني  بالتأمين اإلجباري ضد الكوارث الطبيعية الحماية املنشودة في حماية عقارات املؤمن

 من بعض النقائص والثغرات التي يجب على املشرع الجزائري تداركها حتى تحقق هدفها على الوجه األكمل؟

ولإلجابة على هذه اإلشكالية فقد تم اعتماد منهج يشمل الجانبين الوصفي والتحليلي، بغرض تحليل النصوص 

ف على دورها في مجال تخفيف اآلثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وذلك من خالل القانونية في هذا الصدد، والوقو 

في التشريع التأمين اإلجباري ضد الكوارث الطبيعية  ماهيةتقسيم الدراسة إلى محورين أساسيين، بحيث نتناول في البداية 

من آثار الكوارث الطبيعية  الحد فيمين اإلجباريالتألتفعيل دور مظاهر التدخل التشريعي )أوال( ونتطرق بعدها إلى الجزائري 

 )ثانيا(.

 في ظل التشريع الجزائري  التأمين اإلجباري ضد الكوارث الطبيعية ماهية: أوال

 يمكن التطرق ملاهية التأمين اإلجباري ضد الكوارث الطبيعية، من خالل التطرق للنقاط التالية:

 بيعية وبيان أهميتهتعريف نظام التأمين اإلجباري ضد الكوارث الط -11

 ، وذلك كما يلي:نتطرقلتبيان أهميتهنتناول تعريف نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية ثم 

 تعريف التأمين ضد الكوارث الطبيعية  -1-1

 (.32، ص2008وسيلة لتعويض الفببرد على الخبسارة التي تحبّل به نتيجة لوقبوع الخطر" )عبريقبات: ا هو " بببومبين عمببالتأم

الذي يلم بأحد أفراد  الضرر رفه بعض الفقه بأنه نظام يقوم " على فكرة تضامن وتكافل الجماعة لجبر أو تعويض ويع

تلك الجماعة وذلك عن طريق مجموع األقساط التي يسددها األفراد التي تخش ى تحقق خطر، حيث تجمع تلك املساهمات 

 (.13، ص2009تلك الجماعة " )أبو السعود:  أفرادر ما ألحد الفردية في وعاء ... يخصص لجبر الضرر الناتج عن تحقق خط

ويعرفه البعض اآلخر بأنه " عقد يتعهد بموجبه شخص يسمى املؤمن على أن يعوض شخصا آخر يسمى املؤمن له عن 

ن" خسارة احتمالية يتعرض لها هذا األخير، مقابل دفع مبلغ من النقود وهو القسط الذي يقوم املؤمن له بدفعه للمؤم

 (.18، ص2006)العطير: 

كما عرفه آخرون بأنه " العملية التي تتم بين شخص يدعى املؤمن، بموجبها يلتزم بتعويض شخص آخر، ويدعى املؤمن 

له، وذلك في حالة وقوع خطر محدد في الزمن واملكان، وذلك بتقديم مسبقا مقابل نقدي دوري، أو مقابل اشتراك مقبوألّي 

 (.7، ص2011ارث: قسط متفق عليه" )بن و 

السابق الذكر بأنه: " إن التأمين في مفهوم  07-95من األمر  02أما املشرع الجزائري فقد عّرف التأمين طبقا للمادة 

من القانون املدني: عقد يلتزم املؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى املؤمن له أو إلى الغير املستفيد الذي اشترط التأمين  619املادة 

من املال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر املعين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفعة لصالحه مبلغا 

 (.13، عدد 1995مالية أخرى" )جريدة رسمية: 

وبناء على التعريفات السابقة، يمكن تعريف التأمين ضد الكوارث الطبيعية بأنه " عملية يحصل بمقتضاها أحد 

الك العقار )املؤمن له(، على تعهد الطرف اآلخر وهو شركة التأمين )املؤمن(، بدفع مبلغ لصالح مالك العقار الطرفين وهو م
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عند تحقق الكارثة الطبيعية املؤمن منها وحصول ضرر بسبها للعقار املؤمن عليه، وتتحمل شركة التأمين على عاتقها 

 إلحصاء".مجموعة من املخاطر تجري املقاصة بينها وفقا لقوانين ا

 التأمين ضد الكوارث الطبيعية  أهمية -1-2

 (.23، ص2011يستمد التأمين أهميته من الوظائف التي يؤديها في املجتمع نفسيا واجتماعيا واقتصاديا )بن وارث: 

 على املستوى النفس يهميةاأل -أ 

عقار املؤمن له واالطمئنان للتأمين ضد الكوارث الطبيعية وظيفة نفسية، فهو يحقق األمان النفس ي والعقلي لصاحب ال

 ضد الخوف من اآلثار التي قد تخلفها الزالزل والفيضانات وحرائق الغابات وغيرها، على ممتلكاته العقارية.

ويتجلى هذا األمان في استقرار وارتياحمالك العقارات املؤمن لهم، وتخليصهم من التفكير مما قد يقع عل هم من كوارث،  

الية من خسائر بسببها، وذلك عن طريق حصولهم على التعويض املتفق عليه في حال تعرض العقار وما قد يصيب ذمتهم امل

املؤمن عليه ألضرار،ولذا يقبل الشخص على شراء طمأنينته بمساهمته املتواضعة في عملية التأمين، ليتخلص من القلق 

ة وسكينة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على والخوف ويستعيد الثقة في نفسه على نحو يمكنه من مباشرة حياته في حري

 استقرار وتماسك املجتمع ككل.

 األهمية على املستوى االجتماعي-ب

تتمثل الوظيفة االجتماعية في التكاتف وتعاون األفراد املستأمنين، فيقوم كل منهم بدفع األقساط التي قد تعود على 

 العقارات املؤمن عل ها.البعض منهم بالفائدة لتغطية الخسائر التي قد تلحق ب

كما أّن للتأمين دور هام في استقرار املجتمع والعمل على استمرار الروابط والعالقات املجتمعية، فالكارثة الطبيعية قد 

تدمر حياة األسرة بكاملها إذا أصاب مسكنها بضرر، فيتشرد أفرادها في الشارع ويصبحون عرضة لكل اآلفات االجتماعية، 

فال في املالجئ أو قد تلجأ العائلة للتسول للحصول على مأوى، كما يمكن أن تدمر الكارثة الطبيعية األسرة وقد يوضع األط

نفسها، إذا أصاب املصنع الذي يعتبر مصدر رزقها، ولذا كان للتأمين دور في جبر الضرر الذي يصيب األسرة، فهو يعمل على 

 ة األولى للمجتمع.املحافظة على سالمتها وديمومتها باعتبارها النوا

 قتصادياألهمية على املستوى اال-ج

حيث يهدف التأمين ضد الكوارث الطبيعية باألساس إلى حماية الثروة العقارية التي تعتبر أحد املقومات االقتصادية 

لوطني ويساهم في الهامة للدولة، من خالل العمل على ترميمها أو إعادة بنائها بما يعود في النهاية بالفائدة على االقتصاد ا

 ازدهاره.

كما أّنهذا التأمين يشكل إحدى الوسائل الهامة لالدخار وذلك عن طريق تجميع رؤوس األموال املكونة من أقساط مالك 

، 2020/2021العقارات املؤمن لهم، وغالبا ما يوظف الفائض من هذه األموال في عمليات استثمارية وتجارية )علياتي: 

 ما يقدم تعويضا عن الخسائر.(، وذلك بعد خصم 15ص

أضف إلى ذلك أّن التجربة أثبتت أّن األخطار الطبيعية وإن كانت متوقعة الحدوث في أي وقت، غير أنها في املقابل ال 

تتحقق عادة بصورة متكررة ومتتابعة،ولذا ليس من الضروري والحتمي أن تقع الكارثة املؤمن منها خالل مدة التأمين، وقد 
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ال تصيب العقار املؤمن عليه بأضرار وحتى وإن أصابت العقار بأضرار فمن النادر أن يشمل ذلك جميع املؤمن لهم تقع ولكنها 

 في وقت واحد، وعليه يتم استغالل أموال األقساط املتراكمة واستثمارها لدعم االقتصاد الوطني.

ئتمان الفردي، حيث يوفر للمدين ضمانات والجدير بالذكر أّن هذا التأمين يعتبر وسيلة فاعلة من وسائل تنشيط اال 

تسهل له عملية االقتراض، حيث يحل مبلغ التأمين محل العقار املرهون إذا هلك هذا األخير نتيجة لتحقق الكارثة الطبيعية 

مان (، كما تلعب رؤوس األموال املجتمعة لدى شركات التأمين دورا هاما في تدعيم االئت34، ص2008املؤمن منها )عريقات: 

العام بالدولة، حيث يساعدها التأمين في الحصول على ما تحتاجه من قروض من خالل توظيف األموال املذكورة في 

 (.23، ص2005السندات العامة التي تصدرها )منصور: 

ومن جهة أخرى فإن الجانب االقتصادي يؤثر تأثيرا إيجابيا على التأمين، فبالنسبة للسوق الجزائري مثال فهو 

إمكانيات تنموية معتبرة للسنوات القادمة، يمكن للديناميكية الناتجة عن مختلف البرامج االستثمارية  يملك

 (.24، ص2018العمومية والخاصة أن تحفز زيادة الطلب على تأمين املخاطر )بن ميسية: 

ة االقتصادية واالجتماعية وتأسيسا على ما سبق، نجد أن هذا النوع من التأمين يكتس ي أهمية ال يستهان بها من الناحي

وكذا النفسية، ولذا فهو يعتبر أداة فعالة من أدوات إدارة أخطار الكوارث الطبيعية، حيث يتم تحويل هذا الخطر لشركات 

التأمين، فضال عن دوره في زيادة اإلحصاءات حول الخطر مما يقلل منه،وذلك عن طريق البحث عن الطرق التقنية املختلفة 

(، 20، 18، ص1992تعمالها إلى تفادي األخطار أو على األقل إنقاص الخسائر املالية التي تترتب عل ها )غالييني: التي يؤدي اس

 ومن أمثلة ذلك تطبيق القواعد املتعلقة بمقاومة الزالزل، وعدم البناء على ضفاف األودية واالنهار ... الخ.

 ة األساس القانوني للتأمين اإلجباري ضد الكوارث الطبيعي -12

أصدر املشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية والتي تشكل في مجموعها األساس القانوني للتأمين االجباري 

 من أخطار الكوارث الطبيعية، يمكن إجمالها فيما يلي:

 26/08/2003املؤرخ في  12-03األمر رقم -2-1

ية التأمين ضد الكوارث الطبيعية على كل شخص وهو النص التشريعي الذي قرر املشرع الجزائري بموجبه فرض إجبار 

طبيعي أو معنوي مالك لعقار مبني في الجزائر، أو يمارس لنشاط صناعي أو تجاري في منشآت صناعية أو تجارية، وقد استثنى 

تشرف على الدولة من إجبارية التأمين وأعفاها منها، على أن تأخذ واجبات املؤمن فيما يخص األمالك التابعة لها أو التي 

 (.52، عدد 2003جريدة رسمية: حراستها، على أساس أنها تضمن نفسها بنفسها، وهذا طبقا للمادة األولى من نفس األمر )

 29/08/2004املؤرخ في  268-04املرسوم التنفيذي رقم -2-2

لطبيعية، ويحدد كيفيات ويتعلق هذا املرسوم بتشخيص الحوادث الطبيعية املغطاة بإلزامية التامين على آثار الكوارث ا

منه على أن التأمين اإللزامي ضد الكوارث الطبيعية يغطي الحوادث  02إعالن حالة الكارثة الطبيعية، حيث نصت املادة 

الطبيعية التالية : الزالزل، الفيضانات وسوائل الوحل، العواصف والرياح الشديدة، تحركات قطع األرض )جريدة رسمية: 

كوارث محددة على سبيل الحصر ال يمكن التوسع في تفسيرها، مما يعني أّن بقية الكوارث الطبيعية  (، وهي55، عدد 2004

األخرى غير معنية بالتأمين اإلجباري رغم أهميتها كحرائق الغابات مثال، ولذا فهي تخضع للتأمين االختياري بموجب أحكام 

 (.55، عدد2004بق الذكر )جريدة رسمية: السا 07-95املشار إل ها أعاله من القانون رقم  41املادة 
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 29/08/2004املؤرخ في  269-04املرسوم التنفيذي رقم -2-3

وهو يضبط كيفيات تحديد التعريفات واإلعفاءات وحدود تغطية آثار الكوارث الطبيعية، حيث يتم تقدير القسط في 

لتي تحدد بموجب قرار من الوزير املكلف باملالية بعد هذا النوع من التأمين بتطبيق نسبة قسط على األموال املؤمن عل ها وا

من نفس املرسوم، كما حدد هذا املرسوم مدة العقد  04و 03إبداء رأي املجلس الوطني للتأمينات، وذلك طبقا للمادتين 

 (.55، عدد2004بسنة واحدة)جريدة رسمية: 

 29/08/2004املؤرخ في  270-04املرسوم التنفيذي رقم -2-4

ا املرسوم بتحديد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، وتتمثل في: يتعلق هذ

موضوع الضمان، امتداد الضمان، سريان مفعول الضمان، اإلعفاء، التزامات املؤمن له، التزامات املؤمن، الخبرة املضادة 

 (.55، عدد2004)جريدة رسمية: 

 29/08/2004املؤرخ في  271-04نفيذي رقم املرسوم الت-2-4

يوضح هذا املرسوم شروط منس وتنفيذ ضمان الدولة في طار عمليات إعادة تأمين األخطار الناجمة عن الكوارث 

بتسيير هذه العمليات مع منحها ضمان (CCRتكليف الشركة املركزية إلعادة التأمين )في هذا الصدد الطبيعية، حيث تم 

، 2004)جريدة رسمية: كن أن تتدخل الدولة لضمان تمويل األضرار التي تعجز هذه الشركة عن الوفاء بها الدولة، حيث يم

 .(55عدد

 29/08/2004املؤرخ في  272-04املرسوم التنفيذي رقم -2-5

ارث حيث يحدد هذا املرسوم االلتزامات التقنية لشركة التأمين وإعادة التأمين املعتمدة للقيام بتغطية آثار الكو 

الطبيعية، وتأسيس رصيد يسمى رصيد أخطار الكوارث الطبيعية، يخصص ملواجهة تكاليف األضرار االستثنائية الناجمة عن 

 .(55، عدد2004عمليات التأمين على آثار الكوارث الطبيعية )جريدة رسمية: 

 31/10/2004املؤرخ في القرار الوزاري -2-6

الية، وهو يتعلق بتحديد معايير التعريفة ونسب القسط وكذا اإلعفاءات صدر هذا القرار عن الوزير املكلف بامل

املطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، كما يحدد السعر املقياس ي للمتر املربع املبني املطبق لتحديد األموال 

ر قياس التعرض للخطر سواء تمثل في املؤمن عل ها بالنسبة لألمالك العقارية، حيث يتم احتساب نسبة القسط حسب معايي

معيار املنطقة الزلزالية أو معيار مدى مطابقة العقار لقواعد مقاومة الزالزل، أما بالنسبة لألخطار الطبيعية األخرى فتصحح 

دد ، ع2004)جريدة رسمية: النسب القاعدية للقسط السابق ذكرها بالنسبة لخطر الزلزال، بزيادات معينة نص عل ها القرار 

81 ) 

 الحد من آثار الكوارث الطبيعية فيمظاهر التدخل التشريعي لتفعيل دور التأمين اإلجباري : ثانيا

تعتبر الجزائر من الدول املعرضة بشكل كبير للكوارث الطبيعية بحكم طبيعتها الجيولوجية واملناخية، ولذا اتجه املشرع 

ة بعد استشعاره ألهمية هذا النوع من التأمين في ظل ضعف اإلقبال الجزائري لفرض اجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعي
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عليه من طرف املواطنين، خاصة وأّن هذه الكوارث تستلزم توفير رؤوس أموال ضخمة للتكفل التام بضحايا هذه الكوارث، 

ورة مشاركة جميع وهو ما كان يكلف الدولة دائما مبالغ طائلة شكلت عبئا على الخزينة العمومية، وهو ما اقتض ى ضر 

املواطنين في تحمل هذه األعباء عن طريق آلية التأمين، من خالل األقساط التي يدفعونها في هذا الصدد لشركات التأمين 

املتعددة واملختلفة، باإلضافة إلى شركات إعادة التأمين، بحيث يتم التعاون بين كل هذه الشركات فيما بينها لتخفيف آثار 

 ساهم في عمليات إعادة اإلعمار بشكل أفضل وفي زمن وجيز.هذه الكوارث مما ي

وتجسيدا لهذا االهتمام يمكن القول أّن الجزائر تعد من أولى الدول التي اقترحت إنشاء هيئة على مستوى الدول 

رث الطبيعية العربية في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية، تحت تسمية "املركز العربي للوقاية من اخطار الزالزل والكوا

، والذي 2002نوفمبر  05و 04املجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب املنعقد بالقاهرة في  18األخرى"، وذلك في إطار الدورة 

تم  2006(،  وقد تم تحديد مقره بالجزائر العاصمة، وفي سنة 10تم اعتماده فيما بعد من طرف املجلس )عفرة: د.ت، ص

املتضمن التصديق على النظام األساس ي للمركز العربي للوقاية  10/04/2006املؤرخ في  136-06 إصدار املرسوم الرئاس ي رقم

 (.   23، عدد2006)جريدة رسمية:  04/03/2004من أخطار  الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى، املحرر بالقاهرة في 

بنفسه من خالل تقرير بعض االجراءات إن تفعيل دور التامين االجباري ضد الكوارث الطبيعية تكفل به املشرع 

 لتجسيد هذه اإلجبارية على أرض الواقع حتى ال تبقى حبرا على ورق.

كما يظهر تدخل املشرع الجزائري كذلك من خالل التحديد الدقيق لكيفيات دفع التعويض الالزم من طرف شركات  

 السابق الذكر واملتعلق بالتأمينات.  07-95 في القانون  املنصوص عل هاالتأمين، وعدم ترك ذلك للقواعد العامة 

 تقرير إجراءات قانونية لتجسيد إجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الواقع -1

لم يكتف املشرع الجزائري بالنص على إجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية، بل تدخل عن طريق إقرار بعض 

نها ما هو ذو طابع عقابي من خالل فرض الجاء القانوني املناسب في حال اإلجراءات منها ما هو ذو طابع رقابي بحت، وم

 مخالفة هذه اإللزامية.

 اإلجراءات ذات الطابع الرقابي -1-1

)جريدة السابق الذكر،فإن اإلجراءات الرقابية في هذا الصدد تتمثل فيما يلي:  12-03من األمر  04حسب نص املادة 

 (.52، عدد 2003رسمية: 

 يقوم بعملية التنازل عن ملك عقاري أو إيجاره لدى املوثق، بتقديم شهادة التأمين ضد الكوارث  إلزام كل مالك

الطبيعية، بمعنى أن اإللزامية هنا تشمل حتى املوثق التي حرر العقد، بحيث يجب عليه أن يطلب من املالك هذه الشهادة 

ير عقد التنازل أو اإليجار بدون تسليم هذه الوثيقة، مع تحت طائلة عدم تحرير العقد، وعليه يمنع على املوثق قانونا تحر 

العلم أنه يقصد بالتنازل هنا كل عمليات نقل امللكية سواء تمت عن طريق البيع أو الهبة أو الوصية ... الخ، ولذا كان على 

 املشرع استعمال مصطلح نقل امللكية وليس التنازل.

مؤرخة في  165عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، تحت رقم وباإلضافة إلى ذلك فإنه وبموجب مذكرة صادرة 

، يمنع على املحافظ العقاري شهر أّي عقد ناقل للملكية العقارية إال بعد التحقق من أن العقار املعني مؤمن 11/01/2005

 ضد الكوارث الطبيعية.
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 دارة الضرائب عند القيام بالتصريس إلزام أصحاب العقارات بتقديم شهادة التأمين ضد الكوارث الطبيعية لدى إ

 الجبائي، 

 

 العقابياإلجراءات ذات الطابع  -1-2

يترتب على عدم احترام إجبارية تأمين العقار املبني ضد الكوارث الطبيعية توقيع بعض العقوبات نص عل ها األمر رقم 

 السابق الذكر، وهي تتمثل فيما يلي: 03-12

 عويض عن األضرار التي تلحق بممتلكاته العقارية جراء وقوع كارثة طبيعية، حرمان املخالف لهذه اإللزامية من أي ت

 (.52، عدد 2003جريدة رسمية: السابق الذكر ) 12-03من األمر  13وهذا حسب ما نصت عل هاملادة 

  الفة باملائة من هذا املبلغ، وهذا بعد معاينة املخ 20دفع غرامة تساوي مبلغ القسط الواجب دفعه مع زيادة قدرها

، عدد 2003)جريدة رسمية: من تفس األمر املذكور أعاله  14من طرف سلطة مختصة، وذلك طبقا ملا نصت عليه املادة 

52.) 

 إلزام شركة التأمين بدفع التعويض وفق كيفيات محددة بنصوص خاصة -2

ائري بموجب نصوص خاصة في سبيل تفعيل دور التأمين االجباري في الحد من آثار الكوارث الطبيعية، قم املشرع الجز 

بتحديد شروط وكيفيات دفع التعويض املستحق لضحايا الكوارث الطبيعية، وهذا عالوة على القواعد العامة املنصوص 

 السابق الذكر، حيث نجد من بين هذه اإلجراءات الخاصة ما يلي:  07-95عل ها في األمر رقم 

 ين ضد الكوارث الطبيعيةستحقاق التعويض في مجال التأمالخاصة ال شروط ال-2-1

الستحقاق التعويض الواجب دفعه من طرف شركات التأمين، ينبغي في البداية قيام عقد تأمين صحيس مكتمل األركان 

وساري املفعول لحظة وقوع الكارثة، كما يجب أن يكون مالك العقار قد قام بجميع االلتزامات التي يفرضها العقد والقانون 

السيما فيما يتعلق بدفع القسط في اآلجال املحددة، وكذا عدم التصريس بمعلومات كاذبة وإضافة إلى تجاه شركة التأمين، 

هذه الشروط العامة، فإن املشرع الجزائري لم يكتف بالوقوعالفعلي للكارثة املؤمن منهاالستحقاق التعويض والتصريس 

نصوص ضرورة أن يتضرر العقار نتيجة أحد الكوارث بوقوع الضرر كما هو عليه الحال في بقية التأمينات، بل توجب ال

دون غيرها من الكوارث الطبيعية األخرى، وعالوة على ذلكيجب أن يتم إعالن  -والسابق اإلشارة إل ها  -املنصوص عل ها 

بية، وهو الكارثة الطبيعية من طرف السلطات العمومية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع

السابق الذكر، تشترط أن تكون الكارثة الطبيعية ذات شدة غير  12-03من األمر  1فقرة  02شرط بديهي باعتبار أن املادة 

(، وهنا نتساءل ما املقصود بالشدة غير العادية خاصة وأن املشرع لم يحدد معايير 52، عدد 2003عادية )جريدة رسمية: 

 ملعرفة هذه الشدة.

حالة الكارثة الطبيعية بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير املالية،حيث يحدد هذا القرار الوزاري ويتم إعالن 

طبيعة الحادث وتاريخ وقوعه والبلديات املعنية به، على أن يتم اتخاذ هذا القرار خالل أجل أقصاه شهران بعد  املشترك

ى وزير الداخلية، والي الوالية أو والة الواليات التي وقعت ف ها الكارثة وقوع الكارثة، على أساس تقرير مفصل يعده ويرسله إل

من  04و 03الطبيعية، وبعد أخذ رأي املصالح التقنية املختصة حسب طبيعة الكارثة، وهذا طبقا ملا نصت عليه املادتان 
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لم يحدد من هي املصالح التي  (، ولكن النص55، عدد2004السابق الذكر )جريدة رسمية:  268-04املرسوم التنفيذي رقم 

 يطلب رأيها في هذه الحالة، مما يفتس املجال واسعا ويثير الغموض.

أيام من  07وإذا كان استحقاق التعويض طبقا للقواعد العامة يشترط التصريس بوقوع الحادث املؤمن منه في أجل 

(، فإنه في التأمين 13، عدد1995)جريدة رسمية: السابق الذكر  07-95من األمر  15تاريخ اطالعه على وقوعه حسب املادة 

يوما بعد نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكارثة  30ضد الكوارث الطبيعية قد تم تمديد هذا األجل ليصل إلى 

 السابق 270-04من املرسوم التنفيذي رقم  02الطبيعية إال في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، وهذا حسب نص املادة 

 (.55، عدد2004الذكر )جريدة رسمية: 

ه وبموجب املادة 
ّ
السابق الذكر، استثنى املشرع الجزائري من مجال  12-03من األمر رقم  10وتجدر اإلشارة إلى أن

الضمان في هذا الصدد، األضرار التي تلحق باملحاصيل الزراعية غير املخزونة واملزروعات واألراض ي والقطيع الحي خارج 

ونفس الش يء بالنسبة لألضرار الواقعة على أجسام املركبات الجوية والبحرية وكذا السلع املنقولة، وهذا باعتبار أن  املباني،

(، وفي الحقيقة هي ال تحتاج إلى التنصيص عل ها أصال 52، عدد 2003هذه األخطار تخضع ألحكام مستقلة )جريدة رسمية: 

 لعدم انطباق وصف العقار املبني عل ها. 

 لتعويض في مجال التأمين ضد الكوارث الطبيعيةاإلحراءات الخاصةبا-2-2

أشهر من تاريخ نشر  03يتم تحديد األضرار عن طريق إجراء خبرة يجب أن يتم تسليم التقرير الخاص بها في أجل أقصاه 

وجب الضمان من آثار حيث يتم تسديد تعويضات التأمين املستحقة بمالنص التنظيمي الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية، 

 12، وهذا طبقا ملا نصت عليه املادة  أشهر من تاريخ تسليم تقرير الخبرة عن األضرار  03الكوارث الطبيعية في أجل ال يتعدى 

(، وفي حالة االحتجاج على نتائج الخبرة يجوز ملالك العقار 52، عدد 2003السابق الذكر )جريدة رسمية:  12-03من األمر 

يوما بخبرة مضادة تكون على حسابه، وفي حالة عدم رض ى أحد الطرفين بتقرير الخبرة  15يطالب في أجل  املؤمن له أن

 270-04من املرسوم التنفيذي  07املضادة يمكنهما تعيين خبير ثالث بالتراض ي أو عن طريق القضاء، حسب نص املادة 

 (.55، عدد 2004السابق الذكر )جريدة رسمية: 

األضرار املتعلقة بالعقارات املبنية ذات االستعمال السكني واملنهي، حيث يقتصر ف ها الضمان على  ويشمل التعويض تلك

للمنشآت الصناعية والتجارية فإن الضمان في هذه األضرار التي تمس العقار فقط دون محتوياته كاألثاث وغيره، أما بالنسبة 

-03كاآلالت والبضائع ... الخ، وهذا طبقا لنص املادة األولىمن األمر رقم الحالة يغطي األضرار املاسة بهذه املنشآت ومحتوياتها 

(، ويشترط في ذلك أن تكون هذه املحتويات محال للنشاط الصناعي أو 52، عدد2003السابق الذكر)جريدة رسمية:  12

 وأن يتم التصريس بها،  ،التجاري 

باملائة من قيمة األضرار املباشرة فيما يخص العقارات  80مع العلم أن تغطية الضمان لكلفة الخسائر تكون في حدود 

باملائة من مبلغ  02باملائة بخصوص املنشآت الصناعية والتجارية، كما يخصم من التعويض نسبة  50السكنية، وفي حدود 

ات االستعمال دج فيما يخص األمالك العقارية ذ 30.000األضرار املتعرض لها عن كل حادث، على أال يقل مبلغ اإلعفاء عن 

باملائة فيما يخص األمالك العقارية ذات االستعمال املنهي واملنشآت الصناعية والتجارية  10السكني، وتحدد هذه النسبة ببب  

، عدد 2004)جريدة رسمية: السابق الذكر  31/10/2004من القرار الوزاري املؤرخ في  07وهذا حسب ما نصت عليه املادة 

81 ). 
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 :خاتمة

باعتباره أحد أهم التدابير التكميلية للوقاية من األخطار اإلجباري ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر   مينالتأ نظامإن 

ام حديث نصا وتطبيقا، فرضته عدة عوامل طبيعية وأخرى هو نظالسابق الذكر،  20-04الكبرى في ظل القانون رقم 

أصدرها في هذا الصدد، إجبار املواطنين واملؤسسات على حد  اقتصادية، حاول املشرع من خالل النصوص القانونية التي

سواء على تأمين ممتلكاتهم العقارية ضد أخطار هذه الكوارث ورصد إجراءات خاصة لتجسيد هذه اإلجبارية وضمان تعويض 

 الضحايا.

ض النقائص غير أنه ورغم هذه النصوص واإلجراءات الخاصة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية، إال أن هناك بع

 والثغرات التي يعاني منها، يمكن أن نلخصها فيما يلي:

ضعف اإلقبال على التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وذلك ألسباب عديدة لعل أهمها غياب ثقافة التأمين واعتقاد  -

عقلية  انتشار وكذا حرمته، باإلضافة إلى سوء األوضاع االقتصادية والذي يجعل املواطن دائما يبحث عن األهم فاألهم، 

االتكالية على الدولة باعتبار أنها تأخذ على عاتقها عملية تعويض الضحايا في كل مرة تقع ف ها هذه الكوارث نظرا لعدم وجود 

 أخرى لجبر األضرار الناتجة عنهاب بدائل

وني لهذا النوع من تشتت وتعدد النصوص القانونية املتعلقة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية والتي تشكل األساس القان -

 التأمين، السيما فيما يتعلق بالنصوص التنظيمية، والبعض منها ال يزال يحتاج لبعض التفصيل.

إغفال املشرع الجزائري لبعض الكوارث الطبيعية ذات الخطورة العالية في الجزائر، على غرار حرائق الغابات التي تبقى  -

 الطبيعية. غير مغطاة بنظام التامين االجباري ضد الكوارث

يوجب النص ضرورة تقديم شهادة التامين اإلجباري ضد الكوارث الطبيعية عند كل عملية تنازل عن العقار أو إيجاره  -

وهو ما يفهم منه ألول وهلة أن املقصود هنا هو التنازل عن ملكية العقار بدون مقابل، في حين أن نية املشرع تنصرف إلى كل 

 و بدون عوض.عملية نقل ملكية بعوض كانت أ

 غياب الردع الكافي في العقوبة املنصوص عليه نتيجة مخالفة إجبارية التامين ضد الكوارث الطبيعية. -

يشترط املشرع الجزائري لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية أن تكون الكارثة ذات شدة غير عادية، غير أنه لم يضع أية  -

 ال تكون كذلك.معايير ملعرفة متى تكون شدة الكارثة عادية ومتى 

 عدم التحديد الدقيق للمصالح التقنية التي يطلب رأيها قبل إعالن حالة الكارثة الطبيعية. -

استثنى املشرع الجزائري من مجال الضمان، بعض األضرار التي تلحق بأشياء ال ينطبق عل ها وصف العقار املبني، ولذا  -

 فهو لم يكن بحاجة إلى التنصيص عل ها أصال.

 عالجة هذه النقائص يمكن تقديم التوصيات التالية:وفي سبيل م

العمل على غرس الثقافة التأمينية لدى االفراد من خالل وسائل اإلعالم والعروض الترويجية من طرف شركات  -

 التأمين.

ون جمع النصوص املتعلقة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية في قانون واحد، أو دمج جميع األحكام املتعلقة به ضمن قان -

 التأمينات في فصل مستقل.

 إدراج حرائق الغابات ضمن األخطار املغطاة بإلزامية التأمين ضد الكوارث الطبيعية. -
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املذكور أعاله، على النحو التالي: " تطلب في كل عملية نقل ملكية عقار أو  12-03من األمر رقم  04إعادة صياغة املادة  -

 لوفاء بإلزامية التأمين ..." إيجاره موضوع هذه اإللزامية، وثيقة تثبت ا

 ضرورة النص على عقوبات أكثر صرامة في حال مخالفة إجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية. -

 وضع معايير ملعرفة الشدة العادية وغير العادية للكوارث الطبيعية. -

 يعية.ضرورة التحديد الدقيق للمصالح التقنية التي يطلب رأيها قبل إعالن حالة الكارثة الطب -

 عدم وضع استثناءات من مجال ضمان آثار الكوارث الطبيعية، وتركها للقواعد العامة. -

 

 قائمة املراجع:

 ( عقد التأمين بين النظرية والتطبيق2009أبو السعود، أحمد :)-دار الفكر الجامعي، 1دراسة تحليلية شاملة، ط ،

 مصر. -اإلسكندرية

 13(: عدد 1995ديمقراطية الشعبية )الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال 

 ( عدد 2003الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :)52 

  55(: عدد 2004)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 81: عدد (2004)للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  رسميةالجريدة ال  

  84عدد  (:2004)الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة 

  23عدد  (:2006)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 ( التأمين البري في التشريع2006العطير، عبد القادر :)-األردن.-، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1دراسة مقارنة، ط 

 ،(: دروس في قانون التأمين الجزائري، )د.ط(، دار هومه، الجزائر.2011محمد ) بن وارث 

 ( 2018بن ميسية، يوسف :) تقرير سوق التأمين الجزائري املقدم إلى املؤتمر العام الثاني والثالثون لالتحاد العام العربي

 يونية "حزيران". 27إلى  24للتأمين، املنعقد في الحمامات، تونس، من 

 ،مصر.-(: أحكام قانون التأمين، )د.ط(، منشأة املعارف، اإلسكندرية2005محمد حسين ) منصور 

 (: محاضرات في قانون التأمين، ألقيت على طلبة السنة الثالثة ليسانس "ل.م.د" تخصص 2020/2021محمد )، علياتي

 املدية.-قانون خاص، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع يحيى فارس

 فرة، حميد )د.ت(: الزالزل والكوارث الطبيعية في العالم العربي ومشروع املركز العربي للوقاية منها، وزارة السكن ع

 .CNERIBوالعمران، املركز الوطني للدراسات واألبحاث املتكاملة في البناء 

 ( التأمين وإدارة الخطر2008عريقات، حربي محمد :)-األردن. -لنشر والتوزيع، عمان، دار وائل ل1النظرية والتطبيق، ط 

 دراسة مقارنة، )د.ط(، دار املعارف العمومية، طرابلس-(: التأمين من الخطر1992) غالييني، بديعة، ضناوي، عدنان-

 لبنان.
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 مدينة تمنراست ما بين خطر الفيضانات و التحكم فيها باستعمال نظم املعلومات الجغرافية 

The city of Tamanrasset between the risk of flooding and its control using geographic 

information systems 

 /الجزائر3قسنطينة ،جامعة صالح بوبنيدر ط.د. بن شنة عبد العالي

 /الجزائر3قسنطينة جامعة صالح بوبنيدر،بوقبرين مفيدة ط.د. 

 /الجزائر3قسنطينة ،جامعة صالح بوبنيدر ط.د .عليو  أسماء

 امللخص:

ودية أحد أنماط األزمات البيئية في الزمن املعاش إثر تعدي التجمعات العمرانية والسكنية على أنظمتها األ تشكل فيضانات 

الهيدرولوجية؛ وذلك في غياب تخطيط ممنهج مبني على قواعد علمية و أسس قانونية وآليات تطبيقية، كما أن هذه التخطيطات الراهنة ال 

نولوجي إضافة إال كل ذلك ال ننس ى العامل البشرى الذي له عالقة غير مباشرة عالوة على تشييد بنايات في املناطق تراعى درجة التقدم التك

 .املعرضة للفيضان

الذي كلفها العديد من الخسائر سواء من الناحية اإلقتصادية و  2009/  09/  10مرت مدينة تمنراست بعدة فيضانات ابرزها فيضان 

 راجع بالدرجة األولى إلى سوء استعمال األراض ي في املناطق املعرضة للخطر . اإلجتماعية، و هذا

إن إستخدام نظم املعلومات الجغرافية و إستعمال مختلف الصور الجوية و مرئيات األقمار الصناعية وكذا نموذج الرقمي لإلرتفاعات 

امليداني تمكنا من الوصول إلى أن هناك تعدي على األراض ي و األماكن مع اإلستغالل األحسن لقواعد البيانات و معالجتها إضافة إلى التحقيق 

كما توصلت النتائج إلى أن أغلب ، املعرضة للفيضان حيث من خالل هذه النتائج نستطيع إلى أن نتوصل إلى إقتراحات للحد من هذه الظاهرة

 حاجة إلى  تقويم علمي مبني على دراسات علمية في ظل التقنيات املتطورة.املخططات العمرانية والهيكلية املتاحة حاليا غير كافية وغير مفهومة و ب

 

 سياسات وقائية–نظم املعلومات الجغرافية  –الفيضانات  –مدينة تمنراست –خطر الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 

For thousands of years, man has settled near water sources such as rivers and valleys for agriculture and facilitating living 

conditions, and with the increase of members of society, urbanization has increased, resulting in encroachment on the natural 

course of valleys, thus contributing to the occurrence of the phenomenon of floods. 

Like the countries of the world, Algeria is at risk of floods to this day, many of which occurred in the floods of TiziOuzou and Algiers 

in 1974 and the flooding of Bab el-Oued in 2001, which left many material and human losses. 

The city of Tamanrasset has also suffered and continues to suffer from the risk of flooding, especially in the summer, which is 

experiencing significant rainfall. These calls on us to highlight the most important causes of floods, such as random construction of 

housing near valleys, granting building permits in places where construction is prohibited, in addition to not regular cleaning of the 

valleys, which causes the water level to rise when the rains. In our research, we relied on an analytical approach based on data 

analysis that we collected using GIS. 

Moreover, we concluded that the problems experienced by the city of Tamanrasset require the development of preventive policies 

and emergency plans such as the emergency and rescue plan, which will contribute to the tight management when the risk of 

flooding occurs at the level of Tamanrasset. 

Key words:Danger - the city of Tamanrasset - floods - GIS - preventive policies 
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 مقدمة:

ودية أحد أنماط األزمات البيئية في الزمن املعاش إثر تعدي التجمعات العمرانية والسكنية على األ تشكل فيضانات        

أنظمتها الهيدرولوجية؛ وذلك في غياب تخطيط ممنهج مبني على قواعد علمية وأسس قانونية وآليات تطبيقية، كما أن هذه 

ة التقدم التكنولوجي إضافة إل كل ذلك ال ننس ى العامل البشرى الذي له عالقة غير التخطيطات الراهنة ال تراعى درج

 .مباشرة عالوة على تشييد بنايات في املناطق املعرضة للفيضان

ان التطرق ملوضوع الفيضانات في مدينة تمنراست مهم جدا خاصة انه يندرج ضمن الكوارث الطبيعية وذلك نتيجة       

شاكل والذي يستدعي تحليل جميع الظروف والعوامل املؤدية للفيضانات  اذ مرت املدينة بعدة فيضانات ملا تعانيه من امل

الذي كلفها العديد من الخسائر سواء من الناحية اإلقتصادية و اإلجتماعية، و هذا راجع  2009/  09/  10ابرزها فيضان 

و مخططات  ضة للخطر .وبالتالي  يستوجب وضع سياسات وقائيةبالدرجة األولى إلى سوء استعمال األراض ي في املناطق املعر 

إستعجالية كمخطط النجدة و اإلسعاف و الذي سيساهم في التسيير املحكم عند حدوث خطر الفيضان على مستوى 

 . تمنراست

طار في تسيير والحد من أخ SIG الجغرافية املعلومات نظم إبراز أهمية البحثیة الورقة هذه تحاول  وحسب ماسبق

وذلك باإلعتماد على  الوصول الى إتخاذ القرار املناسب خاللها من يمكن جغرافية بيانات قاعدة بناء خالل الفيضانات، من

 املوضوع هذا إلثراء وعليه .ARCGIS10.8املنهج التحليلي القائم على تحليل املعطيات التي قمنا بجمعها باستخدام برنامج 

العمرانية  املخططات الجغرافية في دعم كيف تساهم نظم املعلومات :السؤال التالي لخال من الطرح هذا بتقديم سنقوم

للحد من التوسع العشوائي في املناطق املعرضة للفيضان؟ ما هي أبرز السياسات الوقائية واملخططات 

 . اإلستعجاليةاملنتهجة في مدينة تمنراست؟

 تحديد املفاهيم األساسيةأوال :

 تعريف الخطر : -1

كلمة خطر بأنها حالة أو حدث طبيعي جيولوجي من صنع اإلنسان أو  1984معهد الجيولوجيا األمريكي في عام عرف 

 . (10، صفحة 2007)شوقي رمضان شيكوش، ى حياة اإلنسان و على ممتلكاتهم هور مخاطر محتملة علظظاهرة يترتب عل ها 

املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى  25/12/2004املؤرخ في  20-04ون قانمن  2و يعرف املشرع الجزائري الخطر في املادة 

و تسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة كما يلي : " يوصف بالخطر الكبير في مفهوم هذا القانون ، كل تهديد محتمل على 

 . (2004لجريدة الرسمية، )ااإلنسان و بيئته يمكن حدوثه بفعل مخاطر طبيعية استثنائية و / أو بفعل نشاطات بشرية ".

 الكوارث الطبيعية : -2

واملمتلكات ، قد تكون  األرواحهي حادثة كبيرة ينجم عنها خسائر كبيرة في " حماية املدنية لعرفتها املنظمة الدولية ل

ن كا سواء ،  اإلنسانوقد تكون كارثة فنية أي مردها فعل  (، العواصف . . . إلخ  الزالزل السيول ،  )طبيعية مثل 

 ق إذا كانت قدرة مواجهتها تفو  الدوليأو على املستوى  ،وتتطلب ملواجهتها معونة الوطن (بإهمال)عمدا( أو ال إراديا )إراديا

 . )موقع معرفة("القدرات الوطنية

 تعريف الفيضان : -3
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ددة ، أو ذوبان لفيضان كارثة طبيعية تحدث نتيجة هطول كميات كبيرة من األمطار لفترة طويلة من الزمن في منطقة محا

أو فتس السدود, وهو ظاهرة طبيعية تحدث عندما يزيد منسوب املياه في أي واد ,  األنهار  سريع لكميات كبيرة من الثلوج أو 

)د.طارق الجمال ، ليفوق ويعلو عن مستوى ضفافه ، وكلما زادت سرعة جريان املاء من املنبع إلى مجرى الواد زاد الفيضان

 . (72، صفحة 2010

 م املعلومات الجغرافية : نظ -4

نظم املعلومات الجغرافية هي عبارة عن نطام تكنولوجي للمعلومات الذي يقوم بتخزين و تحليل و عرض املعلومات 

( على SIG، بحيث ال يقتصر عمل نظم املعلومات الجغرافية )(13، صفحة 2014)د.فؤاد محمد غضبان، املكانية و غير املكانية 

)د.خلف حسين علي الديلمي ، ة فقط بل تخزين معلومات يمكن بواسطتها رسم أي شكل يحتاجه الباحث.تخزين خريطة أو صور 

 .(17، صفحة 2011

 :الطبيعية األخطار في تسير هاالجغرافية ودور  املعلوماتنظم  -5

و  نو تخزي في جمع متحكللو وسائل  ق تطوير طر املعلومات خالل السنوات األخيرة في تكنولوجيا  الهائلالتطور  ننتج ع

الذي يتوفر   (ARCGIS)ومتنوعة ومن أهم هذه البرامج نجد برنامج  فةلبإصدار برامج مخت ذلكو البيانات يل لمعالجة و تح

 .(ARCGIS 10.8)على العديد من اإلصدارات آخرها 

ا في تسير هتوظيف نومات الجغرافية يمكلاملع م ا نظهو القدرات التي تتمتع ب ناإلمكاناتالعديد م هناكوفي الحقيقة 

الطبيعية  األخطار حدوث  نعم الخسائر البشرية و املادية التي تنج نالتخفيف و الحد م اللخ نم ذلكالطبيعية، و  األخطار 

حيث تساهم في إعداد قاعدة بيانات عن كل خطر طبيعي يهدد املدينة أو العنصر البشري من خالل توظيف جميع املعلومات 

حصائية وذلك من أجل الوصول إلى قاعدة بيانات نستطيع من خاللها إل أو البيانات ا( خرائط كال)و البيانات الورقية 

الحصول على خرائط نهائية التي تمكننا من إتخاذ القرار املناسب و التقليل من الخسائر الناجمة عن هذه الكوارث ، و من 

املتوصل إل ها من خالل نظم املعلومات الجغرافية ما يلي هذه الخرائط  لأهم هذه الحلول و النتائج التي نتوصل إل ها من خال

 : 

 أو األماكن املعرضة للفيضانات. إعداد خريطة النطاقات  -

 .ومات و املراقبةلالكشف و الرصد و جمع املع -

 .املساعدة السريعة م ف الكوارث الطبيعية و التكنولوجية لتقديبلتحديد خريطة النقاط السوداء ملخت -

ا هو الغطاء النباتي من األراض يستخداماتإستنباط خرائط إالصناعية و الصور الجوية و  قمار األمعالجة صور  -

 .الطبيعية ناألخطار تطور خطر ما مكذلكمالحظة العمراني و  لوخريطة تطور املجا

 .للتعميرة لتحديد مناطق التعمير و غير قاب -

 () مديرية الحماية املدنية,:سعافاإل تعريف مخطط تنظيم النجدة و  -6

تنظيمية  إجراءاتمجموعة  ن من ة مكو لة كارثة محتمهسعاف عبارة عن أداة مخصصة ملواجاإل مخطط تنظيم النجدة و 

 خاللهية بكارثة معرفية مرجعيا توضع من لجماعات املحلليمي لقاإلى املستوى لة مسبقا و التي تتكفل علتقنية و مادية مسج
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حيز التنفيذ 

الوسائل 

امة التي لها

 تتجاوز 

 مكانياتاإل 

عاديا  ة لاملستعم

ن أ التي يجب 

حالة  تتدخل في 

وفقا  ذا هكارثة و 

12- قانون لل

في  املؤرخ  07

جوان  22

2011 

ق لاملتع

  . ديةلبالب

 . مية الكارثةهحسب أ مجمله جزئيا أو في لهنواع الكوارث يمكن تفعيأى كل لذا املخطط عهينطبق 
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 است :تشخيص الخطر بمدينة تمنر ثانيا : 

 :)تمنراست  (تقديم منطقة االهقار -1

 ذروتها عريقة عرفت حضارة وشيد البدائي، اإلنسان ظهر حيث سنة، ألف ستمئة تمنراست إلى مدينة تاريخ يعود

 هقار بطاسيلي أكتشفت والتي بتاريخ املنطقة، تحتفظ التي الحجرية والنقوش الرسومات ذلك على تشهد صحراء الجزائر،

 الوطنية الحظيرة اليونسكو صنفت حيث التاريخ، قبل ما الطلق لفنون  الهواء على متحف أغنى اليوم تمثل وهي والتديكلت،

 (2014)بلدية تمنراست، العالمي املحفوظ  التراث ضمن لألهقار

 مساحة على وتتربع البحر، سطس مستوى  م على   1375ارتفاع على للوالية، بالنسبة تجمع أكبر تمنراست مدينة تمثل

 وواد سرسوف، واد تمنراست، واد ( أودية ثالث وجود يميزها .نسمة 90619 يقدر ب سكاني وبتعداد هكتار 2136 درهاق

 .الوالية جنوب حساس موقع في تقع كما1 .رقم الطريق الوطني  بها ويمر ،)تهقارت

 بلدية تاظروك، الشرق  من إدلس، بلدية الشرقي الشمال من عين أمقل، بلدية الشمال الغربي مند بلدية تمنراست يح

 ..أبلسة الغرب ومن قزام، عين بلدية الجنوبية الجهة من

كسببببها خصببائص طبيعيببة فريبببدة ومنبباخ مميببز عبببن ببباقي املبببدن أي ذهقببار الببأل إن محببيط مدينببة تمنراسبببت واملتمثببل فببي إقلبببيم ا

الجنبوب أي ببين الواليبات األخبرى والبدول الصحراوية كما تتميز املدينة بموقع إستراتيجي فهي منطقة عبور هامة بين الشمال و 

 .االفريقية وذلك لحدودها مع دولتي مالي ونيجر

 :الشبكة الهيدروغرافية للحوض التجميعي لواد تمنراست  -2

من منابع أتاكور التي تتجه نحو م، حيث يبدأ  ميالدواد تمنراست 2918ية من كتلة أتاكوربإرتفاع يبدأ إنطالق املجاري املائ

واد كلم حيث يقتصبر نشباطه فبي أتباكور و ال تصبل إلبى  تانزروفبت إال فبي مرحلبة الفيضبانات و يتصبل 600لى مسافة تانزروفت ع

 واد سرسوف في شمال حي تهقارت .بتمنراست 
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 (: الشبكة الهيدروغرافية لواد تمنراست02الخريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCGIS 10.8الرقمي لإلرتفاعات +  املصدر : إنجاز الباحثين باإلعتماد على النمذج

 الخصائص الهيبسومترية :  -3

سنتطرق لدراسة بعض الخصائص املتعلقة باإلرتفاعات و ذلك من أجل معرفة نوع و حجم تضاريس الحوض التجميعي 

 ملدينة تمنراست .

م و اإلرتفاع 2706ألقص ى بب ( أن الحوض يتميز بإرتفاعات كبيرة حيث يقدر اإلرتفاع ا03إذ نالحظ من خالل الخريطة رقم )

 م1335األدنى بب 
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 (: خريطة اإلرتفاعات لواد تمنراست03الخريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCGIS 10.8املصدر : إنجاز الباحثين باإلعتماد على النمذج الرقمي لإلرتفاعات + 

 األمطار الشهرية لوالية تمنراست :  -4

غير متساوي في نفس املكان و املدة بحيث يكاد إنعدام تساقط األمطار في على الصعيد الشهري ، يشهد توزيع األمطار 

فصل الشتاء ، و تسجل األمطار أكبر نسبة تساقط في السنة من شهر جوان إلى أكتوبر من كل سنة و هذا ما يبينه 

ات التي نحصل عل ها من تتغير كمية التساقط بداللة اإلرتفاع ، هذه األخيرة تتضح لنا من خالل املعطي ،(01الجدولرقم )

م( ، حيث تقع بلدية تمنراست في منطقة تقارب الكتل الهوائية إذ تتشكل األمطار 1376م، تمنراست 2716املحطتين )أسكرم 

 كلم.  80من تنقل كتل الهواء البارد نحو مدار السرطان الذي يمر في الجنوب بعين أمقل التي تبعد عن بلدية تمنراست ب 
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 2015و  2006( : متوسط األمطار الشهرية ملحطة تمنراست و أسكرام للفترة املمتدة بين 01الجدول رقم )

املعدل  ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري  جانفي 

 الشهري 

 47,15 0,76 0,36 6,64 9,19 16,49 10,78 3,68 2,34 0,28 4,78 0,77 0,52 تمنراست

 140,48 2,4 1,71 12,34 35,55 45,28 24,2 17,51 5,5 1,37 11,58 5,29 5,85 أسكرام

 2019املصدر : محطة األرصاد الجوية  بتمنراست 

 : على بلدية تمنراست مقر الوالية تأثير الفيضانات -5

ار و أدريان منطقة الدراسة معرضة للفيضانات نتيجة سيالن األودية املنحدرة من سفوح جبببببال نواحي األسكرام ، الهق

، ك خطر على حي قطع الواد ، سرسوففي واد تمنراست الكبير و واد سرسوف مشكلة بذل حيث تتجمع هذه السيول 

ي و هو ما قد يحدث فكثيرا ما يجرف واد تمنراست سيارات تريد ان تقطع الواد و حي تبركات ، تهقارت،تافسيتمتناتالت ،

 هي : تمنراست مدينةرضة لخطر الفيضانات في املع املناطق، حيث أن بشريةخسائر مادية و 

  الطريق الواصل بين حي موفلون و حي ادريان . 

 الطريقين الواصلين بين حي سرسوف و حي قطع الواد .  

 الطريق الواصل بين حي تهقارت و تهقارت الشمالية .  

  و حي تافسيت متناتالتالطريق الواصل بين حي .  

  بسبب عدم وجود حاجز للواد متناتالتفيضان الواد ناحية حي .  

 .فيضان الواد ناحية حي تبركات بسبب عدم وجود حاجز للواد 

 البناء في مجرى واد سرسوف )املنطقة الفاصلة بين حي سرسوف و حي تهقارت الشمالية (. 

 : املتضررة من حدوث فيضان في مدينة تمنراست األحياءتحليل  -6

لتقاء واد إت و نقطة ال حي تبركات ، حي متناتالثالثة)تضررة في املناطق يل العناصر امللذه الدراسة سنقوم بتحهفي 

 . فيضانللاملعرضة  (سرسوف و واد تمنراست 

 : حي تبركات -6-1

ذا هيحتل ، حيث ة الجنوبيةهيقع حي تبركات في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة تمنراست يحده واد تمنراست من الج

  . نسمة 1003ما يقارب  هعدد السكان فيغ لكتار ويبه 47الحي مساحة تقارب 

ذلك  هي ويتجلصاأل فينحرف مساره بسبب ضيق املسار  هعند حدوث فيضان واد تمنراست يرتفع منسوب املياه في

 .طار الغزيرة و ضعف قنوات الصرف يصبس الحي في حالة كارثيةاألمالفيض نحو حي تبركات ، ومع تساقط 

 

 

ألشهرا  
 املحطة
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 ة لخطر الفيضان في حي تبركاتاملساكن املعرض(:1) الجدول رقم

عدد السكان  الحي

 )نسمة(

عدد املساكن 

 )مسكن(

البنايات 

 الفوضوية

معدل شغل 

 املسكن

عدد السكان 

املعرضين 

 للخطر 

 200حوالي  4 50حوالي  249 1003 تبركات

 شخص

 + معالجة الباحثين 2014املصدر : املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

مبنية بالطوب أو ا بنايات فوضوية و كذلك مباني همن 20مسكن تقريبا ، و % 249ذا الحي هاكن في ما ان عدد املسلع

 . اهدد قاطن همما ي اإلنهيار ذه املباني الى خطر ه، فبعد حدوث الفيضان تتعرض  الطين

 دم املباني الطوبية في حي تبركاتهت( :1)صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 ة تمنراستاملصدر: مديرية الحماية املدنية لوالي

 ددة أثناء حدوث فيضان في حي تبركاتهامل املهمةاملرافق (:2) الجدول رقم

املرافق التي 

تستقطب 

 السكان 

مدرسة 

 إبتدائية

 متوسطة  معهد للتعلم  عيادة مدرسة قرآنية

 1 1 1 2 2 عددها 

 +معالجة الباحثين2014املصدر: املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

حي مستقطب بسبب املرافق و  هحياء املجاورة ، وكوناأل سكان و للمة هذا الحي يقدم خدمات مهن إلعتبارأابعين  باألخد

، سنة 18يتجاوز  ال م هطفال الذين عمر أل مر حتمي خصوصا اأهشخاص ف األرتفاع عدد إفيعتبر  هوضعة فيمالخدمات املت

ثناء حدوث الفيضانات، و أذا الخطر قبل و هلوضع حل لى املصالح املعنية مراجعة املوقع و مجرى الواد لمما يستوجب ع
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ذه املرافق و هفي  اإلجالءو  للتنبيه ثناء حدوث الفيضاناتاإلستنفارأالحماية املدنية و الشرطة في حالة  مصالحكذا تدخل 

 . البنايات

موقع حي تبركات بالنسبة  (: 01املخطط رقم )

 لواد تمنراست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCGIS10.8+  2014باإلعتماد على املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  2020 حثيناملصدر: إنجاز البا

 : تال حي متنات -6-2

ذا الحي هة الجنوبية الشرقية يحتل هت في الجزء الشرقي من مدينة تمنراست يحده واد سرسوف من الجال يقع حي متنات

عند حدوث فيضان لواد سرسوف يرتفع منسوب  . نسمة 7323ما يقارب  هغ عدد السكان فيلكتار ويبه50,26مساحة تقارب 

 . الواد انثر فيضإفيضان للت معرض ال لى السرير الكبير و يصبس حي ماتناتإاملياه 
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 تال املساكن املعرضة لخطر الفيضان في حي متنات(:3)الجدول رقم

عدد السكان  الحي

 )نسمة(

عدد املساكن 

 )مسكن(

البنايات 

 الفوضوية

معدل شغل 

 املسكن

دد السكان ع

املعرضين 

 للخطر 

 450حوالي  6 75حوالي  1220 7323 متناتالت

 شخص

 + معالجة الباحثين2014املصدر: املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

شة  ، وعند حدوث فيضان تتأثر ها بنايات فوضوية همن 7مسكن تقريبا ، و % 1220ذا الحي هن عدد املساكن في أما لع

 . شةهالبنايات الهذه 

 متناتالتددة أثناء حدوث فيضان في حيهامل املهمةاملرافق (:4) الجدول رقم

املرافق التي تستقطب 

 السكان 

مدرسة  مدرسة إبتدائية

 قرآنية

 ملعب  مسجد  عيادة

 1 3 1 2 3 عددها 

 +معالجة الباحثين2014املصدر: املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

ذه املرافق تقع في السرير هن أم و بالتالي بما هشغالأا السكان قصد قضاء هافق التي يتجمع ف ذا الحي العديد من املر هفي 

ى املصالح املعنية لذه الحالة يتوجب عهثناء حدوث فيضان ذو تدفق كبير في أددة بالخطر هي مهالكبير لواد تمنراست ف

 . كنديد بمحاولة تغيير مسار الواد خارج املدينة إن أمهذا التهمعالجة 
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 (: موقع حي متناتالت بالنسبة لوادسرسوف02املخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCGIS10.8+  2014باإلعتماد على املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  2020 املصدر: إنجاز الباحثين

 : نقطة التقاء واد سرسوف مع واد تمنراست -6-3

ا شيدت في مجرى الواد و تحديدا واد هلكون تمنراستدينة كثر خطورة في ماألذه املنطقة النقطة السوداء هتعتبر 

 -متوسطة –مسجد  –سوق املرافق)ما الخدمات و هذان تتمركز ف اللسرسوفحي قارت و ها تربط بين حيي تهنأسرسوف حيث 

 . ماأل ى حسب النواة لى التوسع علذا الخطأ ناجم عهوكذا السكان ،(...-مكتبة-ابتدائية

ا هف املمرات و الطرقات مما يسبب غمر لسرسوف يستمر الفيض في الجريان العشوائي في مختثناء حدوث فيضان واد أ

ا بالتراب حيث يستمر جريان هنغمار إة البالوعات و ليدية املبنية بالطين ، وبسبب قلو كذا يسبب تدمير بعض املنازل التق

 . السطس علىاملياه 
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 في وسط املدينةراست نقطة التقاء واد سرسوف مع واد تمن( :2)صورة 

 

 

 

 

 

 املصدر: مديرية الحماية املدنية لوالية تمنراست

مطار الفجائية األ طول وابل من هن خطر الفيضانات في تمنراست قد يصبس كارثة حتمية في حالة أن هذا يبر هكل 

 .و البشريةألخسائر سواء املادية يل من التقللول للطات املعنية ملجرى الواد و ايجاد حلالس مراجعةستثنائية مما يستدعي اإل و 

 إلتقاء واد سرسوف  و واد تمنراست :(: موقع 03املخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCGIS10.8+  2014باإلعتماد على املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  2020 املصدر: إنجاز الباحثين
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 : أسباب الفيضانات -7

 : األسباب املباشرة -7-1

  في ظرف زمني قصيرسقوط أمطار بكميات كبيرة.  

  سكرامأالفيضانات التي تعاني منها منطقة تمنراست قادمة من األمطار املتساقطة في منطقة .  

  نعدامها في بعض األماكنإعجز أنظمة صرف املياه، و . 

 األسباب الغير مباشرة : -7-2

  األوديةى حواف لقواعد البناء كالتعمير الفوضوي و البناء ع مراعاتعدم.  

 اهشبكات صرف املياه و عدم تنظيف البالوعات خاصة الرئيسية من عدم صيانة.  

 طرقاتلير الخنادق املحاذية لهعدم تط .  

  منها( .بة لخاصة الص )الطبيعي  مجراهاعن  إنحرافهاتفريغ النفايات باملجاري املائية مما يؤدي الى 

 عدم رفع النفايات و القمامة من الشوارع و أحياء املدن. 

 يناريوهات املتوقعة لخطر الفيضانات بمدينة تمنراست و الحلول الوقائية املتبعة:السثالثا :

 املرحلة النظرية للسيناريو:  -1

 تعتمد هذه املرحلة أساسا على جملة من املهام املتمثلة في :

 . جمع و تحديد الوثائق املعتمدة في عمليات النجدة و اإلسعاف 

 رضة لخطر الفيضان و األكثر تضررا في مدينة تمنراست إعداد مخطط يتم فيه تحديد األحياء املع 

  إعداد مخطط الطرق ملدينة تمنراست من أجل معرفة الطرق ذات حركة املرور الخفيفة و التي ستعتبر كمرجع أثناء

 عمليات اإلنقاد و إيصال املساعدات لألحياء املنكوبة .

 وضع إشارات اإلنذار املبكر 

بدرجة كبيرة جدا هي حي  ضانات بمدينة تمنراست فإن األحياء املعرضة لهذا الخطر باإلعتماد على مخطط خطر الفي

 حي متناتالت و حي تهقارت و  بالتالي سنأخذها كعينة لدراسة هذا السيناريو املقترح.تبركات و 

 املرحلة التطبيقية للسيناريو :  -2

ارئ و تفعيل خلية أزمة التي من خاللها يتم عند حدوث فيضان خطير في مدينة تمنراست فإنه يتم اإلعالن عن حالة طو 

م بإعطاء مهام لرؤساء تنصيب مركز القيادة على مستوى مقر الوالية الذي يرأسه السيد والي الوالية ، و الذي بدوره يقو 

 مسؤولي اإلدارات العمومية و املتمثلة فيما يلي : و 

  األكثر عرضة له .مراجعة مخطط خطر الفيضانات بمدينة تمنراست لتحديد األحياء 

 . حجز كل الوسائل الضرورية في عملية اإلنقاذ و تقييم الوقت الالزم في ذلك 

 . استدعاء املوارد البشرية املتوفرة 
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 . إعالم السيد الوالي باإلجراءات املتخذة عن تقرير مفصل 

 املهام الواجب القيام بها بعد اإلعالن عن حالة الطوارئ:  -2-1

 تهم : مهمة إنقاذ األشخاص و نجد -أ 

نظرا لوقوع خطر الفيضان في نقطة إلتقاء  واد تمنراست مع واد سرسوف فإنه يتم التكفل بضمان كل عمليات البحث 

،اإلسعاف ،اإلنقاذ و أخذ التدابير الضرورية لحماية األشخاص و ممتلكاتهم باإلضافة إلى التكفل بتنظيم و تنسيق عمليات 

 التدخل .

لوالية تمنراست مسؤولية عمليات إنقاذ األشخاص و نجدتهم عن طريق مركز القيادة  تتولى مصالح الحماية املدنية

العملي تحت مسؤولية السيد مدير الحماية املدنية لوالية تمنراست ، و يتم تعيين ضابطين برتبة رائد حيث يتولى األول مهمة 

برتبة نقيب الذي يتولى مهمة مسؤول عملي و مداوم مخطط تنظيم اإلسعاف و الثاني مهمة مسؤول قاعدة اإلمداد، و ضابط 

الذي يقوم بجمع كل الوسائل املادية و املوارد البشرية املتاحة في مدينة تمنراست و هذا من أجل السير الحسن لعمليات 

 اإلجالء و اإلنقاذ .

 ( : مخطط اإلسعاف  واإلنقاذ04ملخطط رقم )ا

 

 ARCGIS10.8ت الحماية املدنية لوالية تمنراست + املصدر : إنجاز الباحثين باإلعتماد على معطيا

 التسيير الراشد لإلعانات:  -ب 

بعد جمع املنكوبين في أماكن اإليواء املؤقت يجب أن يعد في أقرب اآلجال تنظيم دارة توزيع املواد األساسية ، و كذا 

ات و املواطنين املنكوبين في املنطقة تقييم و سد الحاجيات الغدائية للفرق املجندة في جهاز تنظيم التدخالت و اإلسعاف

 إعادة الدورة العادية لتوزيع املواد الضرورية إلى حالتها املعتادة كلما أمكن ذلك . وكدااملنكوبة و أماكن اإليواء املؤقت ،
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وين تقع مسؤولية التسيير الراشد لإلعانات على يد السيد مدير التجارة لوالية تمنراست ، حيث تم إختيار معهد التك

)اإلقامة الجامعية للذكور( كمقر  02)الجامعة( و املقابل ملكان اإليواء املؤقت  01املتواصل الواقع جانب مكان اإليواء املؤقت 

، و قد تم إختيار هذا املقر نظرا لقربه  01لجمع املؤن الذي يتموقع على حدود حي تهقارت ، و املحاذي للطريق الوطني رقم 

 ؤقت .من اماكن اإليواء امل

يتم تعيين نائب مدير التجارة لوالية تمنراست كمداوم مسؤول في مخطط تنظيم اإلسعافات عن التموين، أما املسؤول  

عن قاعدة اإلمداد فقد تم تعيين رئيس مصلحة مراقبة الجودة بمديرية التجارة للوالية و قد تم تكليف القادة العملياتيون 

 .بمراقبة الجودة في مديرية التجارة 

، و بالنسبة إلى أماكن اإليواء 01يتم توزيع اإلعانات من مقر جمع املؤن نحو املنطقة املنكوبة عبر الطريق الوطني رقم 

املؤقت فال نعتمد أي مسار و هذا لكون مقر اإلعانات محاذي ألماكن اإليواء ، أما اإلعانات القادمة من خارج مدينة تمنراست 

و من عين قزام جنوبا عبر  01ورة شماال نحو قاعدة اإلمداد فتمر عبر الطريق الوطني رقم من عين صالح و البلديات املجا

 طريق الوحدة اإلفريقية ، مع مراعاة عدم اإلخالل بحركة املرور في املدينة .

 مخطط جمع اإلعانات و مسارات توزيع املؤن ( :05املخطط رقم )

 

 ARCGIS10.8الحماية املدنية لوالية تمنراست +  املصدر : إنجاز الباحثين باإلعتماد على معطيات

 : التدابير الواجب اتخاذها ملواجهة خطر الفيضانات في بلدية تمنراست -2-2

فت العديد من لاملنطقة إذ خ يالتهااملدن الجزائرية خطر الفيضانات والتي عانت من و من ا هتعاني مدينة تمنراست كغير 

حدوث الفيضانات تقوم مصالح الحماية أثناء  جل السيطرة و التسيير الراشدأن و بشرية ، و مأالخسائر سواء مادية كانت 

شغال و تحضيرات من أة مخاطر الفيضانات القيام بعدة هستعداد ملواجاإل بالتحضير و  املختصةية لاملدنية و الجماعات املح

 و من أهم هذه التدابير هي :  جل التخفيف من حدة الكارثةأ
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 مجرى الواد  إنحرافة الشرقية من حي تبركات الذي يعاني من هى مستوى واد تمنراست في الجلبناء جدار الحماية ع

 . نحو الحي

 مجرى  إنحرافالذي يعاني من  متناتالتة الشرقية من حي هى مستوى واد سرسوف من الجلبناء جدار الحماية ع

 . الواد نحوه

 ون و حي تبركات لاصة الناحية الجنوبية من حي موفى مستوى واد تمنراست خلتدعيم جدران الحماية املتواجدة ع

 .ارهالتي تم تدمي

 بسبب خطر جرف  هت الشرقية بسبب غمره باملياه و منع العبور منر قاهقارت و حي تهإنجاز جسر يربط بين حي ت

 .مارةللاملياه 

  اء الفيضانت الشمالية و حي قطع الواد بسبب غمر الطريق باملياه اثنر قاهإنجاز جسر يربط بين حي ت . 

 .ت الشمالية و حي قطع الوادر قاهتحطم الطريق الرابط بين حي ت(:03الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 

 2020املصدر: إلتقاط الباحثين 

 بنفس مستوى مجرى الواد لذا يصبس  هإنجاز جسر يربط بين حي سرسوف و حي قطع الواد بسبب غمره باملياه و كون

 . املرور عبره مستحيل اثناء الفيضان

 ةصيانة مجاري املياه و قنوات الصرف و تنظيف البالوعات املتواجدة داخل املناطق السكني. 

  حجارة ، رمل ،  (رفع الركام و بقايا مواد البناء  ذلك من خالل طرقات و املمرات و للالتنظيف املتواصل و املنتظم

  .املطروحة فوضويا (حص ى ، ..... الخ

  ت و الحواجز التي قد تكون عائقا أمام الجريان العادي ملياه ال ية من الفضودية و املساحات العموماأل تنظيف

 . األمطار
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  ت التي ال دي مع تحديث ذلك و إضافة وسائل املؤسسات و املقاو لو الب الوالئيمراقبة الوسائل املسخرة في املخطط

 . دية حديثاليم البلتنشط في إق

  طرق و إمكانية توفير دراسةالحتضان مخيمات و إا هن شأناكن و املساحات التي ماألمتعيين و إحصاء جميع

 .) طاقة ، ماء ، قدرة استيعاب الخيم ......الخ )قامة أماكناإل

 ودية لفائدة املواطنين والبدو الرحل والرعاة والقاطنين قرب األ ية تحسيسية بمخاطر الفيضانات خاصة لالقيام بعم

 . إذاعة و مدارس جمعيات و مساجد ذا باستعمال الوسائل املتاحة منهودية و األ 

 الخاتمة : 

كات حيث تعجز القدرة لرواح ، الثروات و املمتاأل تسبب العديد من الخسائر في حيث خطار الطبيعية دمار كبير األ  تخلف

جم ف حجم الكارثة بحسب حلو يخت هاا و التكيف معهضرر أيل لح أحيانا من تقلا قد تفها لكنهالبشرية املحدودة عن إيقاف

ا الحقيقية ، أو هيمكن تحديد أسباب ال ا من تعقيد، بحيث ها ملا ف هرة الفيضانات أبرز اها، حيث تعد ظهالخسائر التي تسبب

 . اهم بشكل أو بأخر في حدوثهناك عوامل كثيرة ومتنوعة تساأنهذا املجال ذلك هالوصول إلى نتائج جد دقيقة في 

يحيث نتج  تم  إبراز مخاطرها على املحيط الحضرغرافية ،الجعلومات امل باستخدام نظم ظاهرة الفيضاناتوعند دراسة 

هذا الخطر إثر البناء العشوائي و البناء بمحاذاة األودية إذ تمكنا من تحديد املناطق املعرضة لخطر الفيضان حيث يمكننا 

ء حدوث الفيضان و ذلك من أجل كما تطرقنا إلى مدى فعالية مخطط النجدة و اإلسعاف أثنا. التدخل قبل حدوث الكارثة

 التسيير العقالني للكارثة .
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 عنوان املداخلة: الغابات في الجزائر بين الواقع واملأمول 

 غابات االوراس أنموذجا
 بشرى بن دراجي 

 الجزائر 1لخضر باتنة ماعية جامعة الحاج تكلية العلوم اإلنسانية واالج، أستاذة محاضرة ـ ب ـ

College of Humanities and Social Sciences University batna 1 / Algeria 

 

 امللخص:

الغابات جزء هام في حياة االنسان، وتجعل البيئة الطبيعية أكثر مالئمة للعيش ف ها، إنها تدعم سبل العيش املحلية وتساهم في نمو 

 االقتصاد الوطني.

مهم من مكّونات البيئة ملا تلعبه من دور في الحفاظ على التوازن البيئي، كما تعلب دورا هاما في حياة االنسان ملا توفره الغابات هي مكّون 

ارا من احتياجات إنسانية أساسية، مثل املاء والغذاء واملأوى والدواء وحطب الوقود كما قال تعالى ﴿ا
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﴾ سورة ف

  60النمل اآلية 

تحتل الغابات الجزائرية مكانة هامة فهي مصدر للرزق، والعيش للجزائريين، إلى جانب ما تحتويه من منتوجات متنوعة، فالغابات في 

زء من التاريخ الجزائري حيث كانت امللجأ والحصن املنيع الجزائر لها قدسية كبيرة فهي ال تعتبر مجرد مساحة جغرافية مشجرة بل هي ج

 للمجاهدين إبان حرب التحرير، فهي الجغرافيا والتاريخ، 

شهدت الغابات في الجزائر اهتماما كبيرا بعد االستقالل إال أنها تعرضت في السنوات األخيرة للعديد من الحرائق التي التهمت مساحات 

 ح تساؤالت حول األسباب الحقيقية لحرائق الغابات في الجزائر كبيرة مما دفع بالكثيرين لطر 

 وعلى ضوء ذلك جاء طرح اإلشكالية الرئيسية التي اعتمدناها في بحثنا حرائق الغابات في الجزائر بين التقلبات املناخية والسلوكيات غير 

 املسؤولة. 

 ...الغابات؛البيئة؛املناخ،الجزائرالحرائق.الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Forests are an important part of human life, make the natural environment more suitable for living in, they support local 

livelihoods and contribute to the national economy 

Forests are an important component of the environment because of their role in maintaining the ecological balance. It also 

plays an important role in human life Because it provides basic human needs, such as water, food, shelter, medicine and firewood, 

as the Almighty said in Surah Yasin verse18. It also included biodiversity, diversity in water, soil protection, and impact, the effects of 

global climate change, and resistance to desertification. It also adorns the human surroundings, and resistance to desertification. It 

also adorns a person’s surroundings, as the Almighty said in Surat An-Naml verse 60 

The Algerian forests occupy an important place as they are a source of livelihood and livelihood for Algerians., In addition to its 

various products, The forests in Algeria have great sanctity, as they are not considered just a wooded geographical area, but are part 

of Algerian history Where it was the refuge and impregnable fortress of the Mujahideen during the war of liberation, it is geography 

and history Forests in Algeria witnessed great interest after independence, but in recent years they were exposed to many fires  

Which devoured large areas, prompting many to ask questions about the real causes of forest fires in Algeria 

In light of this, the main problematic that we adopted in our research came the forest fires in Algeria between climate 

fluctuations and irresponsible behaviors.Young researchers suffer from many problems that hinder the scientific publishing 

process… 
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 مقدمة:

تي وهبها هللا سبحانه وتعالى لإلنسان، ولذا فهي تلعب دورا هاما في الحفاظ على تعد الغابات من الثروات املتجددة ال

املوارد الطبيعية، وتنظيم املياه، وتحد من انجراف التربة، وتؤثر على املناخ، وتعمل على تنقية الهواء، وتعد من أهم دعائم 

ت   ي 
 
أ ر 

 
ف
 
 االقتصاد الوطني وأحد مصادر الطاقة يقول سبحانه وتعالى ﴿أ
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فالغابات ليست مجرد مساحات كبيرة من األرض مشجرة فقط ولكنها نظم بيئية ( 72-71سورة الواقعة اآلية )امل

باألشجار  السائدة، وهي من املوارد الطبيعية  مكونة من مجموعة من الوحدات اإلحيائية الحيوانية والنباتية لها صلة

املتجددة التي تستمد أهميتها من مقدرتها على تحقيق كل التوازن البيئي واالقتصادي في آن واحد، وبالرغم من ذلك  واجهت 

 شدها خطرا الحرائق أالتربة و  انجرافو الغابات ومازالت تواجه مشاكل عديدة منها االستغالل العشوائي 

وعلى الصعيد اقتصاديةبالدرجةاألولىسواء على الصعيد الرسمي الحكومي ألهميتهالغابات الجزائرية مكانة هامة تحتل ا

بل تمثل فهي تعتبر من أهم مصادر الرزق، والعيش بالنسبة للجزائريين، إلى جانب ما تحتويه من منتوجات متنوعة، الشعبي 

ة الشعب بالثورة فهي املنطلق وامللجأ والطريق نحو االنتصار.لكن العقدين قدسية ألنه ما إن تذكر الغابات إال وارتبطت ذاكر 

األخيرين شهدت الغابات باألوراس تدهورا كبيرا في مساحاتها وتعالت األصوات بضرورة حمايتها بل توسيعها ألنها تمثل رئة 

مرده التغيرات املناخية  الجزائر على ضوء ذلك جاء طرح إشكالية البحث حول تراجع الغطاء النباتي باألوراس

 ؟.والسلوكياتغيراملسؤولةأ

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية نطرح مجموعة من التساؤالت 

 أين تتوزع الغابات في الجزائر؟  -1

 ما هي أقسامها؟-2

 فيما تكمن أهمية غابات االوراس -3

 ماهي االضرار التي تتعرض لها غابات األوراس-4

 أهداف البحث 

 لغابات في الجزائر خاصة غابات األوراس.التعرف على ا-

 الوقوف على أسباب تدهور الغطاء النباتي باألوراس.-

 أهمية البحث 

 في ترجع أهمية البحث 

 إبراز أهمية الغطاء النباتي في حياة االنسان والحيوان ألن الكل شركاء فهي تعمل على تنقية الجو من امللوثات. -

غابات سواء للدول الغنية أو الفقيرة. في تنويع اإلنتاج والتنمية الصناعية وخلق فرص عمل. إبراز األهمية االقتصادية لل -

 وكذلك استغالل القيم الجمالية للغابات واألشجار حول املدن والقرى كمنتزهات عامة.

 أهم فائدة للغابات هي تحقيق التوازن البيئي. -

 

 إلى البحث قسمت: البحث ومحتويات أجزاء

 عامة عن الغابات في الجزائر ملحةأوال: 

 أصناف الغابات في الجزائر  -1

 املناخ وتوزيع الغابات في الجزائر -2

 غابات االوراسثانيا:

 خنشلةوالية  اتغاب -1
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 باتنةوالية  اتغاب -2

 ملحة تاريخية عن غابة األرز األطلس ي في االوراس -3

 .توزيع غابات األرز األطلس ي في جبال االوراس -4

 باألوراس.طنية واملناطق املحمية ثالثا: الحظائر الو 

 حظيرة الوطنية بلزمة  ال -1

 في منطقة االوراس رابعا: املخاطر املهددة للغابات

 العوامل الطبيعية  -1

 العوامل البشرية  -2

 خامسااإلجراءات املتخذة واملشاريع املنجزة لحماية الغابات.

 في الجزائرعنالغاباتعامة ملحة: أوال

هكتار من  550.000يدة، وهكتار من الغابات الطبيعية في حالة ج 650.000ر منها مليون هكتا 3.9الغابة تغطي -13

 4ثر من كهكتار من الخشب الصناعي، وأ 700.000و  ،هكتار من االحراش و الديس 200.00الغابات غير الكثيفة،و 

 .ماليين هكتار من الحلفاء

 1830لحربية التي شنتها السلطات االستعمارية منذ وقد أصيبت الغابة من جراء االستغالل املبالغ فيه والعمليات ا

وتسبب في اتالف  ،عمال النهب مما تسبب في تعرية عدة جبالها كذلك عمليات الحرث الفوضوية وأصابتكبيرة، وأ بأضرار 

 (110(ص  1987الجزائر الدليل ) )التربة في الشمال مما سمس بتقدم الرمال نحو الهضاب العليا. 

 ي الجزائرأصناف الغابات ف -1

مم ماء ( و الرطبة الباطنية )  1300األنواع الرئيسية التي تشمل الغابة الجزائرية املنتشرة في املستويات الرطبة ) 

 مم ( وهي على التوالي  300لى إمم  100مم (و القاحلة ) من  600 الى 300مم ماء( و شبه القاحلة ) من  900

 % 60الصنوبر الحلبي  -

  %25بلوط الفلين  -

 ( 111ص   ( 1987الجزائر الدليل ) )% 15العرعاروالكاليتوس ،الصنوبر البحري بلوط الزان،األرز  -

 توزيع الغابات في الجزائر املناخ و  -2

تبعا لتدرج خصوبة التربة، وكمية التساقط. وتتوزع األقاليم  ،يتوزع الغطاء النباتي في الجزائر من الشمال إلى الجنوب

 :النباتية كمايلي

 إقليم البحر األبيض املتوسط -1

وهذا يعود إلى خصوبة التربة )تربة جيدة(،  ،يتميز الغطاء النباتي في هذا اإلقليم بالكثافة والتنوع، والخضرة الدائمة

 .، والبلوط األخضرار  ع  ر  وارتفاع كمية التساقط، ما يسمس بنمو غابات الصنوبر، والفلين، واألرز، والع  

 :باتي بشكل غير متماثل، حيث تتركز الغابات في منطقتين رئيسيتينويتوزع الغطاء الن

 السالسل الساحلية للشرق الجزائري 

. تتميز غاباتها بالكثافة نظرا لكمية ،تمتد من منطقة القبائل الكبرى إلى القالة مرورا ببجاية، وجيجل، والقل، وامليلية

 .ملم سنويا 1000التساقط التي يزيد معدلها عن 

 

 سل الداخليةالسال 

تتميز بغابات أقل كثافة، تتوزع على جبال األوراس، والجلفة، وسعيدة، وتالغ، وبعض املناطق الجبلية الداخلية، في الوسط 

 .والغرب الجزائري مثل األطلس البليدي، والونشريس، والظهرة
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 إقليم الهضاب -2

ي، واإلقليم الصحراوي، تقل فيه النباتات، بسبب قلة بين اإلقليم التل انتقاليايعتبر إقليم الهضاب )السهوب( إقليما 

 .األمطار، وفقر التربة،أهمها الشيس، والحلفاء، والدرين، وبعض النباتات الشوكية

 اإلقليم الصحراوي  -3

  :نباتاته نادرة بسبب الجفاف الذي يسود املنطقة، أهمها الشيس، والصبار، والنخيل في الواحات، وتتميز بمايلي

 .حسب كمية الرطوبة املتوفرة واالختفاءظهور سريعة ال

( مطبعة ص   2009)محمد الهادي لعروق ) ات الرطوبة، أو تنمو في الواحات.ياألودية الجافة التي تخزن بعض كمتتواجد في 

 (  19نفس املرجع ص انظر الخريطةاملوالية )(19

 

 
 

 

 

 غابات االوراسثانيا : 

جبال األوراس القسم تنة،خنشلة،أمالبواقيوتبسةشمالشرقالجزائر، وتشكل با: كلمنوالياتتشمل منطقة االوراس

التي تفصل الهضاب العليا عن الصحراء الكبرى، وتعتبر أعلى نقطة في جبال  ،الشرقي من سلسلة األطلس الصحراوي 

 و ،م 2328إلى األوراس هي قمة جبل شيليا التي تصل 
 
البالغ ارتفاعه  ل  م  ح  التي تقع في حدود باتنة وخنشلة.ثم قمة جبل امل

  ،م2320
 

عالي الناس جنوب والية ألباتنة ثم تلي قمة  قمم أخرى في جبال االوراس التابعة،و م2100ارتفاعه  ول  مُّ ثم قمة اش

 وبها غابات عديدة منها:واألوراس تضم سلسلة من الجبال والسهول امتدادا بين الجزائر وتونس  م2000خنشلة بعلو حوالي 

 ريسغابة زاويبا غابة .لجاج غابة .بوعريف غابة .يعقوب أوالد غابات ،أملول  بني غابات، أوجنان بني غابات: .بلزمة منطقةغابات 

 باشمول  ومالوأ

 

 

 خنشلةوالية غابات  -1
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 146303 بب بها الغابية املساحة تقدر حيث وطنيا، األولى املراتب من بالجزائر، الغابي الغطاء حيث من خنشلةوالية  صنف

 ،أخرى  حراجية وأصناف الشربين الفينيقي، العرعار العرعار، األطلس ي، األرز  األخضر، البلوط الحلبي الصنوبر بين تتنوع ،كتاره

 7000 بب األولى غابيتين، أي حراجيتين تين كتل إلى مقسمة هكتار ألف 11 املذكورة املساحة من األرز  أشجار غابات تحتلو 

  يابوسو بوحمامة، شليا، بلديات، بإقليم الوالية غرب تقع هكتار
 
 او  ت

 ي  ز 
 
 وج  أ أوالد بغابة وتسمى ت  ان

 
 .ةان

غابة الدولة أوالد  وتسمى هكتار 4000 مساحة على طامزة بلدية بإقليم الغربي بالجنوب فتقع الثانية الحراجية الكتلة أما

بيئة والطب، لكنها غير مستغلة بالقدر تمتاز بخصائص نادرة وفوائد متنوعة في مجاالت السياحة، االقتصاد، ال ،يعقوب

) جريدة الشعب املناسب وحجم أهميتها البالغة وما تحتله من مكانة في البساط االخضر، وتعد رئة الحياة على االطالق.

 ( 2018االلكترونية 

 باتنةوالية  غابات -2

هكتار أي بنسبة  326.164ل مساحة تقدر والية باتنة من بين أكبر الواليات التي تضم مساحة غابية في الجزائر حيث تحت

 من املساحة االجمالية للوالية. 27%

في  BNEDRأنشأه الذي الجزائر شمال في واألجواف لألراض ي العام الجرد من باتنة لوالية الحرجي الغطاء دراسة إجراء وتم

 وبني ملول. ويقع جزء جد مهم من الغابات على كتلة بلزمة وبني فضالة و زقاق وبوعريف 2007سنة 

 ملحة تاريخية عن غابة األرز األطلس ي في األوراس -3

منذ زمن غابر اكتشف علماء النبات، أن غابات األرز األطلس ي أصيلة في شمال افريقيا ) الجزائر واملغرب(، ومن ثم 

 ( . Endémique de l Afrique du Nord (تصنف أشجار األرز األطلس ي ضمن األشجار األصيلة لشمال افريقيا  

 1970( سنة  Gabrialحسب الدراسات العلمية التي أنجزت في مجال علم اآلثار، و التي تمت من طرف الباحث ) 

سنة قبل امليالد، .حيث تم العثور على  300أفرزت نتائجها أن تاريخ وجود غابات األرز األطلس ي في األوراس يعود إلى أكثر من 

ع   ر  ار   ضمن مبنى ضريس إمدغاسن، امللك النوميدي بقرية بومية دائرة املعذرة، استعملت أعمدة من خش ي األرز األطلس ي والع 

 كدعائم لسقف مبنى الضريس.

كانت غابات األرز األطلس ي عبر التاريخ بمثابة امللجأ واملصدر الرئيس ي لعيش السكان االصليون في الريف،وكذا الحصن 

ملجاهدون لصد أي عدوان على الوطن، حيث الزالت حضيرة بلزمة شاهدة على الواقي في كل الثورات التي خاضها املقاومون وا

عدد من أشجار األرز املحروقة بالنابالم، خاصة )جبال الشلعلع ومختار  ( الذي استغل وخرب ثروات الوطن طيلة قرن 

 ( 20 ص(  2011)عبدالحفيظ ( )حمش ي1962 – 1830وثالثون سنة )

 وراس في جبال األ غابات األرز األطلس ي  توزيع -4

 ’ يوجد األرز في مناطق عدة مناطق من االوراس أهمها:

 هكتار. 5700جبال بلزمة بمساحة تفوق 

 هكتار 1500جبال رفاعة مساحة تقدر 

 هكتار. 2300جبل شيليا مساحة 

 هكتار. 3300جبل أوالد يعقوب بمساحة 

 هكتار. 200جبل الزقاق بمساحة 

 (10( ص2011) الحفيظ)حمشيعبدهكتار. 1000جبل قتيان 

 

 

 

اطلع عل ها  https://www.albayan.ae/paths/2008-08-22( تمثل شجرة األرز األطلس ي بجبال االوراس 01صورة رقم ) 

 . 2021/  09/  23د. يوم  24و  20الساعة 

https://www.albayan.ae/paths/2008-08-22
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 https://www.mazra3a.net  13/02/2014( تمثل شجرة األرز األطلس ي جبال االوراس  02قم ) صورة ر 

 
 

 

 

 وراسفي منطقة األ  املحمية واملناطق الوطنية الحظائرثالثا: 

 بَ  الوطنية حظيرةال -1
َّ
 ةَم ز  ل

https://www.mazra3a.net/
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، فهي تحتوي 1984البيئية املحمية بالجزائر، بموجب مرسوم صدر سنة تعتبر الحضيرة بلزمة بباتنة من بين املصنفات 

من  2015/  06/  15على غابات األرز األطلس ي النادرة، املوجودة في أربع مناطق بالعالم منها الشمال االفريقي، صنفت في 

 MABيات املحيط الحيوي ) ضمن الشبكة العاملية ملحم –اليونيسكو  –طرف املجلس العالمي للتنسيق والتصنيف للمنظمة 

 ( لتحسين العالقات اإلنسانية والطبيعية على املستوى الوطني والعالمي 

هكتار  6518هكتار ( ، ومنطقة فاصلة )  3640والحضيرة الوطنية لبلزمة بعاصمة األوراس تنقسم إلى منطقة مركزية )  

 هكتار ( 16092( ، ومنطقة عبور 

اخم الصحراء وتقف سدا أمام امتداد الكثبان الرملية، وتتربع هذه الحضيرة البيئية تضم ثروة ايكولوجية متنوعة تت 

هكتار تمتد عبر ثماني بلديات باتنة فسديس، جرمة، سريانة، وادي املاء، مروانة،حيدوسة،  ووادي  26250على مساحة 

للمساحات  % 30العالمي املحدد بببببب من الحضيرة فهي متجاوزة املقياس  % 70الشعبة، ويشكل الغطاء النباتي ما نسبته 

الغابية للمحميات، باإلضافة إلى غابات األرز التي تتميز بها الحضيرة عن غيرها من املحميات الغابية فهي تضم أيضا أشجار 

. تحتوي ا 1900هكتار صنوبر حلبي، و  1200ألف هكتار، و  14البلوط األخضر  التي تتربع على مساحة  ار  ع  ر  لحضيرة هكتار ع 

 ( 2019على أنواع حيوانية ونباتية هامة النادرة، األصلية واملحمية. )جريدة النصر االلكترونية 

 

 (  تمثل محمية بلزمة ) باتنة ( تضم سهل شاسع يتحلله واد وهضاب متفرقة بغطاء نباتي متنوع 03الصورة ) رقم 

 
 

 بالحضيرة  النباتيو  التنوع الحيواني -2

نوع من الزواحف  22نوع من الطيور و 115توع من الثدييات، و 27نوع منها  655تشمل الحضيرة علىاني التنوع الحيو  -     

 نوع  75نوع، أنواع محمية  480أنواع من البرمائيات، األسماك نوع واحد. اما الحشرات  05و

نوعا من النباتات الطبية  140أنواع أصيلة باملنطقة و 9نوعا نباتيا منها  650تضم الحضيرةتحص ي  التنوع النباتي -   

 نوع. 62والفطريات 

 رابعا : املخاطراملهددةللغابات باألوراس

 العوامل الطبيعية  -1
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 التغيرات المناخية -
شكل

 
عد هكتار، 5600 قدرها بمساحة بباتنة بلزمة الوطنية بالحظيرة الغابية املساحات أكبر األطلس ي األرز  غابات ت

 
 شجرة وت

عمر كونها ،إفريقيا بشمال تاريخية حقب على اشاهد األطلس ي األرز 
 
عد كما الزمن، من لقرون ت

 
 النادرة، األصناف من شجرة ت

 وبالجزائر فقط. إفريقيا بشمال واألطلس ي الهيمااليا، اللبناني، القبرص ي، األرز  هي العالم عبر أنواع أربعة منها يتواجد بحيث

 لب   الوطنية والحظيرة الحد، ثنية شريعة، جرجرة، هي مناطق أربع عبر يتواجد
َّ
 األشجار من النوع هذا خصائص ومن مة،ز  ل

 .بشموخه جميال طبيعيا شكال ويأخذ الزمن من لقرون طويال يعمر أنه

 القرن  من الثمانينات سنوات منذ ظهرت التي ،الطبيعي االضمحالل ظاهرة أبرزها عدة، مخاطر األطلس ي األرز  شجرة تواجه

 وأبحاث دراسات نتائج فإن لبلزمة الوطنية الحظيرة مدير وحسب ،2004 سنة منذ أكبر بشكل حلتستف أن قبل املاض ي،

 هاجس مراقبون  يخش ىالجزائر  في األطلس ي األرز  بزوال يهدد ،املناخية التغيرات تفاقم عن ناتجة الظاهرة أن أثبتت

 ) االوراس(  الجزائر  بشرق  األطلس ي األرز  أشجار اضمحالل

 خطر عن رسمية بيانات وتتحدث هكتار، ألف 12 مساحة األطلس ي األرز  أشجار تحتل: الجزائر من رازي الشي كاملوصرح 

 عثمان كشف بينما وباتنة، خنشلة بمنطقي سيما البالد شرق  بغابات تتماوت أضحت التي األطلس ي األرز  أشجار يهدد أكيد

 باملائة، 40 حوالي إلى االضمحالل نسبة وصول  عن الغابات بمحافظة والحيوانات النباتات حماية مصلحة رئيس ;بريكي

 ( 2012)جريدة إيالف االلكترونية  .2003 سنة منذ تدريجي بتنامي

 قلة التساقط

 في مطر ملم 1700 إلى يحتاج األرز  شجر بأن( النبات علم في وخبير بلزمة بحظيرة إطار) حمش ي الحفيظ عبد أكد

 بين ما ضعيفا مطريا تساقطا محدثنا حسب نسجل فيما للبقاء، سنويا دنىاأل  الحد في ملم 600و 500 بين وما األقص ى،

 دّونها احصائيات وحسب. األوراس بمنطقة األرز  اضمحالل في حمش ي حسب تسبب الذي األمر وهو سنويا، ملم 250و 350

 فاقدة 1950 امع هكتار 20000 نحو وتدنت ،1875 سنوات هكتار 27000 زهاء بلغت األوراس غابات فإن بودي الباحث

 .ذلك من أقل أول  هكتار 12000 حدود في اآلن وهي هكتار، 8000 بذلك

 ارتفاع درجة الحرارة

 18 بين ما إلى الصفر تحت درجات 5 ناقص بين ما تقع ،منخفضة حرارة لدرجة يحتاج األرز  شجر بأن باحثون  يرى 

 عملية يجمد البرودة تلك انعدام أن والحاصل ،بنفسه نفسه وتجديد البنية األكواز لتفتيس ،الصفر تحت 20 أو درجة

صغيرة تمر فبحلول فصل الصيف الذي يمتاز بالحرارة املرتفعة ورياح )السيروكو ( يجعل تلك النموات ال الجديدة، الوالدة

  ( 19( ص  2011)   الحفيظ عبد )حمش ي كثر من شهرين، مما يجعلها تحتفي في معظمهاعل ها فترة جفاف تدوم أ

 على حفاظا بذارها لتنثر األكواز لتفتيس ،األربعين تفوق  عالية حرارة لدرجة تحتاج التي الصنوبر ألشجار خالفا وهذا

فشجرة األرز تتحمل انخفاض درجة الحرارة وال يتحمل الفترات  (. 2017)جريدة الشروق االلكترونية  .التكاثرية دورتها

 .ي تجف في فترة الصيف الحارخاصة البادرات الصغيرة الت ،الطويلة من الحرارة

 أشجار ثلثي عن يزيد ما اضمحالل كون  إلى توصلت ميدانية دراسة أّن  األمريكي، أريزونا بمخبر توشانوهذا ما أكده الباحث 

 الحالية، األلفية مطلع منذ البالد في حدته تعاظمت األخير هذا للجفاف، املتقاربة الفترات عن ناجم، الجزائر شرقي األرز 

 في القياس ي باالرتفاع تأثرها أبرزت املعمق، للبحث إخضاعها تم التي األشجار مقاطع من العينات عديد أّن  محدثنا حويوض

 (2012الف االلكترونية إي)جريدة  .2010 العام في أخطر منعرجا يدرك أن قبل ،2002و1998 سنتي بين الحرارة معدالت

 األرز  شجرة أّن  علما نهائيا، النباتي الصنف هذا بزوال تنذر التي ملتسارعةا املناخية التغيرات إلى الظاهرة دارسون  ويعزو 

 إلى ظّل  بلد في بها االهتمام مضاعفة إلى املختصة الجهات دفع معطى وهو ،(نبيلة شجرة) كبب متخصصون  يصنفها األطلس ي

 ،الضارة الحشرات وكذا طفيلياتال جّراء طالها ما خلفية على مقاومتها، وقلة األرز  أشجار هشاشة من يشكو قريب وقت

   (2012 االلكترونية إيالف جريدة) .تموت ثم التساقط في أوراقها تبدأ حيث
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 حول  توشنت رمزي  أمريكي باحث أجراها ”دوندروكرونولوجية“ علمية دراسة بأن لبلزمة، الوطنية الحظيرة مدير أوضح وقد

 مضيفا بالجفاف، تعلق ما خاصة املناخية التغيرات عن ناتجة يعيةطب بظاهرة يتعلق األمر أن أثبتت الشجرة، تماوت أسباب

 عن كشفت ،الشجرة عمر تبرز التي الخشب في الدائرية الحلقات تحليل على تستند التي الدراسة بأن السياق ذات في

وعد )جريدة امل .سنة 30 كل تحدث وأصبحت سنة خمسين كل تحدث جفاف موجات إلى الباحث أرجعه ما وهو ،تقلصها

 (  2019االلكترونية 

ففي أواخر التسعينات وبداية االلفية الثانية، بدأ توسع تلف األرز في عدة مناطق بالحضيرة والغابات املجاورة في األوراس 

 منها "فوذ إيقالل" ، "جبال الرفاعة"، و"أوالد يعقوب" ، و"جبل بوطالب" 

م ( تدهور األرز فيه  2094و جبل ثوقر ) قمة األرز  % 95ز بنسبة تلف األر  "منطقة جبل بومرزوق أما جبال بلزمة فمنها "

 ( 17( ص 2011)حمش ي عبد الحفيظ)    % 70األرز فيه بنسبة  وجبل بورجم تدهور  %80بنسبة 

 العوامل البشرية

 الحرائق

العالم، الذي يحدث سبب من أسباب حرائق الغابات في  ،يعتبر التغير املناخي في ظل التطورات االقتصادية واالجتماعية

 في التوازن بين نسبة األكسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء، يعود هذا  ،انعكاسات خطيرة على النظام البيئي
ً
وخصوصا

 إلى حرائق الغابات وقطر األشجار واإلفراط في استهالك املراعي )الرعي الجائر(، الذي يؤدي إلى زيادة انبعاث الغازات الدفيئة

 . الغابات على املناخي التغير ضمن الحرارة درجات ارتفاع تأثير مدىويتضح 

من املعلوم ان التطور الحضاري لإلنسان قد أثر في تغيير األسباب التي كانت وراء حرائق الغابات، قديما كان السبب في 

بقصد إتالفها أو بسبب  اندالع معظمها هو صنع الفحم الخشبي، وما ينتج عنه من اخطار أو إحراق بعض األعشاب الجافة،

كان الرعاة يضرمونها ويهملونها دون التأكد من إطفائها، أما اليوم فمعظم حرائق الغابات إن لم نقل كلها يتسبب في اندالعها 

 االنسان سواء بشكل مباشر أو غي مباشر وأهم األسباب 

 اإلهمال وترك املخلفات وعدم وضعها في أماكنها املخصصة لها  -

 واستخدام آالت الطبخ  التخييم -

 رمي املخلفات وتركها ومن ضمنها قارورات الزجاج وتفاعلها مع ارتفاع درجة الحرارة -

 الطريقة التخريبية متعمدة  -

 الصيد وحدوث الشرارة النارية نتيجة إطالق البارود -

 الرعاة وما يفعلونه اثناء الرعي  -

 حرق فاضالت الغابات او املزارع املجاورة  -

 ( 308( ص 2019شمسان راجح املالكي ) التدخين ورمي اعقاب السجائر دون التأكد من إطفائها ) -

 املتوقع ومن ،الجفاف وزيادة مطاراأل  سقوط أنماط تغير إلى الغابات وحرائق زراعية أراض ي لىإ الغابات تحويل يؤدي

 مفرغة حلقة إلى يقود مما ،(السقام) التدريجي وتوامل الحرائق ألخطار الغابات تعرض من والجفاف الغابات تفتت يزيد نأ

 ( 30 ص( 2011) املتحدة األمم برنامج للغابات التدريجي واملوت الحرائق انتشار ف ها يزداد

 خنشلة والية غابات حرائق

 باملديرية الغابية الثروة حماية مدير نائب حيث كشف، 2021تعرضت غابات خنشلة للحرائق خالل هذه الصائفة 

 املسجلة للحرائق اإلجمالية الحصيلة مرات أربع تفوق  خنشلة والية حرائق حصيلة أن :الغني عبد مسعود بو للغابات امةالع

 خنشلة والية شهدتها التي الحرائق كما أكد أن ،أيام خمسة ظرف في هكتار 8000 على أتت التي، و الوطني املستوى  على

 .ومتعمدة مفتعلة

 في تسبب 2021 ليةجوي من التاسع غاية إلى الفارط جوان بداية منذ حريقا 247 تسجيل تم أنه ذاته املتحدث وأشار

  .األحراش من هكتار 149و األدغال من هكتار 202و الغابات من هكتار 247 منها هكتار 740 إتالف
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)وكالة  اليالتو  على السابع لليوم خنشلة بوالية وبوحمامة وشيلية ميمون  عين غابات حرائق إخماد جهود وتتواصل

 ( 2021نباء الجزائرية األ 

  

 2021نماذج من صور الحرائق لوالية خنشلة صائفة  (04صورة رقم ) 
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   دخل فرق الدفاع املدني إلخماد حرائق غابات خنشلة بالجزائرت(  05م ) الصورة رق

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 256

 حرائق غابات والية خنشلة snews.com/https://elaure(  06صورة رقم ) 

 
 

 /https://www.echoroukonline.com( صورة إنقاذ احصنة من حرائق خنشلة 07الصورة رقم ) 

 د 36و  23. الساعة  2021/  09/  23اطلع عل ها يوم  2021/  07/  8نشرت يوم 

 
 

 

 

 

 

 

https://elauresnews.com/
https://www.echoroukonline.com/
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 ( حريق مهول في غابة عين ميمون  بلدية طامزة والية خنشلة  08رقم ) الصورة 

https://www.ennaharonline.com    د 37و  15الساعة  2021/  07/  5نشرت في.  

 
 

 

 حرائق غابات والية باتنة

 املؤمن عبد كده،أ ما حسب ، 2021الجارية الصائفة بداية منذ حريقا 12 اندالع باتنة، لوالية الغابات محافظةسجلت 

 النيران تلفتحيث ا الغابات حرائق ومكافحة للوقاية الجهوي  امللتقى هامش على بباتنة، للغابات الوالئي املحافظ بولزازن 

 على واليقظة التحسيس عمليات تكثيف ضرورة إلى الغابات محافظة دعت فيما هكتارا، 54 املسجلة النقاط في املحصاة

 األصدقاء، وبين عائلية شواء جلسات لتنظيم عائلية خرجات من العادة في يصاحبه وما باركامل األضحى عيد قدوم خلفية

 جرمة بلديتي وبناحيتي لبلزمة الوطنية الحظيرة بغابات ضخمة حرائق اندالع في وتسبب الفارطة السنة وقع ما مثل

 .وفسديس

 املناطق بعض في تجاوزت التي الحرارة لدرجات الكبير اإلرتفاع مع املاضية القليلة األيام خالل باتنة والية شهدتكما .

. )جريدة الوالية بإقليم مختلفة مناطق عبر حرائق اندالع إلى أدى مما قوية برياح ةمرفوق الظل تحت مئوية درجة 41

  (2021الشروق االلكترونية 
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 ( حرائق في غابة "نادر الجمل" في بلدية كيمل باتنة  09الصورة رقم )

 
 

  https://theworld  6  /07  /2021-( حرائق في غابات جبال االوراس10الصورة رقم ) 

 
 

 

 

 http://www.ech-chaab.com(  09)  رقم صورة (11صورة رقم ) 

https://theworld-/
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 ملوش ي حمزة /http://www.ech-chaab.com( جهود رجال الحماية املدنية الطفاء الحرائق 12صورة رقم ) 

 . 2021/  09/  23اطلع عل ها بتاريخ  2020 نوفمبر 10 الثالثاء
 

 
 

 

 

 القطع الجائر

و لتصنيع االخشاب من األسباب الرئيسية في أالوقود او إخالء األرض للزراعة  يعد قطع األنواع الخشبية بهدف توفير 

جل توفير الوقود أن قطع األنواع الخشبية من أ 1986( لعام  UNEPحدة للبيئة ) تدهور الغابات، وقد اعتبر برنامج األمم املت
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)محمد  كثر العوامل تدميرا، إضافة إلى الخسائر الفادحة سنويا الناتجة عن حرائق الغابات ال سيما املفتعل منها،أهو من 

  ( 32( ص  1999نبيل شلبي)

 والتصحر التحطيب

والرعي الجائر، من أكثر املمارسات التي التدمير جراء االفراط في التحطيب و لتدهور تتعرض الغابات بمنطقة األوراس ل

يقوم بها االنسان خطورة على البيئة، ملا لها من أثر بالغ في زيادة زحف الصحراء ) التصحر( خاصة في املناطق الهشة بيئيا، 

تراتيجية لتحديد دور الغابات في مكافحة التصحر ، ومع مما حدا باألمم املتحدة ممثلة في منظمة األغذية والزراعة بتبني اس

تغير املناخ الذي تشهده الكرة األرضية تجاوبت العديد من الهيئات الدولية مع الدراسات العلمية التي أثبتت تزايد حدوث 

مؤتمر  ملكافحة التصحر ظاهرة التصحر وما يتبعها من تدهور كامل في التربة  واإلنتاجية، تم عقد العديد من املؤتمرات منها 

عرف وقتها باسم قمة األرض وقد ركزت على مشكلة التشجير و الغابات ومنع إزالتها بالقطع أو االحتطاب  1992سنة 

الجائرين، مما يدعم أهمية الغابات تأثيرها الواضح على عملية تغيير مناخ كوكب األرض، مما يدل على أن دور األشجار 

والبديل له في وقف زحف الصحراء وتثبيت الكثبان الرملية، الذي يعد حلقة من سلسلة متكاملة  والغابات دور ال غنى عنه

 ( 23( ص  1999السيد عزت قنديل) ) لفاعلية الغابات في استقرار كوكب األرض، ووقف التصحر

 عصابات الغابات 

 باتنة، قسنطينة، خاصة الياتو  عدة من ينحدرون أفراد من في الشرق الجزائري  األرز  خشب نهب عصابات تتكون  

 وتهريب قطع على يعقوب أوالد بمنطقة خاصة ،للغابة املحاذيين السكان ومشاركة بمساعدة تعمل البواقي وأم بسكرة

 أفرادها ونشر متطورة آلية مناشير باستعمال وذلك ،وتهريبها األشجار قطع لعمليات منظمة طرق  ذلك في وتتخذ ،األشجار

 من املقطوعة واألشجار واألحجار املسامير قطع بوضع الغابات أعوان نشاط شّل  على يعمدون  حيث ،ألرز ل الغابية باملسالك

 ،وتهديدهم األعوان على للهجوم املدربة الكالب كذلك تستعمل كما الهروب، عملية لتسهيل املركبات سير عرقلة أجل

 يحدق مستمرا خطرا ويشكل شكل ما ،مخططاتهم يذلتنف ممكنة وسيلة وكل النقالة الهواتف على العصابات هذه وتعتمد

 هؤالء عمل شل أجل من الطرق  لكل التهريب عصابات اتخاذ وكذا ،بخنشلة الحلبي األرز  غابات. الغابة حماية بأعوان

 صناعة يتم أو ،باهظة بأثمان مصنعة نصف كمادة بيعه يعاد الذي األرز  خشب من ممكنة كمية أكبر وسرقة ،األعوان

 الجيدة الخشب لنوعية ،الواحدة للقصعة دينار ألف 20 تتجاوز  بأثمان وبيعها جذعه سماكة مليزة بسهولة نهم القصع

  ( 2018 االلكترونية جريدة الشعب) .الجمالية ومميزاتها والصلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

   2018/  12/  22نشرت يوم  /https://elmaouid.dzاالوراس  خنشلة غابات في التحطيب تمثل( 13)  رقم الصورة
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 . بمنطقة األوراس الغابات لحماية املنجزة واملشاريع املتخذة اإلجراءات :خامسا

 وعلى الوطني للمجتمع مكسب هي الغابة» أن على 19و 18 مادته في الجزائري  الدستور  ينص الغابات، تراث أهمية إلى لنظربا

 لصالح عل ها والحفاظ الطبيعية للموارد الرشيد داماالستخ تضمن والدولة «عامة أولوية ذات مسألة فهي النحو، هذا

 .القادمة األجيال

في الواقع، تم اتخاذ العديد من اإلجراءات اإلنمائية للتخفيف من التأثير على املوارد الطبيعية، وعلى نفس املنوال، التعامل 

 :مع تغير املناخ من خالل

 إعادة تأهيل التراث الغابي وحمايته؛-

 .واستعادة وتعزيز مناطق شبه الصحراوية والجبال والسهوبتطوير وحماية -

 .حفظ وتعزيز الحيوانات والنباتات ومواطنها الطبيعية-

 .تطوير وتعزيز املواد والخدمات التي تقدمها النظم اإليكولوجية للغابات وغيرها من املناطق الحراجية-

حتياجات االجتماعية االقتصادية والبيئية للبالد، وخلق حرجية، تهدف إلى تلبية اال  استراتيجيةلقد وضع قطاع الغابات 

 (.2019)املديرية العامة للغابات   مع تغير املناخ ،فرص عمل ودخول مستدامة مع املساعدة في تحسين مرونة البيئة الطبيعية

لى باقي إانتشار تلف األرز لحماية غابة األرز حاليا هي الحد من يرى األستاذ حمش ي عبد الحفيظ إن أهم املشاريع املستعجلة 

( .وتشمل كل أشجار األرز امليتة في املرحلة  coupe sanitaireاملناطق غير املصابة، ويتم ذلك بإنجاز اشغال القطع الصحي ) 

 األولى ، تل ها عملية إعادة الغرس في املرحلة الثانية.

ذلك بعملية تليين التربة والتخفيف من كثافة  التدخل السريع لتشجيع التجديد الطبيعي في املساحة املقطوعة، ويتم

األشجار حتى تسمس لبذور األرز بالسقوط مباشرة على التربة الغابية ومن ثم التجديد الطبيعي يبقى هو االمل في ضمان بقاء 

 أشجار األرز األطلس ي في منطقة االوراس.

 تسييج املساحات املشجرة.-
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 إنشاء مشتلة األرز األطلس ي.-

(  2011)حمش ي عبد الحفيظ ) شجرة متنوعة ألنواع نباتية مختلفة ومنها شتالت األرز من مختلف مناطق الوطن إنشاء م -

 ( 19، 18ص 

 في والية خنشلة-

 :خالل من وتثمينها الغابية الثروة على للمحافظة مشاريع بتجسيد خنشلة لوالية الغابات محافظة تقوم

 غرار على ،الغابية الشجيرات أصناف بمختلف الغراسة أشغال برنامج ستكمالبا وذلك ،النباتي الغطاء وتوسيع تنمية -

 ..الحلبي والصنوبر األطلس ي واألرز  الصنوبر

 معتبرة مساحات منها واملشمش، والزيتون  التفاح شجيرات لغراسة، هكتار 1500 من أكثر املثمرة األشجار مساحة بتوسيع-

 وشبه السهبية الجنوبية بالجهة الرياح مصدات من كلم 80و ،الريفية للتنمية الجوارية املشاريع من املستفيدين لفائدة

 .املائية والحواجز األودية في املياه مجاري  من مكعب متر 17200 وتصحيس ،والتصحر االنجراف من التربة لحماية الصحراوية

 وربطها املسالك من كلم 351 فتس يجري  للغابات، املحاذية السكنية التجمعات عن العزلة وفك الطرقات شبكة تهيئة -

 في وقائي موسم كل في ،الغابات حرائق مكافحة مخطط ودعم التدخالت لتفعيل ،الغابي النسيج داخل الوعرة الغابية بالبؤر 

  .(2016)جريدة املساء االلكترونية  الصيف فصل

 ة واالستثمار.وقطب للسياح ،لى تصنيف غابات األرز كحضيرة وطنية محميةسكان خنشلة إ يتطلع-

 وحمام الصالحين.بكل مناطق بوحمامة شيليا ملصارة انجاز فضاءات -

فيين مختلفين املتمركزة بموقعين جغراغابات األرز األطلس ي، النادرة و  هيلزارة الفالحة برنامج وقائي هام إلعادة تأو  وضعت

 .وراسة جبال األ غابة أوالد يعقوب بسلسلوالثاني ب ،وجانة وبني ملول األول بغابة أوالد أ

)جريدة النصر  وتكييفها للنمو بهذه املنطقة ،تعمل محافظة الغابات بخنشلة على برنامج إلنتاج شتالت أشجار األرز األطلس ي

 (2019االلكترونية 

  في والية باتنة-

 بوالية هكتار 253 تفوق  التي الغابية املساحات تشجير إلعادة مكثف برنامج تسطير تم للشجرة، البالغة لألهمية نظرا

 منها: باتنة،

  .مختلفة جهات تعمل حيث املثمرة، واألشجار األخضر السد تأهيل-

 الوالية تراب من هكتار 1600 ملساحة تشجير عملية غرار على الوالية، من نقطة أبعد في حتى أراض هم في الفالحين توطن -

 مختلف في املتواجدة األشجار صيانة مع املراقبة برج جازوإن ،منطقة 400 في الغابية املعالم تحديد مع موازاة 2014 في

 .هكتار 1400 مساحة على الوالية غابات

 ديمومة بهدف باتنة به تتميز الذي ،األطلس ي لألرز  واضمحالل تصحر من املناخية التغييرات عن الناجمة اآلثار مجابهة-

 . الغابة

 وعدة بلزمة الوطنية بالحظيرة العملية هذه إطار في ،باالنقراض داملهد األطلس ي األرز  صنف من شجيرة ألف 15 ينتظر غرس

 .أخرى  بلديات

 الثروات على االعتداءات حيث من ،عل ها الضغط وتخفيف الغابة حماية في األشجار زراعة عمليات من التكثيف- 

 ،لها املحاذي البيئي املحيط على افظةللمح بجوارها القاطنين واملربين الفالحين بين الشراكة وتثبيت ،بها املتواجدة الطبيعية

 سكان وتثبيت الجائر، الرعي أنهكها التي باملساحات النباتي الغطاء وتجديد ،والتصحر التدهور  من األراض ي حماية وكذا

 .  الرعوية املناطق

 النباتي الغطاء جديدت بهدف ،2030 سنة غاية إلى تمتد أن على بالوالية، بلدية 22 عبر األراض ي، من هكتار آالف 3 غراسة-

  (2017)جريدة الشعب االلكترونية  باملنطقة األخضر الحزام وتعزيز

 : خاتمة

 نستنتج مما سبق 
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 1.611نوعا من النباتات منها  3،139ماليين هكتار، حيث يوجد بها  4بتنوع نباتي حيث يغطي مساحة حوالي الجزائر تزخر  -

 من الغطاء الجزائري مهدد % 51حوالي تعتبر نادرة إلى شديدة الندرة. مما يشكل 

 من املساحة الغابية وطنيا. % 42هكتار أي بنسبة  469تنفرد منطقة االوراس بمساحة غابية كبيرة وطنيا تقدر -

 ثروة فقدان في تسبب اإليكولوجي لعوامل عديدة التغيرالنباتي باألوراس في تراجع مستمر، تؤكد جل الدراسات أن الغطاء -

 والتيارات الجفاف عن الناجم الطبيعي التماوت بسبب شيليا، بجبال األرز  أشجار شموخ على سلبا انعكست ةهام غابية

 .% 95هم جبال بلزمة تلف ما نسبته ، حيث قدرت في أحد أالصحراوي  األطلس وراء من القادمة الحارة

 .الخشب عصابات فطر  من املمنهجة الفساد حملة عن ناهيك الجرارة، الدودة قلة التساقط وآفة -

 .السلوكيات الغير املسؤولة وقلة الوعي زاد في تدهور الغطاء النباتي وهجرة الكثير من األنواع الحيوانية -

ذات التنوع النباتي مما تسبب في التغير البيئي  ،زحف الرمال الصحراوية نحو الشمال الذي بلغ ذروته بمنطقة االوراس -

 الحيوانية والنباتية خاصة أشجار األرز. وتراجع أعداد كثيرة من األنواع

خاصة في العقدين األخيرين وأشدها خطرا  ،اندالع الحرائق كل سنة مما تسبب في اتالف مساحات كبرى من الغطاء النباتي -

 مما دفع بالسلطات العليا وصف الوضع بالكارثة. 2021حرائق صائفة 

مع محافظات الغابات على املستوى الوطني برامج متعددة منها إحياء سطرت الدولة ممثلة في وزارة الفالحة بالتنسيق  -

  2030السد األخضر وغرس أكثر من مليون ونصف شجرة بحلول سنة 

  

  قائمة املراجع:

  (املؤسسة الوطنية للنشر و االشهار 1987الجزائر الدليل االقتصادي و االجتماعي ) 

  ( املؤسسة الوطنية للنشر واالشهار   1987الجزائر الدليل االقتصادي واالجتماعي ) 

  ( مطبعة دار الهدى   2009محمد الهادي لعروق أطلس الجزائر والعالم ) 

  إسكندر لحجازي مقال عنوان  غابات األرز الحلبي بخنشلة عرضة للنهب وحمايتها ضرورة حتمية نشر

 chaab.com/-p://www.echhtt 2018/  07/  10بتاريخ 

  رة الوطنية لبلزمة باتنة الحضيطبع من طرف حمش ي عبد الحفيظ تعرف على شجرة الرمز األرز األطلس ي

(2011) 

  10(  ص 2011)نفس املرجع،حمش ي عبد الحفيظ     

  جريدة  2019/  04/  21ياسين عبوبو  مقال بعنوان  تنوع إيكولوجي على مشارف الصحراء نشر بتاريخ

  /https://www.annasronline.comومية إلكترونية ي

  01/ 19كمال الشبرازي مقال "تفاقم التغيرات املناخية يهدد بزوال األرز األطلس ي في الجزائر" نشر بتاريخ 

ttps://elaph.com/Web/Environment/2012/    19و  15الساعة   2021/  09/  21اطلع عليه بتاريخ الساعة 

 د  

  (  ا 2011حمش ي عبد الحفيظ ) 19ص املرجع السابق     

 https://www.echoroukonline.com/  18  /04   /2017  على الساعة  2021/  09/  22تم االطالع عليه

   53و 10

  01/  19قم التغيرات املناخية يهدد بزوال األرز األطلس ي في الجزائر نشر بتاريخ كمال الشيرازي مقال تفا  /

2012  https://elaph.com/Web/Environment/2012/1/710419.htm   

     كمال الشيرازي : نفس املوقع 

http://www.ech-chaab.com/
https://www.annasronline.com/
https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
https://elaph.com/Web/Environment/2012/1/710419.htm
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    2019/  03/  27” بلزمة“محمية … فضاء إيكولوجي في الصحراء -ب  –ملياء  https://elmaouid.dz   اطلع عليه

 د 35و  15الساعة  2021/  9/  21يوم 

  18(املرجع السابق ص  2011)حمش ي عبد الحفيظ   

 دار الكتب الوطنية صنعاء  ،حرائق الطائرات الوقاية من الحرائق ومكافحة ( 2019) شمسان راجح املالكي 

  ( التنوع البيولوجي للغابات 2011برنامج األمم املتحدة )صادر عن أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع  2019

 البيولوجي مونتريال.

 dioalgerie.dz/news/ar/article/20210710/214479.htmlhttps://www.ra   07/  10التصريس يوم  /

 د 36و 17الساعة  2021/  09/  23صباحا. اطلع عليه يوم  11الساعة  2021

  طاهر حليس يhttps://www.echoroukonline.com    23. اطلع عليه يوم  2120/  07/  17نشر بتاريخ  /

09  /2021 

 51العدد  ،مجلة العلوم التقنية، هداف وطرق إدارة الغاباتأ (: 1999) محمد نبيل شلبي  

 23ص  51مجلة العلوم التقنية العدد ، أهمية الغابات في مكافحة التصحر(:  1999)  السيد عزت قنديل  

 للنهب وحمايتها ضرورة حتمية" جريدة الشعب  كمال لحجازي مقال 'غابات األرز الحلبي بخنشلة عرضة

 2021/ 7/ 13اطلع عليه   www.echaab.dz 10 / 7 / 2018 االلكترونية نشر بتاريخ

  املديرية العامة للغابات االستراتيجية العامة لقطاع الغابات في سياق التنمية املستدامة، امللتقى الجهوي

 لتقنيين املتخصصين في الغابات بجيجل.في مركز تكوين األعوان ا 2019فبراير  13في 

  ( 2011حمش ي عبد الحفيظ ) املرجع السابق 

 https://www.el-massa   د. 11و 16.  2021/  09/  24أطلع يوم  2016/  06/  21نشر في 

  09/  8نصيب .ع  مقال "رئة االوراس في مواجهة التصحر  وعصابات الخشب والفحم"  نشر بتاريخ  /

2019 https://www.annasronline.com/    د 44و  9الساعة  2021 09/  23اطلع عليه 

  شجيرة إلعادة بعث الغطاء النباتي" 32200ملوش ي حمزة مقال "غرسchaab.com/-http://www.ech  نشر

 2021 09/  24اطلع عليه بتاريخ  2017/  03/ 20بتاريخ 
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https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210710/214479.html
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210710/214479.html
https://www.echoroukonline.com/
http://www.ech-chaab.com/


 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 265

 

 

 ونتائجها على الحياة البشرية والحيوانية والنباتية األخطار الطبيعيةآثار 

Effects and consequences of natural hazards on human, animal and plant life 

 طالب الدكتوراه: عبد هللا قميدة 

Abdallah GUEMEIDA  

 طالب الدكتوراه: صادق ويس

Sadek OUIS  

 محمد بن أحمد، مدينة وهران/الجزائر 2هران باحثان، جامعة و 

University, Oran2 Mehamed Ben Ahmed/Oran/Agleria 

 امللخص:
 

ها عليه في منذ أن وطأة أقدام اإلنسان األرض وهو يكن للطبيعة التقدير واالحترام ويعتبرها مصدر رزق وأمن يجب املحافظة عليه، على الرغم من قسوت

لبيئة كانت وال تزال املحيط الذي يوفر شروط الحياة، ومصدر رزق لكل البشر، والتاريخ في هذا الشأن يحتفظ لنا بالكثير من بعض األحيان. كما أن ا

الفيضانات الشواهد التي يتجلى من خاللها االنسجام بين اإلنسان والطبيعة، وفي نفس الوقت يبين لنا كيف تم التكيف مع الظروف املناخية الصعبة، ك

، والتي جابهتها البشرية دون أن تتسبب ف ها، وخير ما نستدل به في هذا املجال قصة سيدنا يوسف عليه السالم مع ملك مصر حين فسر رؤية والجفاف

 امللك، والتي على أساسها تم وضع خطة أمنية ملواجهة خطر املجاعة املقبل نتيجة سنوات الجفاف املتتالية التي ضربت املنطقة بعد ذلك.

لبيئة املجتمعات البشرية منذ وجدت الحياة على سطس الكرة األرضية التلوث الذي يشهده عصرنا الحالي، وبدأت تتجلى مظاهر تأثير اإلنسان على ا لم تعرف

األخيرة  من خالل التدهور البيئي السريع، فجشاعة اإلنسان ورغباته التي ليس لها حدود كانت على حساب ما وفرته الطبيعة من تنوع بيولوجي. فهذه

لجنس تضررت كثيرا من جراء النشاطات الصناعية والتجارب العلمية السلمية والعسكرية إلى حد أن أصبحت تهدد الشروط األساسية للحياة لكل من ا

كثر أهمية وضرورية البشري والكائنات الحية والنباتية على حد سواء. فالتقدم العلمي املذهل الذي استفادت منه البشرية كان على حساب أمور أخرى أ

مؤشر ال يمكن  الستمرار الحياة على سطس الكرة األرضية، كما أن التدهور البيئي ال يشكل خطرا على التنمية االقتصادية واالجتماعية لوحدها، وإنما هو 

 فة.إدراكه الستنزاف املواد الطبيعية، وتهديد ملستقبل الحياة على الكرة األرضية بفعل التلوث بأشكاله املختل

صادر الطاقة ولقد تعددت األشكال ومظاهر التلوث البيئي في عصرنا الحالي، حيث أصبحت تشمل التلوث الجوي الناتج عن الغازات املنبعثة بفعل احتراق م

بكتيرية والفيروسات التقليدية، وباألخص وقود األحفوري )الفحم، البترول والغاز(، والتلوث الحيوي بسبب تلوث الكائنات الحية، مثل املكروبات ال

ذلك يؤدي إلى والفطريات، والتلوث الكيماوي بسبب املبيدات الكيماوية والغازات ومخلفات املصانع. ولكون العديد من الكيماويات لها نشاط إشعاعي فإن 

 التلوث اإلشعاعي للبيئة، واملثال الجلي للتلوث في هذا الشأن حادثة املفاعل النووي الروس ي تشرنوبيل.
 

 التغيرات املناخية، التلوث، البيئة، االحتباس الحراري، التصحر والجفاف، الفيضانات، حرائق الغابات. كلمات املفتاحية:ال

Abstract : 

Since the Earth's feet have been overpowered by man, nature has been valued and respected as a source of livelihood and security that must 

be preserved, although sometimes harshly done. The environment has been, and continues to be, the ocean that provides the conditions of 

life, the livelihood of all human beings. History has kept us with a great deal of evidence of harmony between man and nature, at the same 

time, it shows us how we have adapted to the difficult climatic conditions, such as floods and droughts, which humanity has encountered 

without causing them. 

Human societies have not known the pollution of our time since life on the planet, and the manifestations of human influence on the 

environment are becoming apparent through rapid environmental degradation. The latter have been so affected by peaceful and military 

industrial activities and scientific experiments that they threaten the basic conditions of life of both humankind and living and plant 

beings. The amazing scientific progress that humanity has benefited from has been at the expense of other things that are more important 

and necessary for the survival of life on the planet, Environmental degradation is not a threat to economic and social development alone. It is 
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an inconceivable indicator of the depletion of natural materials and a threat to the future of life on the planet by pollution in its various forms. 

There have been many forms and manifestations of environmental pollution in our time, including air pollution from gases released by the 

combustion of traditional energy sources, in particular fossil fuels (coal, petroleum and gas), biological pollution from the contamination of 

organisms, such as bacterial macrophages, viruses and fungi, chemical pollution from chemical pesticides, gases and plant residues.The fact 

that many chemicals have radioactive activity leads to radioactive contamination of the environment, and the apparent example of 

contamination is the Russian nuclear reactor Chernobyl incident. 

Key words : climate change, pollution, environment, global warming, desertification and drought, floods and forest fires. 

 مقدمة:

تأتي قضايا املناخ والنضال من أجل املحافظة عليه في املرتبة الثانية بعد قضية مكافحة األوبئة التي عرفت في القرن التاسع عشر، 

هي شأن داخلي يخص بالدرجة األولى سيادة الدول فإن قضايا املناخ ال تبدو  19قبل ظهور جائحة كورونا  فإذا كانت محاربة األوبئة

تغيرات املناخية الحاصلة قد حتمت على العالم أن يتبنى مقاربات دولية تتجاوز قدرات الحدود الجغرافية لكل بلد، ولعل كذلك، فال

االتفاق حول املناخ الذي وقع عليه منذ حوالي ربع قرن داخل أروقة األمم املتحدة يؤكد على هذا الطرح، فتغير املناخ وما يفرضه من 

وانعكاساته السلبية على الدول املتطورة، قد جعل من قضية املناخ قضية عاملية بامتياز تفرض على تبعات على الدول الفقيرة 

الجميع اتخاذ مواقف مشتركة عابرة للحدود، لهذا السبب سارع املجتمع الدولي إلى البحث عن صيغ للحوار  ولتنسيق املواقف والرؤى 

الشاملة" القادرة على التعامل مع الطوارئ املناخية املنذرة بالدمار كاالحتباس بين دول العالم وذلك من أجل التوصل إلى "الحوكمة 

، ندوة املكسيك "كوكريوك" حول أنماط استخدام املوارد 1972الحراري، التصحر والجفاف والفيضانات، كمؤتمر استكهولم سنة 

، مؤتمر التوازن البيئي 1992والتنمية )قمة األرض( سنة ، مؤتمر األمم املتحدة حول البيئة 1974واستراتيجيات البيئة والتنمية سنة 

...إلخ. وتجنب الكارثة أمر ممكن إذا توفرت اإلرادة الدولية. إذ من شأن ترشيد النظام 2000والتنمية الحضرية املستديمة سنة 

السلبية التي تطال املناخ، وهذا االجتماعي واالقتصادي على املدى القصير وتبني توجها آخر  في اإلنتاج، أن يخفف من املضاعفات 

بطبيعة الحال مرهون بقرارات املؤسسات الحيوية األساسية للنظام الدولي، ولتحديد املفاهيم حول موضوع الدراسة سنقوم بتقديم 

بات؟ معلومات ومفاهيم عامة حول: ماهية االنزالقات الطبيعية؟ التغيرات املناخية؟ الفيضانات؟ التصحر والجفاف؟ حرائق الغا

 التي أدت إلى حدوثها؟ املسبباتوماهي 

وتكمن أهمية البحث في التفاقم الكبير للمشاكل البيئية وانعكاساتها الخطيرة على الصحة اإلنسانية والحيوانية، وتداعيات ذلك على 

ات املناخية ضمن سياساتها مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية، مما دفع بالدول إلى إدراج املسائل البيئية وإشكاليات التغير 

وبرامجها التنموية، بل إن البعض منها خصص وزارات أو هيئات، سواء من حيث وضع التشريعات أو البرامج الوطنية املتعلقة بحماية 

 البيئة وترقيتها.

املوضوع وتداعياته على مسار ونظرا لقلة الدراسات والكتب واملجالت املتخصصة في موضوع التغيرات املناخية، وإدراكا منا ألهمية هذا 

ت التنمية االقتصادية واالجتماعية، واالهتمام املتزايد على املستوى الدولي واإلقليمي أو املحلي، يهدف هذا البحث إلى إبراز  املصطلحا

ة لهذا املوضوع، مما يسهل واملفاهيم املرتبطة بموضوع التغيرات املناخية، ملا لها من أهمية بالغة في تحديد املضامين املنهجية والعلمي

علينا فهم تفاعل عناصر البيئة وما ينتج عنها من آثار قد تدمر منظومتنا البيئية، وكذا تحيين أنواع األخطار الطبيعية املحيطة 

 باإلنسان وممتلكاته، والثروة الحيوانية والنباتية، والخسائر التي تخلفها.    
 

 التغيرات املناخية أوال:
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حلول للحد من االنبعاثات ت املناخية اليوم، التهديد األول الذي تواجهه اإلنسانية ويمثل مشكلة عاملية تحتاج إلى تشكل التغيرا

، التي تتسبب في تلويث الغالف الجوي وارتفاع درجة حرارة األرض، وبروز ظاهرة االحتباس الحراري، والتي لها آثار على طبقة الغازية

 (.24، ص2007ماط سقوط األمطار عبر العالم )بان كيمون، األوزون من جهة وتؤثر على أن

 
 

 تعريف التغير املناخي -1

إن التغيرات املناخية تهدد كل اإلنسانية، حيث أنها في ذات الوقت تتيس الفرصة للمجتمع في النهوض كفرد واحد ملواجهة هذا 

 (.121، ص2009القادمة )فتحي إسماعيل وآخرون، التحدي، ولتلبية احتياجات أجيالنا الحاضرة وترك عالم أفضل لألجيال 
 

 التعريف اللغوي  -1-1

يمكن تعريف التغير املناخي بأنه تغيير أو إخالل أو تخلف عنصر معين ما يؤدي إلى عدم بقاء أصل الش يء، فهو تغير أو إخالل طويل 

 .كون مؤثرا في النظم البيئية والطبيعيةاألمد يحصل في حالة املناخ نتيجة التغير الحاصل في توازن الطاقة وسريانها وي

 التعريف االصطالحي 1-2

ويؤثر سلبا على املحيط الجوي،  التغير املناخي هو التغير املستمر في مناخ الكرة األرضية، ناتج عن أسباب كونية أو طبيعية أو بشرية،

 يؤدي لوقوع كوارث مدمرة.و 
 

 التعريف القانوني 1-3

 :حدة اإلطارية بشأن تغير املناخ في املادة األولى كما يليعرفته اتفاقية األمم املت

مصطلح تغير املناخ يعني تغييرا في املناخ بصورة مباشرة أو غير مباشرة الذي يفض ي إلى تغير في تكوين الغالف الجوي العالمي والذي 

 (.3، ص1992م املتحدة، يالحظ، باإلضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ على فترات زمنية مماثلة )اتفاقية األم

 ات املناخية على البيئة واإلنسانتأثير التغير  -2

إن التغيرات املناخية تساهم في حدوث ظواهر مناخية متطرفة، مثل العواصف، الفيضانات والرياح القوية، ولهذه األخيرة تأثير بالغ 

ثر تأثرا بالتغيرات املناخية يمكن ذكر قطاع الزراعة، على القطاعات االقتصادية واالجتماعية، ومن بين القطاعات الحساسة واألك

 الغابات، املياه والصحة. 
 

 الزراعة 2-1

إن االحتباس الحراري ساهم في تفاقم أزمة سوء التغذية، في الدول التي تعتمد على القطاع الزراعي كمصدر أساس ي للعيش، فتبعا 

يموتون سنويا، بسبب سوء التغذية، ناهيك عن ما يخلفه الجفاف شخص مليون  5.3املية، فإن حوالي لتقديرات منظمة الصحة الع

والفيضانات من خسائر وأمراض فتاكة، كما تؤثر الظروف املناخية املضطربة على إنتاج الحبوب والبقوليات وأهم املحاصيل 

"أكثر  2007ملتحدة اإلنمائية لسنة الزراعية، وفي حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة فالوضع سيزداد خطورة )حسب تقرير األمم ا

الشعوب تأثرا من الوضعية البيئية العاملية الحالية باألخص التغيرات املناخية هي الشعوب الفقيرة، فهذا الوضع من شأنه أن يساهم 

الحرارة بأكثر من  مليار شخص يعيشون بأقل من دوالر في اليوم"(، فعلى سبيل املثال فإن ارتفاع درجات 6.2في تفاقم الوضع فحوالي 

درجتين يؤثر على إنتاج املحاصيل الزراعية في الكثير من الدول اإلفريقية، األمر الذي يشكل خطرا كبيرا على اقتصادها )م هوبي، 

 .(80، ص2006
 

 التصحر 2-2

ور األرض في املناطق ربطت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بين هذه الظاهرة والتغيرات املناخية، حيث اعتبرت أن تده

القاحلة، وفي املناطق الرطبة ينتج عدة عوامل من بينها التغيرات املناخية وظاهرة التصحر. عادة تطلق ظاهرة التصحر على حدوث 
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ه عملية الهدم أو تدمير الطاقة الحيوية لألرض )النباتات الطبيعية وموارد املياه(، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ظروف تشب

ظروف الصحراء، وهو مظهر من مظاهر التدهور الواسع لألنظمة البيئية الذي يؤدي إلى تقلص الطاقة الحيوية لألرض، املتمثلة في 

اإلنتاج النباتي والحيواني، مما يؤثر سلبا على صحة اإلنسان والحيوان والنبات. كما أن للتصحر تأثيرا بالغا على الحالة االقتصادية 

التصحر أحد املشاكل البيئية الخطيرة التي تواجه العالم حاليا، التي ال تقدر وال تحص ى  وتقد  مساحة األراض ي املعرضة  للبالد، ويعتبر 

% من مساحة اليابسة، وهي موطن ألكثر من مليار إنسان، وأغلب سكان املناطق عرضة للتصحر، وتقع في البلدان  40للتصحر بب 

لالتينية(، ويؤثر التصحر على القارة اإلفريقية بشكل خاص، حيث نمت الصحاري على طول منطقة النامية )إفريقيا، آسيا وأمريكا ا

الصحراء الكبرى، وفي هذا الشأن أكدت مختلف تقارير الهيئة الحكومية الدولية لخبراء املناخ، أن االحتباس الحراري زاد من حدة 

 .(81، ص2006لزراعة )م هوبي، ظاهرة التصحر بإتالف مساحات كبيرة من األراض ي الصالحة ل
 

 اآلفات واألمراض 2-3

إن الرتفاع درجة الحرارة نتائج وخيمة على املقومات األساسية للصحة، ولإلصابات والعلل التي هي نتيجة للتغيرات املناخية التي 

والحيوان على حد سواء، فالحرارة تفاقمت بسبب االرتفاع املتزايد لدرجات الحرارة، وما يتبعه من نتائج خطيرة تصيب صحة اإلنسان 

تؤثر على عملية التنفس، وتتسبب في اختناق كبار السن واملصابين باألمراض التنفسية، وخاصة النساء الحوامل واألطفال، كما أن 

ي مناطق لم تشهد هذه الوضع املترتب عن الحرارة املرتفعة والرطوبة أدى إلى سرعة انتشار األمراض املعدية كاملالريا، والكوليرا وغيرها ف

األمراض من قبل، وتكاثر الفيروسات والجراثيم وغيرها من عوامل ونواقل األمراض، هذا باإلضافة إلى زيادة خطر التعرض ألمراض 

خطيرة كسرطان الجلد، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من تركيز غاز األوزون في الجو، الذي هو ملوث خطر يفسد الرئة، ويزيد من 

 (.85، ص2006مشاكل املرض ى واملصابين بالربو، وأمراض الرئة )م هوبي، 

كما تجدر اإلشارة إلى أن فصول الشتاء املتعاقبة واملعتدلة حراريا، فقدت دورها الطبيعي في الحد من مجموعة الجراثيم 

املدة التي يمكن لألمراض أن تنتقل  والفيروسات، ولوحظ كذلك أن فصول الصيف في العقد األخير زادت حرارة وطوال، مما زاد من

من خالله، ولقد صب تقرير الهيئة الحكومية الدولية لخبراء املناخ في هذا االتجاه، حيث تمت اإلشارة إلى أنه من املمكن أن تؤثر 

التكيف )م هوبي،  يين من األشخاص خاصة الذين يملكون قدرة ضئيلة علىال النتائج املتوقعة واملتعلقة بتغيير املناخ، على صحة امل

 (.86، ص2006
 

 الفيضانات ثانيا:

 تالفيضانا تعريف -1

يعرف الفيضان على أنه ارتفاع منسوب املياه في املجرى املائي نتيجة لتساقط أمطار وابلية بكميات تتجاوز قدرة تصريف مجرى 

 الوادي، مما يؤدي إلى خروج املياه وغمر املناطق املجاورة ملجرى الوادي.

ذلك، على أنه ظاهرة هيدرولوجية ناتجة عن ارتفاع مفاجئ ملنسوب املياه الذي يخرج عن مجراه العادي ليغمر السرير ويعرف ك

 الفيض ي األكبر والسهول املجاورة.

 .وتعرف كذلك الفيضانات على أنها تضخمات أو ارتفاعات هيدرولوجية مفاجئة غير عادية وغير منتظمة

أنه أكبر صبيب في السنة، ويبقى هذا التعريف مقبول في حالة حدوث فيضان واحد خالل السنة  الفيضان على G.REMENIRASويعرف 

 (.35، ص2008التي يمكن أن تحدث بها عدة فيضانات بأحجام مختلفة)شيكوش، 
 

 أسباب الفيضانات -2

 (:173، ص2009من األسباب املؤدية للفيضانات نذكرها كما يلي)الدليمي، 
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ات كبيرة على حوض النهر في مواسم معينة من السنة، قد تكون في الشتاء أو الصيف، حسب النظام السائد في هطول األمطار بكمي -

املنطقة التي يقع ف ها النهر، والجدير  بالذكر  أن هذه األمطار تسقط في مواسم معينة بشكل منتظم ولكن كمياتها تختلف من سنة 

 ألخرى.

عض األنهار، حيث يكون تأثيرها واضحا عندما يتزامن ذوبان الثلوج مع تساقط األمطار كما هو ذوبان الثلوج الساقطة عند منابع ب -

 الحال في نهري الدجلة والفرات ونهر النيل.

العواصف واألعاصير، تتعرض بعض املناطق إلى عواصف وأعاصير يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، أو تتجمع املياه في شوارع املدن  -

 ة وتصل إلى مستويات عالية قد تغمر الطوابق األرضية من األبنية.واألراض ي املفتوح

انهيار السدود، والتي تحجز كميات كبيرة من املياه وبمستويات عالية تصل إلى مئات األمتار، فعند تعرض تلك السدود إلى االنهيار  -

وق مناسيب الفيضانات فتعمل على تدمير كل ما ألي سبب كان تندفع املياه املحجوزة أمام السد بسرعة كبيرة ومناسيب مرتفعة تف

 يقع ضمن نطاق تأثيرها.

قلة الطاقة االستيعابية لقنوات الواد أو النهر بعد تدخل اإلنسان في شؤون الوديان واألنهار  وعمل النواظم والسدود، أدى ذلك إلى  -

عن املنسوب الطبيعي تظهر أثاره على املناطق املجاورة  حفظ الطاقة االستيعابية لقنوات األنهار بحيث أي زيادة في مناسيب املياه

 .ةبصورة مباشرة أو غير مباشر 

 عدم اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة الفيضانات الناتجة عن األعاصير في املناطق التي تتعرض لها بشكل منتظم. -
 

 (61، ص2011)رزيق، نتائج الفيضانات  -3

 النتائج السلبية 3-1

 ر املباشرةاآلثا 3-1-1

 تهديم وإلحاق الضرر باملنازل واملنشآت الصناعية والبنية التحتية)طرقات، جسور، سكك حديدية، كهرباء...إلخ(. -

 إتالف املحاصيل الزراعية وتهديم بنية التربة. -

 تشريد السكان وبقائهم بدون مأوى. -

 إحداث خسائر في الثروة الحيوانية. -

 إمكانية حدوث تلوث كيميائي أو إشعاعي خاصة في املناطق الصناعية.تهديد التنوع البيولوجي و  -
 

 اآلثار غير املباشرة 3-1-2

حدوث أزمة اقتصادية نتيجة إلتالف املحاصيل وتوقيف النشاط التجاري والصناعي وإحداث خسائر  كبيرة باملنشآت والبنية  -

 التحتية التي تتطلب أمواال كبيرة إلعادة إعمارها.

 ة حدوث أوبئة "تيفويد أو  كوليرا" نتيجة لنقص املياه الصالحة للشرب أو تلوثها مع إمكانية تلوث املحاصيل الزراعية.إمكاني -

وتختلف هذه اآلثار السلبية حسب حجم وقوة الفيضان وطبيعة البلد االقتصادية واالجتماعية وقدرة الدولة على التدخل للتقليل 

 من اآلثار املحتملة.
 

 ج اإليجابيةالنتائ 3-2

 مثلما توجد للفيضانات نتائج سلبية فهناك نتائج إيجابية تتمثل في:

ارتفاع من مخزون السدود والحواجز املائية خاصة في املناطق الجافة والشبه جافة، كما يساهم في التخلص توحل السدود في حالة 

ث كيميائي أو إشعاعي يمكن أيضا أن يلعب دورا فتس السدود وحسن استغالل مياه الفيضان، ورغم أن الفيضان قد يسبب تلو 

 عكسيا من خالل غسل وتطهير  مجرى الوادي من امللوثات الصلبة ومياه الصرف والتقليل من الحشرات. 
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 (80، ص2011)رزيق، أنواع الفيضانات  -4

 متداد املجالي والزماني لألحواضحسب اال  4-1
 

 الفيضانات السريعة واملتمركزة 4-1-1

ديناميكية العالية الناتجة عن تساقطات محلية غزيرة تتميز بسرعة جريان عالية فوق مساحات مائلة ينتج عنها تعرية كبيرة ذات ال

 وإتالف للتربة، ال يتعدى هذا النوع من الفيضان في أغلب الحاالت عدة ساعات.

 
 

 يضانات األحواض التجمعية الكبرى ف 4-1-2

تدريجي وخالل زمن أطول، يحدث غالبا في األماكن والسهول املنبسطة، البحيرات، األنهار  يتميز بجريان أقل سرعة وصعود مياه

 الكبرى، ويتميز بارتفاع كبير ملنسوب املياه وطول مدة الفيضان.
 

 تنتج من ارتفاع مستوى مياه البحرفيضانات  4-1-3

 تؤدي إلى غمر  املناطق الساحلية املحاذية لها.
 

 تحسب نشأة الفيضانا 4-2

 (LES AVERSES) األمطار الغزيرةالفيضانات املباشرة الناتجة عن  4-2-1

إن الفيضانات الكبير يعود تكوينها إلى سقوط أمطار استثنائية إما في شدتها أو في توزيعها في املجال أي تشمل كل مساحة الحوض 

رج هذه األمطار العامة فإن الفيضانات يمكن أن تحدث النهري في مدتها أو تتابعها الزمني القريب، تحدث خاصة في فصل الشتاء، وخا

في فصل الصيف نتيجة لألمطار  الرعدية القصيرة املدة والقوية الشدة واملتمركزة وتحدث خاصة في األحواض الجبلية الصغيرة، 

 حيث تتولد عن هذه األمطار فيضانات ذات صبيب أقص ى مرتفع جدا يحدث خسائر كبيرة.
 

 لناتجة عن ذوبان الثلوجا الفيضانات 4-2-2

تحدث هذه الظاهرة في األحواض الجبلية التي تتميز بتغطية ثلجية دائمة واالرتفاع املفاجئ لدرجات الحرارة يتولد عنها ذوبان سريع 

 لهذه الثلوج، مما يؤدي إلى حدوث الفيضان.
 

 (EMBACLE)الفيضانات الناتجة عن السد الجليدي  4-2-3

و أشياء أخرى، حجارة، جذور األشجار، نفايات وغيرها، التي توقف جزء أو كل الجريان النهري وهذا النوع من هو كل عائق إما ثلوج أ

الفيضانات يحدث كثيرا في األودية التي تمر بمناطق حضرية، إذ أن تجمع النفايات على مستوى األسرة النهرية يؤدي إلى عرقلة 

( ويرتفع L’EMBACLEحتى ولو كان التساقط خفيفا، حيث تتجمع املياه خلف العائق )الجريان، وبالتالي يؤدي ذلك إلى حدوث فيضان 

مستواها ليؤدي ذلك إلى غمر املناطق العلوية للحوض، وهذا ما يسمى بفيضان السد الجليدي، وعند اقتحام السد بسبب قوة املياه 

 ان األنهار والتفكك. وضغطها يؤدي إلى غمر  فجائي للمناطق السفلية للحوض وهذا ما يسمى بفيض
 

 التصحر والجفاف ثالثا:

 مفهوم التصحر -1

توجد العديد من املفاهيم لظاهرة التصحر، فهناك من يعرف التصحر بتحول مساحات خصبة وعالية اإلنتاج إلى مساحات فقيرة 

"التصحر يعني تدهور  1994صحر في سنة بالحياة النباتية والحيوانية، غير أن أحدث تعريف أقرته اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الت

األرض في املناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي املناطق الجافة وشبه الرطبة الذي ينتج عن عوامل مختلفة تشمل التغيرات املناخية 

هاية املطاف إلى والنشاطات البشرية"، فالتصحر هو عبارة عن عملية هدم أو تدمير للطاقة الحيوية لألرض والتي يمكن أن تؤدي في ن
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ظروف تشبه ظروف الصحراء، وهو مظهر من التدهور الواسع لألنظمة البيئية الذي يؤدي إلى تقلص الطاقة الحيوية لألرض املتمثلة 

ار مليار هكت 6.31حوالي بفي اإلنتاج النباتي والحيواني، وتشكل األراض ي الجافة واألراض ي التي تتفاوت من جافة إلى شبه رطبة إلى قاحلة 

 من مساحة األرض، وهي توفر املأوى مللياري نسمة.  %47من مساحة األرض، أي ما يعادل 
 

 أنواع حاالت التصحر -2

 (:278، ص2011( مناطق وهي )م هوبي، 04استنادا إلى معيار درجة التصحر قسمت األمم املتحدة حاالت التصحر إلى أربعة )

 
 

 التصحر الشديد جدا 2-1

تصحر في تحول األرض إلى وضعية غير منتجة تماما، وال يمكن استصالحها إال بتكاليف باهظة وعلى مساحات تتجلى مظاهر هذا ال

 محدودة، ومن مظاهرها وجود كثبان رملية كبيرة وتكوين العديد من األخاديد واألودية وتملح التربة.
 

 التصحر الشديد 2-2

على حساب األعشاب املفيدة، وزيادة تعرية التربة وانخفاض اإلنتاج النباتي  ويتميز هذا التصحر بانتشار األعشاب غير املرغوب ف ها

 .% 50بحدود 
 

 التصحر املعتدل 2-3

وهو تلف الغطاء النباتي بدرجة متوسطة وتكوين كثبان رملية صغيرة في التربة وكذلك زيادة ملوحة األرض، مما يقلل اإلنتاج النباتي 

 .% 25بحدود 
 

 التصحر الخفيف 2-4

 هو حدوث تلف أو تدمير طفيف جدا للغطاء النباتي والتربة وال يؤثر على القدرة البيولوجية للبيئة.و 
 

 أسباب التصحر -3

 في هذا الشأن هناك جملة من العوامل الطبيعية والبشرية تتداخل وتتشابك فيما بينها لتساهم في تفاقم ظاهرة التصحر     وهي

 :(4، ص2001)حبيب، 
 

 تمثل في: وتلطبيعيةالعوامل ا 3-1

 التعرية املائية. -

 االنجراف بفعل الرياح. -

 التغيرات املناخية. -
 

 تمثل في:وتالعوامل البشرية 3-2

 اإلفراط الرعوي أو الرعي الجائر. -

التوازن البيئي  الضغط الزراعي واملعامالت الزراعية غير العلمية أي تحميل التربة أكثر من طاقتها الحيوية مما يؤدي إلى تدهور في -

 وإشاعة التصحر.

 االستغالل املفرط والزائد أو غير املناسب لألراض ي مما يؤدي إلى استنزاف التربة. -

 إزالة الغابات التي تعمل على تماسك تربة األرض. -

 الضغط السكاني. -

 أساليب الري الرديئة. -
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 الجفاف -4

 على اإلنسان وجميع املجاالت االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، يعاني العالم منذ القدم من الجفاف، والذي بدوره ي
ً
ؤثر سلبا

 في املوارد املائية بسبب قلة 
ً
 شديدا

ً
والسياحية، ويطلق عليه عدد من املسميات كالقحط، والجدب، واحتباس املاء، ويعني نقصا

مما يلحق خسائر فادحة باإلنتاج الزراعي، وهو ما يجبر  تساقط األمطار وانخفاضها عن املعدل الطبيعي خالل فترة معينة من الزمن،

بعض السكان على الهجرة الجماعية، وحدوث الكوارث واملصائب اإلنسانية كاملجاعات، ويعتبر الجفاف أكثر املشاكل البيئية تأثيرا في 

 07ل اإلفريقية يعتمد على األمطار، فحوالي القارة اإلفريقية على الحياة االقتصادية واالجتماعية، ألن القطاع الزراعي في معظم الدو 

فقط يعتمد على السقاية، وهذا ما يزيد حساسية األمر بالنسبة لهذه الدول، وما يزيد في تفاقم الوضع أن القطاع الفالحي في  %

 .قيا يساهم في ثلث الدخل اإلجماليإفري
 

 (247، ص2011)م هوبي، أسباب الجفاف -5

 ار في منطقة ما عن املعدل الطبيعي، مما يؤثر على اإلنتاج الزراعي بشكل عام ويتسبب بالجفاف.انخفاض معدل تساقط األمط -

ارتفاع درجات الحرارة مما ينعكس سلبا على البيئة بارتفاع نسبة معدل التبخر، وهناك عوامل أخرى تزيد من معدل التبخر مثل:  -

 .ا، وطبيعتهاعدم قدرة التربة على تخزين املاء، ويرجع ذلك ملساميته
 

 (248، ص2011)م هوبي، آثار الجفاف -6

يؤثر على النشاط الزراعي، فكثير من املناطق التي تتصف بشح املياه عانت من زيادة نسبة تركيز األمالح الذائبة ف ها، فحولتها إلى  -

الزراعية القديمة، وأساليب الري  أراض جدباء قاحلة تخلو من أي مظهر من مظاهر الحياة، وأيضا لجوء بعض املزارعين لألساليب

 غير املنتظمة، مما أدى إلى تصحرها وجفافها.

له تأثير كبير على املحاصيل الزراعية، والحقلية، واألشجار املثمرة، ويؤثر سلبا على النباتات فتصبس قصيرة، وصغيرة الحجم،  -

 ويختلف تأثيره حسب شدته، وموعد حدوثه، وفترة مكوثه.

ربة بصورة سلبية، حيث إن جفافها يؤدي إلى جعلها أكثر تأثرا بالعوامل واملؤثرات الخارجية، كاالنجراف بفعل السيول يؤثر على الت -

 واملياه الجارية، وخصوصا في املناطق الجبلية املنحدرة، مما يقلل من فرصة استغاللها، واالستفادة منها.
 

 الغابات حرائق رابعا:

 مفهوم حرائق الغابات -1

ال والشجيرات وأكداس الطحالب اليابسة)ياووز غحرائق الغابات على أنها عبارة عن نار تنتشر  بحرية وتحرق األعشاب واألدتعرف 

(. وتحدث حرائق الغابات في أي نمط بيئي أرض ي، نظرا لتراكم باقي النباتات أو النباتات ذاتها حيث تصبس 9، ص1982شفيق وأخرون، 

لالشتعال، فقد يتسبب اإلنسان ف ها أو بعض العوامل الطبيعية كالبرق في اشتعال نار الحرائق في وقت معين من السنة قابلة 

 بالغابات والتي يصعب السيطرة عل ها.

وتولي معظم دول العالم املتقدمة التي تمتلك رصيدا من الغابات موضوع املحافظة على غاباتها اهتماما كبيرا، إلدراكها لألهمية 

 لكبس األخطار التي تهدد بتدهور الغابات والتي من بينها الحرائق. افعالةللغابات، وتلك املحافظة تستدعي جهود والفوائد املتعددة
 

 

 أنواع حرائق الغابات -2

تختلف الحرائق التي تنشب في الغابات تبعا لنوع األعشاب واألشجار التي تتعرض للحريق وكذا تبعا للعوامل الجوية املسيطرة عند 

 يق، وأهم أنوع هذه الحرائق هي:نشوب الحر 
 

 الحريق األرض ي 2-1
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وفي هذا النوع من الحريق تبدأ النار في الغابات العشبية والفروع املائلة لألشجار القريبة من سطس األرض وجذور الشجر، وينتشر هذا 

الطرق املؤدية إلى موقع الحريق وغالبا الحريق ببطؤ وبشكل دوائر، ويمكن السيطرة على هذا النوع من الحرائق بسهولة عندما تتوافر 

 (.72-64، ص2000ما تكون خسائره قليلة)إبراهيم محمد، إبراهيم الجنهي، 
 

 الحريق السطحي 2-2

ومادة هذا النوع من الحريق هي بقايا أغصان األشجار، والشجيرات الصغيرة، واألعشاب الجافة، والحشائش واألشواك واألوراق 

من مجموع الحرائق، حيث تنتقل فيه النار على شكل حزام ال يتجاوز  %70االحتراق، وتشكل ما نسبته  اليابسة وهي مواد سهلة

متر، وتختلف سرعة انتشار الحريق حسب سرعة الرياح وكمية الرطوبة في الهواء، ونوع املادة املحترقة وطبيعة األرض، إذ  2ارتفاعه 

شجار والشجيرات القصيرة ويتصاعد من هذا الحريق دخان رمادي فاتس، ويمكن السيطرة تزيد سرعتها في املنحدرات، وتبدأ النار  في األ

 (.39، ص1985عليه حسب العوامل السابق ذكرها )الرياح، الرطوبة وطبيعة األرض( )النجار، 
 

 الحريق التاجي 2-3

تقل ألسنة اللهب إلى رؤوس األشجار وأغصانها هذا النوع من الحرائق هو األخطر على الغابات حيث يبدأ غالبا بالحريق السطحي، ثم تن

عند بلوغ شدة الحريق حدا معينا، ومما يزيد من صعوبة هذا النوع وخطورته هو صعوبة الوصول إلى املنطقة املشتعلة وخاصة 

 ."الرياح القوية والطقس الجاف"يزيد من سرعة انتشار الحريق مما األشجار الطويلة، و 
 

 تتأثيرات حرائق الغابا -3

 (:17، ص1982توثر حرائق الغابات على الكثير من العناصر الحية وغير الحية، نذكرها كاآلتي)ياووز شفيق، 
 

 الغطاء النباتيتأثيرها على  3-1

يتأثر الغطاء النباتي بالحريق حيث يؤدي في أغلب األحيان إلى حريقه كليا وإزالته من حيز الوجود، وفي بعض الحوادث يحترق جزء من 

اء النباتي ويبقى جزء منه، وفي الحالة األولى يتضح التأثير الكامل على النبات وبذلك يتعذر  دراسة مدى إمكانية العناية به، الغط

بعكس الحالة الثانية التي يمكن ف ها التأكد من سالمة وصحة األشجار الباقية وغير امليتة، وتشوه الحرائق جمال الطبيعة وجمال 

 فة إلى تأثيرها على املراعي.املناطق السياحية إضا
 

 تأثيرها على األشجار والبذور  3-2

تقض ي النار على األشجار الصغيرة وعلى البذور وتضر بالتجديد الطبيعي واالصطناعي لضعف مقاومته للحريق، وتختلف مقاومة 

 وتحمل األشجار من شجرة إلى خرى حسب نوعها وسمك قشرتها وكذلك حسب وجود الرطوبة.
 

 يرها على التربة واملناخ املحليثتأ 3-3

في حالة زوال الغطاء النباتي بشكل كامل بفعل النار فإن ذلك يتسبب في فقدان التربة قدرتها على حفظ املاء وهو ما يؤدي إلى تعريتها 

رارة عالية فإن ذلك وانجرافها، كما يؤثر الزوال الكلي للغطاء النباتي على حرارة التربة السطحية، وعندما يصاحب الحرائق درجة ح

حرائق، إضافة إلى ما تسببه من تلوث الهواء اليؤثر على الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة، كما تقل درجة حموضة التربة بعد 

 بدخان الحرائق.
 

 تأثيرها على الحيوانات البرية 3-4

منطقة أخرى، مما يؤدي إلى انخفاض التنوع اإلحيائي في تدمر النار مأوى وغذاء الحيوانات البرية وتجبرها على هجرة املنطقة إلى 

 الغابات التي تتعرض لحرائق متكررة.
 

 تأثيرها على اإلنسان وممتلكاته 3-5
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متلكاته كاملنازل ، إضافة إلى إلحاق خسائر مادية ملتؤثر حرائق الغابات على اإلنسان وصحته بصور عدة من تلوث أو إصابات وغيرها

 السياحية من أضرار وهدم كامل وهو ما ينعكس سلبا على اقتصاده وصحته وجوانب أخرى في حياته. واملزارع والقريات
 

 االنزالقات الطبيعية خامسا:

 تعريفها -1

لجاذبية وتعرض املنطقة اهي إحدى الظواهر الطبيعية التي تحدث عند توفر العوامل املؤدية لها حيث تتغلب القوة املحفزة )زيادة 

مؤدية إلى االنهيارات و اإلنزاالت و املقاومة لالنزالق )قوة التماسك واالحتكاك(  القوى يؤدي إلى ضعفها و تغلبها على مما ية( لعوامل التعر 

 األرضية.
 

 تقسيمها -2

، )الخفاجيأو زحف  سواء كانت هذه الحركة سقوط ،ث انهيار بالرمل أو بالصخر أو بهمابناءا على حركة املواد األرضية يمكن أن يحد

 (:2، ص2014
 

 (FLOW)التدفق  2-1

هذا النوع من االنزالقات يسبب عملية خلط للجزيئات مع الحركة ويحدث تداخل للجزيئات من أعلى إلى أسفل االنزالق، أيضا تداخل 

 من أسفل إلى أعلى االنزالق.
 

 (SLID)انزالق 2-2

انزالق هذه الكتل الصخرية على الطبقة الطينية، حيث أن  إن تواجد طبقة طينية بين الطبقات الصخرية مع وجود امليل يؤدي إلى

الطبقة الطينية لها قابلية كبيرة على امتصاص املياه وعند زيادة معدل املياه فإن الطين يسلك سلوك السائل مما يؤدي إلى حدوث 

 عملية االنزالق.
 

 (ROCKFALLS) تساقط الصخور  2-3

 في هذه الحركة وهي حركة سريعة ينتج عنها تساقط الكتل الصخرية. في هذه الحالة ال يكون وجود املاء ضروريا
 

 (SUBSIDE) االنخساف 2-4

يجب أن يكون في هذا النوع من الحركة حركة عمودية على طول املنحدر، حيث تؤدي إلى حدوث خسف في هذه املنطقة عند تشبعها 

 باملاء جزئيا.
 

 (4، ص2014)الخفاجي، ية االنزالقات األرض ثالعوامل املسؤولة عن حدو  -3

للطرق خالل املناطق الجبلية،  هسفوح شديدة االنهيار خاصة في السفوح االنكسارية أو املنحدرات التي عملها اإلنسان عند شق -

 وتعتبر الجدران الحادة االرتفاع التي تحيط باألنهار والوديان الجليدية أماكن مناسبة أخرى لتكوين االنزالقات األرضية.

ترطيب الذي ينتج من خالل سقوط أمطار غزيرة أو ذوبان كميات من الثلج أو الجليد، حيث تصبس كثير من الصخور زلقة بعد ال -

سقوط أمطار غزيرة على املنطقة، كما يكون للوزن الذي تضفيه مياه األمطار على الصخور أهمية أخرى أيضا، هذا وتحدث الكثير من 

 ب تشبع األرض باملياه املتسربة إل ها من الخزانات وقنوات الري.االنزالقات األرضية الصغيرة بسب

 الزالزل التي قد تسبب بداية حركة االنزالق األرض ي، ويمكن للبراكين أن تلعب الدور نفسه أيضا. -

 إزالة الطبقات األرضية املساندة بواسطة عمليات طبيعية أو بواسطة اإلنسان. -

كأن تكون طبقات تميل كثيرا إلى درجة أنها قد تتطابق مع درجة امليل للسفوح نفسها         أو حيث وجود بنية صخرية غير اعتيادية  -

 توجد مفاصل طبقية تكون موازية للجدران التي تحيط باألنهار والوديان الجليدية العميقة.
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 عدة العوامل السابقة على األقل. أثر الجاذبية األرضية وهو عامل مهم جدا في تكوين االنزالقات األرضية حيث يقوم بمسا -
 

 خاتمة:

حياة اإلنسان والحيوان، وتؤثر على املمتلكات البشرية والغابات وحتى التربة، ومن خالل هذه  تهدداألخطار الطبيعية بكل أنواعها 

 البحث توصلنا إلى بعض النقاط حول املوضوع، نذكرها كاآلتي:

مناخية متطرفة، مثل العواصف، الفيضانات والرياح القوية، ولهذه األخيرة تأثير بالغ على التغيرات املناخية تساهم في حدوث ظواهر  -

 القطاعات االقتصادية واالجتماعية.

ظاهرة هيدرولوجية ناتجة عن ارتفاع مفاجئ ملنسوب املياه الذي يخرج عن مجراه العادي ليغمر السرير الفيض ي األكبر والسهول  -

 .خاصة القطب الشمالي وط األمطار بكميات كبيرة و ذوبان الثلوج الساقطة عند منابع بعض األنهار املجاورة، ومن أسبابها سق

عملية هدم أو تدمير للطاقة الحيوية لألرض والتي يمكن أن تؤدي في نهاية املطاف إلى ظروف تشبه ظروف الصحراء،  هو التصحر إن  -

الذي يؤدي إلى تقلص الطاقة الحيوية لألرض، ومن مسبباته عوامل طبيعية التدهور الواسع لألنظمة البيئية  من مظاهر  وهو مظهر 

 وعوامل بشرية.

 على اإلنسان وجميع املجاالت االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والسياحية، وخاصة الفالحة، مما يلحق  -
ً
الجفاف يؤثر سلبا

لهجرة، وحدوث الكوارث واملصائب اإلنسانية كاملجاعات، ويعتبر خسائر فادحة باإلنتاج الزراعي، وهو ما يجبر بعض السكان على ا

 الجفاف أكثر املشاكل البيئية تأثيرا في القارة اإلفريقية.

تؤثر حرائق الغابات على األشجار واملناخ املحلي وتخلف خسائر في ممتلكات اإلنسان وتجعله بدون مأوى في بعض الحاالت، وتدمر  -

رية وتجبرها على هجرة املنطقة، وقد تلحق أضرارا وخسائر بشرية ومادية كبيرة مثلما جرى في الجزائر بتاريخ مأوى وغذاء الحيوانات الب

 مواطن جزائري، وخلفت خسائر في الثروة الفالحية والحيوانية. 68والتي أدت بوفاة حوالي  2021أوت  11

نهب وإتالف أشجار غابات األمازون( دون تدخل الدول ومنظمات االستغالل غير العقالني للموارد الخشبية من طرف شركات عاملية ) -

 حماية البيئة واملناخ.

 ذوبان الثلوج وما نتج عنه من ارتفاع منسوب املياه والذي أثر سلبا على الخارطة املائية للعالم على حساب اليابسة. -

 الزالزل والبراكين والجاذبية األرضية من مسببات االنزالقات الطبيعية. -
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 .واقع التغيرات املناخية والبيئية في العالم العربي وانعكاساتها

The reality and implications of climate and environmental changes in the Arab world. 

 وردية    مريو أ

 AMRIOU  Ourdia 

 باحثة دكتوراه، تخصص عالقات دولية واستشراف، من إشراف البروفيسور صخري سفيان.

University of Algiers3, Algeria الجزائر .، 3الجزائرجامعة   

 amriou.ourdia88@gmail.comااللكتروني: البريد

 امللخص:

سين تسلط هذه الدراسة الضوء على إشكالية رئيسية مللف حيوي يضطلع بأهمية بالغة ومراقبة العلماء والهيئات الحكومية وغير الحكومية والدار 

ر التغيرات وذلك لكونه يتطرق ملوضوع حساس وخطير ولكنه يرتبط كذلك بحاضر ومستقبل الكون واستمرار الحياة البشرية ويتعلق األمر بانتشا

وانتشار  املناخية واألخطار الطبيعية الناجمة عنها، وذلك بفعل تفاقم التحديات واملخاطر البيئية منها كانتشار االحتباس الحراري وندرة املياه

 . األوبئة ما يستدعي ضرورة حماية البيئة والحفاظ على األنظمة االيكولوجية والتنمية املستدامة

موذج املنطقة العربية كونها تعد من املناطق األكثر عرضة ملخاطر التغير املناخي والتهديدات الطبيعية وذلك بفعل يتعرض هذا البحث الى ن

 .الخصائص املناخية والبيئية لهذه املنطقة التي تتميز بالجفاف والتصحر وقلة املوارد املائية وانتشار األوبئة واألمراض

ال عدة مناهج ومنها املنهج الوصفي الذي استعملناه في معرض حديثنا عن ماهية التغيرات املناخية إن أهمية هذا املوضوع استدعت منا استعم

منا  والبيئية وخصائصها، ومنهج دراسة الحالة والذي وظفناه أثناء دراسة الخصائص املناخية والبيئية وانعكاساته على العالم العربي. استدعى

أساسية حيث تناولت األولى منها التعريف بالتغيرات البيئية واملناخية ومخاطرها ثم تطرقت الثانية إلى  املوضوع تنظيم الدراسة وفق ثالثة نقاط

  .الخصائص املناخية والبيئية للعالم العربي وعمدت الثالثة الى دراسة انعكاسات التغيرات املناخية والبيئية ومخاطرها عل ها

ات املناخية والبيئية في الوطن العربية وتعزيز قدرات هذه الدول العربية ودفعها التخاذ التدابير تهدف هذه الدراسة الى التعريف بمخاطر التغير 

والبعيد الالزمة وفق ما يتناسب مع متطلبات التنمية املستدامة في املنطقة العربية والتقليل من تداعيات  املخاطر البيئية على املدين القريب 

رة التكيف وتعزيز القدرة على التعامل مع قضايا تغير املناخ وتعزيز البرامج اإلقليمية والوطنية لتعزيز القدرة ونشر الوعي الفردي والجماعي وضرو 

  .الجماعية ملواجهة املخاطر املحدقة بها

اف، التصحر، األوبئة الجف تنمية املستدامة،الوطن العربي، االحتباس الحراري، املخاطر البيئية، ال التغيرات املناخية، الكلمات املفتاحية:

  واألمراض.

Abstract: 

  This study highlights the main problem of a vital file that is of major importance for scientists, governmental and non-

governmental bodies and scholars, as it addresses a sensitive and dangerous topic that is also linked to the present and future of the 

universe and the continuation of human life. This situation is concerned by the spread of climate change and the natural hazards 

that result from it. 

       The Arab region is characterized as one of the regions most vulnerable to climate change and natural threats because of its 

climatic and environmental characteristics, which are characterized by desertification, limited water resources, epidemics and 

disease. 

         The importance of this topic requires us to use a number of methods, including the descriptive approach that we have used in 

our discussion of climate and environmental changes and their characteristics, and the case-study approach that we have employed 

in the course of studying climate and environmental characteristics and their implications for the Arab world. The nature of this 

topic requires the organization of the study on three main points, the first of which dealt with the definition of environmental and 

mailto:amriou.ourdia88@gmail.comالبريد
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climatic changes and their risks. The second of which dealt with the climatic and environmental characteristics of the Arab world. 

The third was to study the implications of climate and environmental changes and their risks. 

           The purpose of this study is to raise awareness of the risks of climate and environmental change in the Arab world and to 

strengthen the capacities of these Arab States to take the necessary measures in accordance with the requirements of sustainable 

development in the same region, to reduce the impact of environmental risks on the immediate and long-term, to promote 

individual and collective awareness and the need for adaptation, to strengthen the capacity to deal with climate change issues and 

to strengthen regional and national programs to strengthen collective capacity to deal with the risks of nature and global warming. 

Keywords:  

 Climate change, The Arab world, Global warming, Environmental risks, Sustainable development, drought, Desertification, 

Epidemics and diseases. 
 

 مقدمة

تعد البيئة والتنمية املستدامة من أبرز املواضيع التي تلقى اهتماما من قبل الدارسين واملمارسين ملختلف التخصصات 

 السيما العلمية منها وذلك لكونها ترتبط أساسا بنوعية الحياة التي سيعيشها األفراد وباستمرار الحياة على سطس األرض.

خطار الطبيعية في الوطن العربي من بين اإلشكاليات التي تلقى اهتماما كبيرا من قبل تعد مشكلة التغيرات املناخية واأل 

 املختصين وصانعي السياسات الذي يشغله وضع املنطقة.

يتخوف الخبراء من تفاقم األخطار في املنطقة وذلك لكونها مهددة ومعرضة للخطر، فيعتبرها هؤالء أنها من الناحية 

خصائص املناخية التي تفاقم من وضعها، فهي تتميز بمناخ جاف وشبه جاف واملناخ الصحراوي وهو الجغرافية تمثل جميع ال

 ما أدى الى ظهور عد اختالالت تمثلت في  تذبذب تساقط األمطار وانتشار الجفاف.

العالمي من هذه كما أن ارتفاع  درجات الحرارة  أدى الى تزايد التهديدات املناخية وتفاقمها وتضاعف التخوف اإلقليمي و 

 الوضعية ومن نتائجها الوخيمة على مختلف املستويات.

ت قلق ومخاوف حكومات تلك أثار على شعوب املنطقة، كما أثرت هذه الوضعية على الظروف االجتماعية واالقتصادية 

 البلدان وسعت الى اإلسراع في إيجاد  الحلول واتخاذ القرارات املناسبة بهذا الخصوص.

 تم التطرق إليه أنفا فان اإلشكالية املطروحة هنا تتمثل في:من خالل ما 

 كيف هو  واقع التغيرات املناخية والبيئية في العالم العربي وما هي انعكاساتها عليه؟ 

 أهمية البحث: 

ثين تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتطرق الى موضوع أساس ي ومستجد، يشكل محور تركيز واهتمام الدارسين والباح -

املنظمات الدولية وخاصة البيئية وذلك لكونه يرتبط باستمرار الحياة. ولكنه كذلك يشكل اهتمام أساس ي ملختلف الدول  و 

 منها.
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يعد من أبرز املخاطر املحدقة بالعالم عموما وبالوطن العربي خصوصا وتفاقمه مع تزايد النمو السكاني أمام  تسارع -

 الجوية. التقلبات املناخية واالختالالت

أهمية نشر الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة ونظافتها وذلك من خالل إشراك مختلف الفواعل غير الرسمية على غرار  -

 مؤسسات املجتمع املدني والجمعيات واألحزاب السياسية ومراكز التفكير والنخب املثقفة ومؤسسات التربية والتعليم.

 :البحث أهداف

 بيئية واملناخية ومخاطرها وتحديد دور وأهمية البيئة للحياة.التعريف بالتغيرات ال -

 التأكيد على ضرورة تبني مخططات واستراتيجيات تسمس بالحد من مخاطر املناخ وتحقيق التنمية املستدامة. --

 إبراز الخصائص البيئية واملناخية للعالم العربي ومخاطرها.  -

 مل سويا بجد للحد من املخاطر املحدقة بالوطن العربي.حث مختلف الفواعل على تكثيف جهودهم والع -

 :ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة تم تنظيم الدراسة وفق املحاور اآلتية

 تغيرات البيئية واملناخية ومخاطرهاالتعريف بال :أوال

 كما يلي: 2018دليل املمارسات املناخية لسنة  يعرفهمفهوم املناخ وتقلباته: -1

هو دراسة املناخ، وطرائق عمل نظام املناخ وأوجه تغيره وتأثيراته على أنشطة مختلفة منها موارد "علم املناخ 

املياه...متوسط ظروف الطقس في مكان معين وفي وقت معين...ويمكن وصف املناخ بأوصاف إحصائية للنزاعات 

أو من خالل مجموعة  والرياح رة والهطول والضغط الجوي الوسطية وتقلبية العناصر ذات الصلة مثل درجة الحرا

من العناصر مثل أنواع وظواهر الطقس التي تحدث عادة خالل فترة زمنية في منطقة أو إقليم أو في األرض وإضافة 

إلى ذلك الجانب اإلحصائي، يمكن أيضا دراسة املناخ بوصفه أحد محددات األنشطة البشرية ومواردها واألخطار 

فترتين  املناخية وتغير املناخ، وتشير التقلبية املناخية إلى اختالف الظروف املناخية بين عل ها. كما يدرس علم التقلبية

أو عقدان مثال( وترتبط التقلبات املناخية بتغيرات في حالة دوران الغالف الجوي  زمنيتين )فصالن أو سنتان

 ن فصلين أو عقدين.واملحيطات وخصائص سطس األرض )مثل رطوبة التربة( على مدى نطاق زمني يفصل بي

أما تغير املناخ فيشير إلى تغير منهجي في الخصائص اإلحصائية للمناخ على مدى فترة طويلة حسب ما يتضح في 

االتجاه التصاعدي أو النزولي في قيم هطول األمطار القصوى مثال وفي غالبية تاريخ مناخ األرض، حدثت تغيرات 

ل االختالفات في طبيعة مدار األرض حول الشمس أو الناتج الشمس ي منهجية في املناخ نتيجة أسباب طبيعية مث

والعالقة املتغيرة بين املكونات الطبيعية التي تشكل النظام املناخي  ومع ذلك، توجد اآلن أدلة متزايدة على أن البشر 

 .(2-1لصفحات ، ا2018)د.ن، دليل املمارسات املناخية، . وأنشطتهم يشكلون عنصرا هاما من النظام املناخي"

 من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ على أنه: 1عرفته املادة 

"يعني تغيرا في املناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى النشاط البشري الذي يفض ي الى تغير في تكوين  

على مدى فترات زمنية متماثلة".   الغالف الجوي العالمي والذي يالحظ باإلضافة الى التقلب الطبيعي للمناخ
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وهنا تفرق هذه االتفاقية بين تغير املناخ الذي يرجع الى النشاط البشري املؤثر في تغير تكوين الغالف الجوي، 

 بينما تقلبات املناخ على املدى القصير تعود الى أسباب طبيعية. 

 أنه: املعنى بتغير املناخ على الفريق الدولي تغير املناخ من قبل عرف

"يشير الى تباين كبير في املتوسطات املناخية أو في تقلبها، يستمر لفترة مديدة من الزمن )عادة ما تكون عقودا 

أو أكثر(، يمكن أن يكون تبدل املناخ نتيجة عمليات طبيعية أو تغيرات بشرية املنشأ في تكوين الغالف الجوي 

ملتعلقة بتغير املناخ في املنطقة العربية، مجموعة من )االسكوا، االحصاءات اأو في استعمال األراض ي".  

، 2017، 2017املؤشرات املقترحة، اصدار خاص من مجموعة االحصاءات البيئية في املنطقة العربية 

 .(20صفحة 

 كما يلي:التغير املناخي عرف مركز "العمل التنموي معا" 

وأنماط الرياح واألمطار التي تميز كل منطقة على في الظروف املناخية املتعددة كدرجات الحرارة هو اختالل "

 . (4، صفحة 2009)عاقد، يونيو األرض بسبب قوى خارجية". 

 إجمال أهم أسباب التغير املناخي في العوامل التالية: لقد تمأسباب التغير املناخي:   -2

  كالبراكين والزالزل والفيضانات والحرائق،نشاط الكرة األرضية 

 مسية وسقوط النيازك،شدة األشعة الش 

  النشاط اإلنساني والسيما الصناعي من خالل استخراج وإحراق الوقود الحفري لتوليد الطاقة على غرار النفط والغاز

 والفحم،

 درجة حرارة األرض بفعل انبعاث غازات االحتباس الحراري أو الغازات الدفينة كأكسيد الكربون.  عارتفا 

 ،قطع األشجار وانتشار التلوث 

 ، استعمال البيوت البالستيكية وانبعاث الغازات السامة من خالل النشاط الصناعي ووسائل النقل واملواصالت 

  تأكل طبقة األوزون بسبب انبعاث غاز امليثان من مزارع األرز ومطامر النفايات واملناجم وأنابيب الغاز وغاز

 الكلوروفلوروكربونات،

  عاقد، في الغالف الجوي وتضخم مفعول الدفينة الطبيعي على حبس الحرارة.  ارتفاع نسب الغازات الحابسة للحرارة(

 .(5-4، الصفحات 2009يونيو 

املبدأ الذي يحدد تعامل الدول مع تغير املناخ "على أساس املساواة  1992أقامت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لعام 

قع من الواليات املتحدة األمريكية كونها تمثل طيلة عدة سنين أكبر واملسؤولية املشتركة املتباينة والقدرات الذاتية" وتو 

مساهم بأكبر قدر من الغازات الدفيئة في الغالف الجوي. غير أنه يستلزم على باقي الدول األخرى غير الصناعية والفقيرة 

 .(32، صفحة 2009)ستافينس، خ. واألقل تلويثا املساهمة في الحل  كونها املعرضة أكثر الى النتائج السلبية لتغير املنا
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على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ بمناسبة انعقاد  2017دولة موقعة في  195بلدا عربيا من أصل  20وقع 

مي وذلك إلعادة التأكيد على االلتزام العال 2016في مراكش املغربية في نوفمبر 1الدورة  الثانية والعشرين ملؤتمر األطراف 

املنبثق عن الدورة الحادية والعشرين ملؤتمر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغير املناخ التي عقدت في باريس في 

 درجة مئوية.  1.5بهدف الحد من الزيادة في ارتفاع درجة الحرارة الى  2015ديسمبر 

من االنبعاثات وخاصة الغازات الدفيئة منها رغم أن كما شملت اإلجراءات األممية إلزام الدول ومنها العربية على الحد 

)االسكوا، االحصاءات املتعلقة بتغير املناخ في من الغازات الدفيئة عامليا.  ٪5االحصاءيات تشير إلى مسؤولية املنطقة عن 

، 2017العربية  املنطقة العربية، مجموعة من املؤشرات املقترحة، اصدار خاص من مجموعة االحصاءات البيئية في املنطقة

والذي يقدم إحصاءات انبعاثات الغازات الدفيئة في املنطقة  01. )أنظر الجدول املرفق في امللحق (17-16، الصفحات 2017

 العربية(.

 التغيرات املناخية مخاطر عدة ولعل من أبرزها: يترتب عن: نتائج التغير املناخي -3

لحراري كغاز ثاني أوكسيد الكربون الذي ينتشر بفعل حرق الوقود الحفري تزايد االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس ا -

 بكميات كبيرة باإلضافة الغازات أخرى تستغرق وقتا أطول في الغالف الجوي وفق ما يوضحه الجدول التالي:

 الغاز
 فترة بقائها في الغالف الجوي قبل أن يتقلص التركيز الى الثلث

 قرن  CO2ثاني أكسيد الكربون 

 عقد امليثان 

 قرن  أكسيد النيترون

 سنوات الى قرون مركبات الكلوروفلوروكربون 

 سنوات الى قرون مركبات الهيدروكلوفلوروكربون 

 

 .(83-82، الصفحات 2011)بيرملتر، الغازات الدفيئة وفترة بقاءها في الغالف الجوي.   : جدول 01الشكل

 

 ة.درجة مئوي 1.5لتتجاوز تفاع درجات الحرارة ار  -

التأثير سلبا على الصحة واملرض والوفاة بفعل الحرارة والفيضانات وانتشار األمراض املتنقلة وفيروسات املياه واألمراض  -

 التنفسية لتلوث الهواء.

 تهديد الحياة البحرية واألنظمة البيئية والتنوع البيولوجي لعدم تنظيم االستغالل والتلوث وتغير املناخ . -

                                                           
1

عقد في لإلشارة فان قضية تغير املناخ والتطرق العتماد نهج متكامل للحد من مخاطرها وذلك منذ املؤتمر العالمي املعني بالحد من الكوارث املن -

دولي ثالثة برامج، حيث كانت األولى تتمثل في ليعتمد فيه املجتمع ال 2015وجاء  2007في كوبا ثم املؤتمر الثالث عشر  لألطراف في بالي في  2005

، 2018)آسيا ا.، أنظر:  واتفاق باريس بشبن املناخ. 2030-2015والثانية إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  200خطة التنمية املستدامة لعام 

 .(6صفحة 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 282

األمن الغذائي وتعثر االقتصاد وتردي األوضاع املعيشية نتيجة الخسائر املادية واملعنوية املترتبة  نقص الغذاء وتهديد  -

 عن مختلف الكوارث الطبيعية واملناخية.

 تهديد األمن البشري والبنى التحتية والنظم االيكولوجية واستخدام املوارد وتوزيعها. -

)د.ن، بيان املنظمة العاملية لألرصاد الجوية عن حالة املناخ العالمي في  انتشار الفقر والتشرد والهجرة والنزوح الداخلي. -

 .(32-27، الصفحات 2020، 2019

 انتشار الحشرات الناقلة لألمراض. -

تضرر املياه الصالحة للشرب وارتفاع مستوى البحار وذوبان الجليد في القطبين و قمم الجبال وفي املحيطين املتجمد  -

)عاقد، يونيو ما سيؤدي الى زيادة نسبة اإلشعاع الشمس ي ومنه زيادة حرارة الغالف الجوي.  الشمالي والجنوبي وهو 

 .(7-6، الصفحات 2009

تأثيرها على األمن على املستويين الوطني والعالمي باعتبارها نقاط ساخنة أو عوامل مضاعفة للخطر، حيث أن العوامل  -

 ت والصراعات.املناخية املتدهورة تؤدي الى زيادة خطر النزاعا

واملعنون "مناخ جديد من أجل تحقيق السالم الضوء على املخاطر التي تواجه الدول  2015ولقد حدد التقرير املستقل في 

التي تفتقر الى القدرة على تحمل الحوادث اإلضافية الناجمة عن تغير املناخ" سبعة عوامل أساسية الناتجة عن هشاشة 

 املناخ واملتمثلة في: 

 سة على املوارد املحلية،املناف -

 انعدام سبل كسب العيش والهجرة، -

 الظواهر املناخية القاسية والكوارث، -

 تقلب أسعار املواد الغذائية وتوفرها، -

 إدارة املياه عبر الحدود، -

 مخاطر ارتفاع مستوى سطس البحر والتدهور الساحلي، -

 .(8-5، الصفحات 2019)أريغان، اآلثار السلبية غير املقصودة املرتبطة باملناخ.  -

 ثانيا: الخصائص املناخية والبيئية للعالم العربي 

 املناخ في املنطقة العربية: -1

فالى جانب املناخ املعتدل في املناطق الشمالية والعليا من املشرق واملغرب العربي تتميز املنطقة العربية بعدة أنواع من املناخ، 

يسود مناخ الصحراء في منطقة الصحراء الكبرى التي تقع ضمنها أغلب دول  ماوجبال األطلس من املغرب والجزائر وتونس، ك

منطقة شمال إفريقيا وتمس موريتانيا جنوبي املغرب ومناطق من شرق ليبيا ومصر وتمتد الى السودان. كما يسود املناخ 

ي الجزائر ووسط وجنوبي السهول العشبية السودانية وجنوب موريتانيا وأقص ى جنوبو الحار في  السهوب و االستوائي 

 .(9، صفحة 2017)وأخرون، السودان.

تعتبر معظم أراض ي املنطقة العربية قاحلة أو شبه قاحلة، حيث أنها تقع ضمن خطوط العرض التي تتميز بهبوط الهواء 

عتدلة في املناطق الجاف وارتفاع درجات الحرارة وهو أثر في تساقط األمطار وكميتاها وانتشار الجفاف باستثناء املناطق امل
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الشمالية واملرتفعات واملناطق الساحلية وهوما يجعل الخبراء يتحدثون عن تنوع واختالف تأثير التغيرات املناخية على دول 

 .(33، صفحة 2012)التحرير(، املنطقة العربية. 

هذا اإلطار حسب بيانات هيئة األمم  يعاني العالم العربي على غرار باقي الدول من تأثير التغيرات التي يشهدها العالم، فوفق

 املتحدة  تزداد التهديدات املناخية في السنوات األخيرة ويتضاعف التهديد في نفس املنطقة للعوامل التالية:

 منذ ما قبل العصر الصناعي. 2019درجة مئوية وهو ما يمثل أعلى درجة في  1.1* ارتفاع درجات الحرارة الى 

 .2019ي في املنطقتين القطبية الشمالية والجنوبية بدرجة قياسية في *تقلص رقعة الجليد البحر 

 .2018*ارتفاع الكسور الجزيئية لغازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي العالمي ألعلى مستوياته منذ 

ي ومن بين من الحرارة املحتفظة من قبل األرض خالل ارتفاع غازات االحتباس الحرار  ٪ 90*امتصاص املحيطات لحوالي 

)د.ن، بيان املنظمة العاملية لألرصاد الجوية عن حالة املناخ العالمي في نتائج هذا التغير هو ارتفاع مستويات سطس البحر. 

 .(5، صفحة 2020، 2019

 :في املنطقة العربية مؤشرات تغير املناخ -2

 التالية:: وذلك من خالل االعتماد على النقاط التغيرات في مؤشرات درجة الحرارة-أ

 * مؤشر مدة نوبات البرد،

 درجة مئوية، 35* أيام الصيف حيث تكون درجة الحرارة القصوى اليومية أعلى من 

 درجة مئوية، 40* أيام الصيف حيث تكون درجة الحرارة القصوى اليومية أعلى من 

 . (10، صفحة 2015)العربية، * الليالي االستوائية. 

درجة مئوية في  1.9إلى  1.2في إطار السيناريو املعتدل ارتفاع درجات الحرارة إلى ما بين  فإلى جانب هذه التطورات يتوقع

. بينما توقع أسوأ السيناريوهات ارتفاع 2100و 2081درجة مئوية في حدود  2.3إلى  1.5وما بين  2065و2046حدود عام 

 .(3، صفحة 2019)لومي، درجة مئوية.  4.8الى  3.2درجة مئوية و 2.6الى  1.7درجات الحرارة الى ما يتراوح بين 

 :التغيرات في مؤشرات املتساقطات -ب

 *املدة ا أقص ى لنوبات الجفاف،

 * األيام ذات الهطول املطري الغزير،

 .(10، صفحة 2015)العربية، * األيام ذات الهطول املطري بالغ الغزارة. 

السكوا املعنون بب"تطوير قدرات البلدان العربية للتكيف مع تغير تواجه املنطقة العربية بحسب تقرير  هيئة األمم املتحدة ا

املناخ باستخدام أدوات اإلدارة املتكاملة للموارد املائية"مشكلة تراجع معدل هطول األمطار، كما أنها تواجه مشاكل املياه 

 األربعة الرئيسية واملتمثلة في:
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 تأمين املياه العذبة والصالحة للشرب، .1

 قطاعي الزراعة والصناعة، تلبية متطلبات .2

 ضمان استدامة املشاريع اإلنمائية، .3

 .(10، صفحة 2017)آسيا ا.، إدارة املوارد املائية املشتركة بشكل مالئم.  .4

 االستراتيجيات العاملية واملخططات اإلقليمية للحد من التغير املناخي:  -3

عملية الحد من مخاطر الكوارث والخسائر الناجمة عنها يمثل خطة عاملية لتوجيه تنفيذ  :2015-2005اطار عمل هيوغو  -أ

 وفق خمسة نقاط أساسية وهي:

 *جعل عملية الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية مع التنفيذ وفق اآللياتاملؤسسية.

 *تحديد مخاطر الكوارث وتقييمها وتعزيز االنذار املبكر.

 السالمة والتكيف. *االعتماد على التعليم واملعرفة لبناء ثقافة

 *التخفيف من عوامل الخطر األساسية.

 .(32-31، الصفحات 2018)آسيا ا.، * تعزيز التأهب للكوارث لضمان االستجابة الفعالة.

يتولى مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث بدعم تنفيذ :2030-2015اطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث   -ب

 . وفق عدة أهداف أساسية تتعلق بمخاطر الكوارث وفهمها لتصد أفضل لها وإعادة التأهيل والتعمير. هذا االطار واستعراضه

وتهدف   وخطة تنفيذها والتكيف في ضوء اطار سنداي: 2020-2010إستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث  -ج

 الى  تحقيق الهدفين التاليين:

 جاالت تنفيذ الحد من تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث من املنطقة العربية.وضع رؤية وصنع استراتيجية وتحديد م -

تعزيز اآلليات املؤسساتية لدعم تنفيذ ا استراتيجية على املستويات االقليمية والوطنية واملحلية وفق برنامج عمل يتم  -

 .(34-33، الصفحات 2018)آسيا ا.، إتباعه. 

خيرة بتغير املناخ وعرفت العديد من الكوارث الناتجة عن ذلك ومنها الجفاف تأثرت املنطقة العربية في السنوات األ 

سعيا من دول املنطقة للتصدي لخطر التغير اإلقليمي، عمدت دول املنطقة والفيضانات وموجات الحر الشديدة وغيرها و 

الجدول املرفق في امللحق الثاني ه ملبادرات ما يوضحا)ولعل من أبرز  العربية إلى اتخاذ عدة مبادرات على الصعيد اإلقليمي

 :االدراسة ومنه

 املجاالت الرئيسية لحوكمة املناخ والتعاون حوله:

 .2030يتم التنسيق بين مختلف الجهات بغية تحقيق أهداف التنمية املستدامة وتنفيذا لخطة  تنسيق السياسات: -أ

تم التوصل اليه من دراسات وأبحاث املنظمات إجراء البحوث وتبادل املعرفة واملعلومات: وهو عبارة عن ما  -ب

 اإلقليمية، ومن أبرز تلك اإلسهامات:

  RICCAR* املبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغير املناخ على مصادر املياه وأوجه الضعف االجتماعية واالقتصادية في

من لجنة االسكوا بمشاركة جامعة الدول  بتنسيقبتمويل السويد وأملانيا لعدة سنوات  عبارة عن مبادرةاملنطقة العربية: 
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ولجنة االسكوا وعدد من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية األخرى ومنها املركز العربي لدراسات املناطق  العربية

 الجافة واألراض ي القاحلة التابع لجامعة الدول العربية.  

*ACRIابعة للمكتب اإلقليمي للدول العربية في برنامج األمم املتحدة اإلنمائي: املبادرة العربية ملواجهة آثار تغير املناخ الت

 وقد أعدت عدة بحوث.

وجد تعاون حول الطاقة وحول أبحاث بين خبراء تغير املناخ في دول مجلس مجلس التعاون الخليجي:  -االتحاد األوروبي *

 .التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي 

 ء القدرات: تتولى مختلف الجهات التي تتولى دعم استراتيجيات سياسات تغير املناخ.املساعدات الفنية وبنا -ج

 .(9-8، الصفحات 2019)لومي، حشد التمويل. -د

 : املتكاملة للموارد املائية اإلدارةتطوير قدرات البلدان العربية للتكيف مع تغير املناخ باستخدام أدوات إستراتيجية -

املياه وذلك لكونها املادة الحيوية واألساسية والتي تتأثر مباشرة بتغير املناخ ولذلك فان هذه لى هذه اإلستراتيجية ع رتكز ت

 املبادرة تدعوا من خالل نقطتين إلى:

 اتخاذ تدابير تسمس بالتكيف مع تغير املناخ وفق قانون العرض والطلب: -1

 دة تدويره.على اتخاذ التدابير ترشيد استعمال املياه كإعا وتقوم الطلب: -أ

 :  ويعتمد على اعتماد األثر املناخي املتوقع في توجيه االستثمارات.العرض -ب

 .(14، صفحة 2017)آسيا ا.، تكييف سياسات مختلف القطاعات. -2

مليار دوالر  100تم إنشاء الصندوق األخضر للمناخ كآلية مالية لدعم البلدان النامية ومساعدتها على التكيف وتعبئة مبلغ 

وطنية مليار دوالر  بما فيه إعداد خطط تكيف  2.5على مشاريع بقيمة  2016حيث وافق هذا الصندوق في  2020عام  في

صندوق ناشط في املنطقة العربية  ومن   12كما يتواجد ماليين دوالر لالقتراحات املقدمة.  3لبلدان بميزانية تقدر بحوالي 

دوق التكيف والصندوق الخاص بتغير املناخ ولعل من أكبرهم صندوق أهمهم الصندوق الخاص ألقل البلدان نموا وصن

 .(9، صفحة 2017)آسيا ا.، التكنولوجيا النظيفة. 

 برنامج خطة العمل اإلطارية العربية للتعامل مع قضايا تغير املناخ: -

 القطاعات عناصر البرنامج 

 

 

 التكيف

إعادة تقييم لقابلية تأثير التنمية االقتصادية -

 تماعية بتغير املناخ في املنطقةواالج

 وضع استراتيجيات التكيف في مختلف القطاعات -

إعداد استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث -

 وتنفيذها

املناخ واألرصاد الجوية واملياه واألراض ي والتنوع 

البيولوجي والزراعة والغابات والصناعة والبناء والسكان 

مة والبحار واملناطق واملستوطنات البشرية والصحة العا

 الساحلية.

 

التخفيف 

 والتمويل

تقييم انبعاثات غازات االحتباس الحراري القطاعية 

 والوطنية ومعدل نموها في مختلف القطاعات.

 رصد وتقييم خيارات التخفيف في مختلف القطاعات-

والزراعة والغابات املياه واألراض ي والتنوع البيولوجي 

 والصناعة والطاقة والنقل والبناء.
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 وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج التخفيف.-

 

 

 املسائل

 العامة

 رفع الوعي وتحسين السلوكيات

 تعزيز الحوار وبناء الشراكات

 بناء القدرات

 

 رفع الوعي وتحسين السلوكيات

 إنتاج مواد علمية وإعالمية

 تدريب الطاقم اإلعالمي

 إعداد برامج للتوعية العامة

 

 اإلعالم

 تعراض وتحديث تشريعات قضايا تغير املناخاس

إنشاء بيئة تشريعية تمكن التعاون الثنائي واملتعدد 

 األطراف

 

 التطوير التشريعي

استخدام األدوات املائية لتشجيع االستثمار في 

 الطاقات املتجددة والنظيفة.

 السياسات والعمليات املالية

 

 .(37، صفحة 2018)آسيا ا.، ربية للتعامل مع قضايا تغير املناخ. برنامج خطة العمالإلطارية الع الشكل رقم :

دولة عضو في الجامعة العربية إضافة إلى  22وتتألف من مجموعة التفاوض العربية في عمليات تغير املناخ العاملية: -

 ناخ.والصين والتي تعبر عن موافقتها على مواقف الدول النامية خالل مفاوضات تغير امل 77مجموعة الب 

تم اعتماد هذه اإلستراتيجية من وخطة العمل ذات الصلة:  2030-2010إستراتيجية األمن املائي في املنطقة العربية  -

 وترتكز على النقاط التالية: 2011قبل املجلس الوزاري العربي للمياه في يونيو 

واإلدارة  الزراعة والتكنولوجيا و رف الصحي والصكل ما يتعلق باإلمدادات *أولويات التنمية االجتماعية واالقتصاديةأي 

 املتكاملة واملوارد غير التقليدية.

 *األولويات السياسية وذلك من خالل حماية الحقوق العربية في املياه املشتركة الخاضعة لالستعمار.

، 2018)آسيا ا.، ادرات. *األولويات املؤسساتية وتتعلق ببناء القدرات ونشر الوعي وإشراك املجتمع املدني في مختلف املب

 .(38-37الصفحات 

 ى املنطقة العربيةومخاطرها عل ةثالثا: انعكاسات التغيرات املناخية والبيئي

تعاني املنطقة العربية على غرار باقي دول العالم من أثار انعكاسات التغيرات البيئية على املنطقة العربية: -1

 نجد: ولعل من أبرزها التغيرات املناخية

 البنك الدولي الصادر عن  التكيف مع مناخ متغير في البلدان العربيةوفي هذا اإلطار، أورد تقرير فاع درجات الحرارة:ارت

من أكثر السنوات  2010أنه تم اعتبار سنة  2012سنة  والتعمير/املؤسسة الدولية للتنمية أو البنك الدولي لإلنشاء

خمسة دول عربية أرقاما قياسية الرتفاع درجات الحرارة على غرار األشد حرارة منذ أواخر الثمانينات، حيث سجلت 

 .(19، صفحة 2012)التحرير(، . 2011درجة مئوية في  53.5و 2010درجة مئوية في  52.6دولة الكويت التي سجلت 
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  :أقل  على بناء على ما سبق واستنادا على مؤشر قياس شح املياه القائم على حصول الفردنقص املوارد املائية وشحها

من املياه في العالم فانه باستثناء جزر القمر والعراق ولبنان والصومال والسودان وسوريا فان كافة  3م 1000من 

 .(19، صفحة 2012)التحرير(، البلدان العربية تعاني من شح املياه وخاصة مع تزايد عدد السكان. 

درت في بأربعة مرات وق 1950ليا عن ما كانت عليه في عام انخفضت حصة الفرد في الوطن العربي من املوارد املائية حا

من أصل  13والذي يمثل املعدل العالمي وهذا األمر هو ما أدى الى معاناة  3م 6000مقابل  3م 650بحوالي  2014عام 

 .(23، صفحة 2018)آسيا ا.، للفرد الواحد.  3م 500بلد عربي من ندرة املياه الحادة بمعدل يقل عن  22

سيشكل نسبة انخفاض جريان املياه أمام توقع ارتفاع الطلب على  ٪10أشارت التقديرات إلى أن ما قدر حوالي كما 

 . (19، صفحة 2012)التحرير(، .  2045في حدود عام  ٪60املياه بنسبة 

عدل العالمي في عام مرة دون امل 11العربية إلى انخفاضها إلى حدود  تظهر املؤشرات املتعلقة باملوارد املائية في املنطقة

 .(23، صفحة 2018)آسيا ا.، . 2050

 :إن حدوث العديد من الكوارث الطبيعية نتيجة التغير الحراري في املنطقة  التأثير في اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي

الزراعية في العربية على غرار الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة أدى التأثير على نوعية وكمية املحاصيل 

 . (20، صفحة 2012)التحرير(، نفس املنطقة. 

عن هيئة األمم املتحدة بما قدر  2017خط املناطق الشبه الصحراوية والشبه الصحراوية وفق ما ورد في سجل تحرك 

راض ي باملائة من األ  25وهو ما يشكل تهديد فعلي على ما يقدر بحوالي  1930كلم جنوبا منذ سنة  200الى  50بما بين 

)االسكوا، التقرير العربي للتنمية املستدامة في املائة.  20الزراعية في البالد وسيتسبب في تخفيض إنتاج الغذاء بنسبة 

 .(170، صفحة 2020

من إنتاج  ٪ 70فان الجفاف في الصومال أدى الى خفض  2020حسب تقرير التنمية البشرية للمنطقة العربية لعام 

ألف طفل لسوء التغذية، الى جانب خسارة كبيرة في املاشية.   360سجيل تعرض أكثر من ومنه ت 2017الحبوب في  

، صفحة 2020)االسكوا، التقرير العربي للتنمية املستدامة بينما تواجه املجتمعات الريفية انعدام األمن الغذائي الحاد.  

172). 

 :ات وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والحرائق وشح تواجه العديد من الدول العربية خطر زوال الغاب إزالة الغابات

من  ٪12ر وجيبوتي والتي تتوفر على ومال ومصاملياه، حيث تشير التقارير الى بعض الدول املهددة ومنها السودان والص

 .(3، صفحة 2019)أريغان، الغابات في املنطقة العربية.

 :صحر وخاصة مع وتوسع صحراء الربع الخالي التي تشمل مع انتشار الجفاف وشح املياه  يتزايد خطر الت التصحر

اململكة العربية السعودية وعمان ودولة اإلمارات العربية املتحدة واليمن ونفس االحتمال مع اتساع الصحراء الكبرى 

 .(3، صفحة 2019)أريغان، من أراض ي إفريقيا.   ٪31والتي تعرف بأنها تمثل ما يعادل 

 كلم وهي مهددة جراء ارتفاع مستوى  22قدرت مساحتها في املنطقة العربية بأكثر من  احلية:تهديد النظم البيئية الس

 .(3، صفحة 2019)أريغان، سطس البحر وزحف املياه املالحة وتناقص األراض ي الزراعية. 

  :تناقص فرص  أمام يةونقص اإلمكانياتناخإنتفاقم األوضاع املتزايد الهجرة والنزوح الريفي من األرياف نحو املدن

الظفر العمل وخاصة في املجال الزراعي أدت إلى تشجيع أصحاب القرى واملداشر في األرياف إلى النزوح إلى املدن بغية  

 .(22-21، الصفحات 2012)التحرير(، بفرص عمل تسمس لهم بتحقيق االستقرار العائلي واملنهي. 
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 2008و 2006مزارع عراقيالى املدن بسبب جفاف عامي  60000األمم املتحدة الى هجرة أكثر من  تشير احصاءيات

ونفس السبب أدى الى هجرة أعداد معتبرة من سكان الساحل في موريتانيا الى مدينة نواكشوط وهو ما يفسر ارتفاع 

)االسكوا، التقرير العربي للتنمية املستدامة . 2000و 1970بين عامي  700000الى أكثر من  40000عدد سكانها من 

 .(170، صفحة 2020

باملائة في  75من الشعب العربي يعيشون في املدن ويتوقع ارتفاع تلك النسبة الى باملائة  56أن أشارت التقديرات الى 

 .(20، صفحة 2012)التحرير(، . 2050حدود عام 

   :ة، حيث أنها درجات الحرارة له انعكاسات سلبية على صحة السكان في املنطق إن ارتفاعالتأثير على صحة اإلنسان

تؤدي إلى ارتفاع حاالت الوفاة وخاصة ضمن فئة األطفال وانتشار اإلعاقات الجسدية والذهنية وخاصة مع انتشار 

األمراض والتخوف من انتشار سوء التغذية أمام ارتفاع أسعار املواد الغذائية وتكاثر الحشرات الناقلة لألمراض مثل 

 .(22-21، الصفحات 2012)التحرير(، البعوض. 

تشير التقديرات الى تزايد الوفيات جراء تفش ي األمراض املعدية بفعل البعوض كاملالريا وحمى الضنك وحمى الوادي 

املتصدع الى جانب أمراض أخرى معدية كمتالزمة الشرق األوسط التنفسية )اإلمارات العربية املتحدة والبحرين وقطر 

، 2017)وأخرون، . 2015( وحاالت الكوليرا في العراق في 2015-2013وعمان واململكة العربية السعودية واليمن 

 .(163صفحة 

  :تشكل التنمية االقتصادية في ظل تفاقم التحديات املناخية إشكالية التأثير على التنمية االقتصادية للدول العربية

ملحدود أو الذين يقوم رئيسية بالنسبة للدول، حيث أن انخفاض  مستوى الدخل وتزايد فقر األفراد ذوي الدخل ا

 دخلهم على إيرادات أراض هم. 

دوالر أمريكي للفرد  50000دوالر في الصومال و 600للفرد الواحد بحوالي سجلت نسبة الناتج املحلي اإلجمالي السنوي 

يشون باملائة من السكان الذين يع 90و 80الواحد سنويا في كل من الكويت وقطر واإلمارات العربية املتحدة، بنسبة 

 .(22، صفحة 2012)التحرير(، في املدن.

إن تزايد النزوح الريفي نحو املدن أدى الى تضاعف الطلب على السكن والتهاب أسعاره وعجز  عن تلبية الطلبات 

)االسكوا، التقرير العربي وانتشار املشاكل املتعلقة بخدمات الصرف الصحي وتقطع الكهرباء وضعف التبريد والتدفئة. 

 .(171، صفحة 2020املستدامة  للتنمية

  من الناتج املحلي اإلجمالي للدول العربية، غير أن هذا القطاع ٪3ساهم السياحة بما يعادل يقطاع السياحة:تهديد

)التحرير(، مهدد بفعل ارتفاع درجات الحرارة  وابتعاد السياح عن مثل هذه البلدان وذلك ملا تمثله من تهديدات. 

 .(20، صفحة 2012

 بسبب قلة املوارد وزيادة التنافس عل ها على جميع املستويات )العاملية  وذلكار الصراعات وغياب األمن:انتش

واإلقليمية واملحلية والفردية( وهي نفسها الوضعية التي تؤدي الر تفاقم األوضاع أمام تزايد الطلب على بعض املوارد 

 .(3 ، صفحة2019)أريغان، الحيوية على غرار املياه وغيرها. 

التي تواجه عملية حماية املنطقة  من أبرز العراقيلتحديات  التصدي لألخطار الطبيعية في املنطقة العربية:  -2

 من تهديدات التغير املناخي نجد ما يلي:
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:  وفق املؤشرات غياب قواعد البيانات املتكاملة حول الخسائر الناجمة عن الكوارث واألخطار املتصلة باملناخ -

 ي إطار هذه العملية.املحددة ف

 وهو ما يتم وفق إطار التكيف مع تحدي تغير املناخ والحد من مخاطر الكوارث. غياب املنهاج املتكامل لتقييم املخاطر: -

تهديدات التمدن والنزوح الريفي يستدعي األمر تنظيم التنقل أمام تزايد تهديد أمام ضعف التخطيط الحضري:  -

 األرياف.

تسمس بتفادي األخطار قبل وقوعها وتقليل مختلف األضرار التي  هذهاآلليةبكر املتعدد األخطار:  غياب نظم اإلنذار امل -

 قد تنجم عن التهديدات املناخية.

والطقس لتحقيق الترابط الالزم بين عملتي الحد من مخاطر  املتعلقة باملناخعدم كفاية الوصول إلى املعلومات:   -

 الكوارث والتكيف مع تغير املناخ.

:  إن تعقيد وعمق العوامل االجتماعية وعمقها أدىإلى لفهم غير الكافي للبيانات املتصلة بقابلية التأثر االجتماعيا -

 فهم تأثيرها. صعوبة

آليات تقديم بيانات  يوجد ضعف فيعدم التيقن في تقييم التكاليف االقتصادية للظواهر املتطرفة والكوارث: -

 تغيرات املناخية.مختلف ال تقدير تكاليف مخلفاتتسمحب

 غياب التحليالت وإسقاطات سيناريوهات تغير املناخ القائمة على العلم. -

 .(44-43، الصفحات 2018)آسيا ا.، غياب البيانات واملعلومات ذات املصداقية. -

 كما توجد عدة تحديات تعرف باملؤسساتية اإلقليمية:

 من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ. انفصال األطر العاملية واإلقليمية والوطنية لعمليتي الحد -

 ضعف أو سوء حوكمة املخاطر. -

 تدني القدرات -

 عدم كفاية املوارد املالية -

 عدم اتساق السياسات وغياب أطر الرصد والتقييم -

 عدم فعالية التطبيق -

 الفجوة بين األبحاث وصنع السياسات. -

 .(47، صفحة 2018)آسيا ا.، نقص الوعي.  -

تم اعتماد عدة برامج وآليات تسمس بتكريس الحماية البيئية ولعل د من مخاطر التغيرات البيئية:اقتراحات الح -3

 من أبرزها:

* التكيف مع تغير املناخ: تفطنت الدول الى مخاطر تغير املناخ منذ القرن املاض ي حيث تم عقد املؤتمر العالمي األول عام 

والذي تضمن إسهام  2001لحراري وتاله اتفاق مراكش في عام وذلك بهدف تخفيض انبعاث غازات االحتباس ا 1979

الدول النامية في اتخاذ القرارات بهذا الخصوص . كما تم في نفس السنة إنشاء صندوقين لدعم التكيف مع تغير املناخ 

ستراتيجية للتكيف ويتمثالن في صندوق أقل البلدان نموا والصندوق الخاص بتغير املناخ، كما تم إنشاء برنامج األولوية اإل 

 وذلك وفق مرفق البيئة العاملية. 
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كما يلي: "التعديل  2007تم تعريف التكيف من قبل الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ في تقريرها األول في عام 

الضرر أو االستفادة من  في األنظمة البشرية أو الطبيعية استجابة ملؤثرات مناخية فعلية أو متوقعة أو ألثارها للتقليل من

 .   (11، صفحة 2018)آسيا ا.، الفرص املتاحة".  

* الحد من مخاطر الكوارث: تعرف عملية الحد من مخاطر الكوارث على أنها: "املمارسات الالزمة للحد من مخاطر الكوارث 

د من التعرض لألخطار  وتخفيف من خالل جهود منهجية لتحليل وإدارة العوامل املسببة لحدوث الكوارث بما في ذلك الح

 قابلية اإلنسان واملمتلكات للتضرر واإلدارة الحكيمة لألرض والبيئة وتحسين مستوى االستعداد ملواجهة األحداث السلبية". 

وتقوم على معالجة املخاطر املرتبطة بأحوال الطقس الشديدة واملتعلقة باملناخ كالزالزل والبراكين واألعاصير وذلك وفق 

 راحل التالية: امل

 مرحلة ما قبل الكارثة: وتتضمن إجراءات الوقاية واالستعداد. .1

 مرحلة الكارثة: وتتمثل في االستجابة للطوارئ. .2

 .(12، صفحة 2018)آسيا ا.، مرحلة ما بعد الكارثة: وتتمثل في التخلص من الكارثة وتحقيق التنمية.  .3

 ستسمس لها بالحد من النتائج السلبية لتحديات املتغيرات البيئية.يستوجب على البلدان العربية اتخاذ اإلجراءات التي 

 ولعل من أبرز الخطوات التي يجب القيام بها:

 لتسريع العمل املناخي االقتراحات التالية: 2020قدم التقرير العربي للتنمية البشرية لعام -

  مال باالتفاقات العاملية وتماشيا مع الظروف استجابات وطنية متماسكة للتخفيف من تغير املناخ والتكيف معه ع تطوير

 الوطنية.

 .تعزيز القدرات املؤسسية والتقنية في املنطقة للتصدي لتغير املناخ 

  زيادة الوعي وإشراك جميع أصحاب املصلحة في تحويل أنماط االستهالك واإلنتاج بما في ذلك استخدام املوارد الطبيعية

 وغيرها.

 تكنولوجيا وتسريع بناء القدرات للعمل املناخي في املنطقة باالعتماد على مصادر عامة حشد تمويل إضافي وتعبئة ال

 .(174، صفحة 2020)االسكوا، التقرير العربي للتنمية املستدامة وخاصة. 

 قدمت عدة اقتراحات وتوصيات لخصوص هذا املوضوع والتي نجملها كما يلي:

املنطقة العربية في أولويتها املتعلقة بإحصاءات تغير املناخ وإشكالية ضرورة تعزيز دور مكاتب اإلحصاء الوطنية في  -

)االسكوا، التكيف والحد من نسبة االنبعاث وذلك من خالل التعاون مع الهيئات واملنظمات املتخصصة في هذا املجال .

دار خاص من مجموعة االحصاءات املتعلقة بتغير املناخ في املنطقة العربية، مجموعة من املؤشرات املقترحة، اص

 .(58، صفحة 2017، 2017االحصاءات البيئية في املنطقة العربية 

التركيز على أهمية املياه و اإلدارة املتكاملة للموارد املائيةوذلك من أجل التكيف مع تغير املناخ وخاصة مع تفاقم التغيرات  -

يتأتى من خالل التركيز على استراتيجيات الطلب )ترشيد  املرتقبة أمام تطرف الظواهر املناخية وتفاقم تهديداتها وهو ما

استخدام املياه( والعرض )توجيه االستثمارات وفق توقعات التأثير املناخي( وتكييف سياسات مختلف القطاعات وفق 

 .(14، صفحة 2017)آسيا ا.، املوارد املائية.
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 *على املستوى اإلقليمي:

تخصيص املبالغ املالية الالزمة بغية تنفيذ البرامج التي تم إعدادها وتعزيز القدرة ضرورة مضاعفة املجهودات املبذولة و  -

 على التكيف مع التغيرات املستجدة.

تعزيز قدرات الدول العربية التخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص قضايا تغير املناخ والحد من آثاره السلبية من مختلف  -

 م متطلبات تنميتها املستدامة.النواحي على شعوب املنطقة وفق ما يخد

 تدعيم بناء املؤسسات وتقويتها وفق ما يسمس بخدمة األهداف اإلنمائية لأللفية. -

 على املستوى الداخلي:* 

 ضرورة نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع االقتصاد األخضر، -

 ملواد امللوثة بمواد نظيفة.عقالنية تسيير املوارد الحيوية على غرار املياه واستبدال ا -

 وضع قوانين صارمة حول كل ما بإمكانه الحفاظ على البيئة واتخاذ إجراءات قاسية من أجل ردع املخالفين. -

 الرسكلة.الحد من التلوث وإلزامية معالجة النفايات و -

 تعزيز سياسات التكيف من خالل:-

 ناخ،*جمع املعلومات وجعلها متاحة حول التكيف مع تغير امل

 * توفير املوارد البشرية والتقنية والخدمات الالزمة لدعم عملية التكيف،

 * توفر أشكال الدعم كالحماية االجتماعية للفقراء والسكان األكثر تعرضا لتغير املناخ،

 * ضمان وجود سياسة وإطار  مؤسس ي داعم،

 فرص التمويلية.* بناء القدرات بهدف إيجاد التمويل وإدارته وتحليل االحتياجات وال

 ويتم إتباع هذه الطرق في املجاالت التالية:

 *جمع املعلومات واإلحصاءات املناخية وتنظيمها،

 * إدارة مخاطر الكوارث،

 * املوارد املائية،

 * متابعة مختلف التطورات في مختلف املناطق الريفية والحضرية منها،

 * قطاع السياحة،

 ي وبالصحة واألمراض،* األرقام املتعلقة بالنظام الحيو 

 .(72-62، الصفحات 2012)التحرير(، * تنظيم نظام البيانات االجتماعية. 

 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 292

 الخاتمة:

تؤرق  يعد موضوع التهديدات املناخية وتأثيراتها السلبية على املستويين العالمي واإلقليمي من أبرز املواضيع الحيوية التي

ن واملتخصصين في هذا املجال واملهتمتين الواعيين بأهمية املوضوع  السياسات ومتخذي القرارات وكذلك الدارسيصانعي 

 وخطورته على مستقبل العالم.

تعد املنطقة العربية من أبرز الدول املهددة بالنتائج السلبية للتغيرات املناخية وهو ما تأكد جليا من خالله ما تعانيه الدول 

 حاليا من حرائق وفيضانات وجفاف.

ؤرق العالم هو قدرة دول العالم األقل نموا من إتباع السياسات التي وضعتها الدول الكبرى وفق ما يسمس غير أن أكثر ما ي

لها بالحفاظ على املناخ والحد من تغيراته رغم افتقادها للوسائل املادية والبنى التحتية ووسائل مراقبة احترام تنفيذ 

 البرامج واألهداف املسطرة في هذا اإلطار.

 حقائق تجعلنا ندعو الدول العربية الى ضرورة القيام بما يلي:ان هذه ال

نشر الوعي بأهمية الحد من مخاطر التغير املناخي في املنطقة العربية املعرضة للخطر وذلك من خالل الحفاظ على البيئة  -

 والحد من التبذير واالقتصاد من استعمال املوارد املائية وتشجيع التشجير. ونظافتها

قافة الرسكلة وإعادة التدوير واالستثمار في الذكاء الصناعي واالعتماد على الدراسات االستشرافية والتي من شأنها غرس ث -

 توجيه األفراد ثقافة استهالك وإنتاج تتناسب مع متطلبات البيئة وتحدياتها.

هما العمل على خفض نسبة على الدول الكبرى وعلى رأسهما الواليات املتحدة األمريكية والصين وغير كما يستوجب 

االنبعاثات الغازية في الجو واحترام استعمال الطاقة وفرض استعمال الطاقة النظيفة للحد من التلوث وانتشار الغازات 

 السامة على سطس األرض.

الدول والتي يبقى أن نشير الى أنه في نهاية املطاف أنه ال يمكننا تناول هذا املوضوع بمعزل عن باقي املناطق في العالم و 

يستوجب عل ها بذل جهود أكبر للحد من تفاقم األوضاع والذي يتأتى من خالل إعطاء الدول األهمية الالزمة لهذا املوضوع 

 وضرورة تطبيق الدول لإلجراءات املناسبة بغية تحقيق التنمية املستدامة ومستقبل أفضل بأقل األخطار املمكنة.

وع يستدعي منا القلق أكثر لعدم أخذه على محمل الجد )على املستوى العملي( بيد أن ما قيل ويقال في هذا املوض

 2021سبتمبر  17ومضاعفة الجهود وذلك بسبب ما تضمنه تقرير األمم املتحدة املنشور في هذه األيام وبالتحديد يوم 

 2.7رجة تسخين يتوقع أن تصل الى دولة املوقعة على اتفاق باريس بالتزاماتها وهو ما يهدد بد 191والذي يؤكد عدم التزام 

درجة مئوية مقارنة بعهد ما قبل الصناعي مع نهاية القرن الحالي.وهذا عائد الى عدم انخفاض االنبعاثات الغازية. كما 

وهو ما يستدعي ضرورة أخذ الدول لهذه التهديدات  2030في حدود عام  ٪16يتوقع املختصين ارتفاع درجة الحرارة بنسبة 

 الجد قبل فوات األوان ولتجنيب البشرية مآس ي وكوارث هي بغنى عنها.على محمل 
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 قائمة المراجع:
االحصاءات المتعلقة بتغير المناخ في المنطقة العربية، مجموعة من المؤشرات المقترحة، اصدار خاص من (. 2017األمم المتحدة االسكوا. )

 ألمم المتحدة بيروت: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(.ا .2017مجموعة االحصاءات البيئية في المنطقة العربية 

 األمم المتحدة. .2020التقرير العربي للتنمية المستدامة األمم المتحدة االسكوا. 

العربية، المبادرة التوقعات المناخية ومؤشرات الظواهر المناخية المتطرفة في المنطقة (. 2015األمم المتحدة وجامعة الدول العربية. )

بيروت: األمم  االقليمية لتقيييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية.

 المتحدة.

من مخاطر الكوارث في المنطقة  تقرير المياه والتنمية السالع، تغير المناخ والحد(. 2018اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. )

 بيروت: لبنان: األمم المتحدة. العربي.

تطوير قدرات البلدان العربية للتكيف مع تغير المناخ باستخدام أدوات االدارة المتكاملة (. 2017اللحنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. )

 هيئة األمم المتحدة. للموارد المائية.

)المجلد الطبعة األولى(. )عصام  السياسة الدولية للمناخ بعد كيوتو موجز لصانعي السياسة(. 2009ن ستافينس. )جوزيف ا ألدي وروبرت 

 الحناوي، المترجمون( المركز القومي للترجمة.

 صاد الجوية.سويسرا: المنظمة العالمية لألر .2019بيان المنظمة العالمية لألرصاد الجوية عن حالة المناخ العالمي في (. 2020د.ن. )

 سويسرا: المنظمة العالمية لألرصاد الجوية. دليل الممارسات المناخية.(. 2018د.ن. )

. واشنطن:  تقرير تنمية الشرق األوسط وشمال افريقيا(. التكيف مع مناخ متغير في البلدان العربية. 2012دورتي فيرنر )رئيس التحرير(. )

 لدولية للتنمية أو البنك الدولي.البنك الدولي لالنشاء والتعمير/المؤسسة ا

)أحمد شكل، المترجمون( المملكة المتحدة:  تحدي تغير المناخ أي طريق نسلك؟(. 2011روبرت ال روثستاين و دانيال دي بيرلمتر. )

 هنداوي.

الجديدة لقضايا البيئة في  سلسلة الحوكمة(. حوكمة تغير المناخ والتعاون حوله في المنطقة العربية. 2019عائشة السريجي وماري لومي. )

 . أكاديمية االمارات الدبلوماسية. المنطقة العربية

. غزة: مركز العمل التنموي كتيب، الطبعة األولى(. تغير المناخ، أسبابه وآثاره في فلسطين. 2009عبد الفتاح عبد ربه وم.حنين عاقد. )يونيو 

 معا.

ضعف مزدوج، اآلثار االنسانية المترتبة عن تقاطع (. 2019آلست، جولي أريغان. )كاتي بيترز، ولي مايهيو، وهو مايهية، مارتن فان 

 د.ب.ن: د.د.ن. المخاطر المرتبطة بالمناخ وحاالت النزاع.

التقرير العربي حول تقييم تغير المناخ، التقرير (. 2017لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( وأخرون. )

 د.د. يسي ريكار.الرئ

 

 جدول مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة باستثناء التغير في استعمال األراضي والحراجة.:1رقم امللحق
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)االسكوا، االحصاءات املتعلقة بتغير املناخ في املنطقة العربية، مجموعة من املؤشرات املقترحة، اصدار خاص من املصدر: 

 .(73، صفحة 2017، 2017نطقة العربية مجموعة االحصاءات البيئية في امل

 .(6-5، الصفحات 2019)لومي، جدول حوكمة تغير املناخ إقليميا في املنطقة العربية. أنظر:   :2امللحق رقم

 املستوى 

 /النوع

املنظمة 

 وأعضاءها

 املبادرات/الخطط/األدوات التنظيمية الرئيسية االختصاصات الكيان الفرعي

منظمة 

 إقليمية

لدول جامعة ا

 العربية

مجلس الوزراء 

العرب املسؤولين 

 عن شؤون البيئة

التنسيق والتعاون بين الدول  -

العربية في جميع األمور املتعلقة 

 بالبيئة والتنمية املستدامة.

اللجنة املشتركة للبيئة والتنمية في  -

 الوطن العربي.

 .2002املبادر ة العربية للتنمية املستدامة  -

 .2007ري العربي بشأن تغير املناخ اإلعالن الوزا -

 .2010قرار مؤتمر القمة العربي حول تغير املناخ  -

 2020اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث  -

 .2030و

خطة العمل اإلطارية العربية للتعامل مع قضايا تغير  -

 .2020-2010املناخ 

منظمة 

 إقليمية

جامعة الدول 

 العربية

مجلس الوزراء 

لعرب املعنيين ا

بشؤون األرصاد 

يختص بدعم التعاون بين الدول  -

العربية في مجاالت األرصاد الجوية 

االستراتيجية املتكاملة لخدمات األرصاد الجوية العربية  -

 (.2030-2018ومخططها التنفيذي )
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 وتغير املناخ. الجوية واملناخ

ذات العالقة  آلية إقليمية

بجامعة 

 الدول العربية

موعة العربية املج

ملفاوضات تغير 

املناخ التابعة 

لجامعة الدول 

 العربية

تنسيق مواقف دول املجموعة  -

العربية في مفاوضات اتفاقية األمم 

 املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ.

- 

منظمة 

 إقليمية

منظمة 

األقطار 

العربية 

املصدرة 

 للبترول

يقوم األعضاء بالتنسيق أثناء  

املناخ الدولية اجتماعات تغير 

وحولها، تنشر إصدارات بحثية حول 

تغير املناخ وتنظم فعاليات على 

هامش اجتماعات األمم املتحدة حول 

 تغير املناخ

 

لجنة األمم  كيان إقليمي

املتحدة 

االقتصادية 

واالجتماعية 

 لغرب آسيا

قسم سياسات 

التنمية املستدامة 

للجنة االسكوا، 

املركز العربي 

 لتغير املناخ

تعمل على االدارة املستدامة للموارد 

الطبيعية على الصعيدين الوطني 

واإلقليمي مع التركيز على املياه وتبني 

 سياسات اقتصادية مالئمة

 املنتدى العربي للتنمية املستدامة

املبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغير املناخ على مصادر املياه 

املنطقة وأوجه الضعف االجتماعية واالقتصادية في 

 العربية.

لجنة االسكوا  آلية إقليمية

وبرنامج األمم 

املتحدة 

للبيئة/املكتب 

اإلقليمي 

 لغرب آسيا

مجموعة العمل 

املواضعية بشأن 

تغير املناخ التابعة 

آللية التنسيق 

اإلقليمية برئاسة 

املكتب اإلقليمي 

 لغرب أسيا.

تعزيز االنسيابية في التعاون بين 

ة في تخطيط وكاالت األمم املتحد

وتنفيذ البرامج املتعلقة بتغير املناخ 

 ومساعدة الدول العربية.

حاليا ال تمارس أي نشاط، في انتظار االنتهاء من 

 اإلصالحات املتعلقة باألمم املتحدة.

املكتب  كيان إقليمية

اإلقليمي 

للدول العربية 

في برنامج 

األمم املتحدة 

 اإلنمائي

ؤون تنسيق البرامج اإلقليمية وش 

املكاتب اإلقليمية التابعة لبرنامج 

 األمم املتحدة اإلنمائي.

 املبادرة العربية ملواجهة أثار تغير املناخ.

منظمة على 

الصعيد دون 

 اإلقليمي

مجلس 

التعاون لدول 

الخليج 

 العربية

اللجنة املعنية 

 بتغير املناخ

تضع اللوائس العامة إطار عمل 

للقواعد األساسية للحفاظ على 

 يئة وحمايتهاالب

 اللوائس العامة للبيئة في مجلس التعاون الخليجي
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منظمة على 

الصعيد دون 

 اإلقليمي

الهيئة 

اإلقليمية 

للمحافظة 

على بيئة 

البحر األحمر 

 وخليج عدن

برنامج الهيئة 

للتكيف مع تغير 

 املناخ

إنشاء نظام إقليمي ديناميكي للتكيف 

 مع املتغيرات املناخية

 

منظمة على 

يد دون الصع

 اإلقليمي

املنظمة 

اإلقليمية 

لحماية البيئة 

 البحرية

مجموعة العمل 

اإلقليمية حول 

أبعاد تغير املناخ 

في املنطقة 

البحرية للمنظمة 

اإلقليمية في 

 املجال البحري 

تقدم املساعدة إلى الدول األعضاء في 

 تتنفيذ االتفاقية والبروتوكوال 

 امللحقة بها

 

منظمة على 

الصعيد دون 

 إلقليميا

اتحاد املغرب 

 العربي 

يضع ميثاق التنمية املستدامة  

التحاد املغرب العربي أهدافا ومنها 

إنشاء سياسات تتسم بالكفاءة  في 

مجال األراض ي للمحافظة على التربة 

 واألمن الغذائي ومكافحة التصحر. 

 ميثاق املغرب العربي لحماية البيئة والتنمية املستدامة.

منظمة 

ين تعاون ب

 األقاليم

منظمة 

التعاون 

 اإلسالمي 

اتساع نطاق عملها ليشمل القضايا  

 املتعلقة بالتنمية البشرية

إستراتيجية دعم كفاءة الطاقة واستخدام مصادر 

 الطاقة النظيفة واملتجددة في العالم اإلسالمي.

إستراتيجية إدارة مخاطر الكوارث وتداعيات تغير املناخ 

امج العمل اإلسالمي لالستفادة من في العالم اإلسالمي برن

 صناديق التكيف وآليات التنمية النظيفة.

 .2026خطة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

منظمة 

تعاون بين 

 أقاليم

االتحاد من 

أجل 

 املتوسط

مجموعة خبراء 

تغير املناخ في 

االتحاد من أجل 

املتوسط 

ومجموعة العمل 

في االتحاد من 

أجل املتوسط 

 تغير املناخللبيئة و 

تبادل الخبرات واملعرفة حول -

تحديات تدابير تغير املناخ املشتركة 

 التي تؤثر على املنطقة.

 إجراء النقاشات حول تدابير املناخ

تحفيز عملية تحديد ودعم وإعداد 

مشاريع ومبادرات التنمية منخفضة 

الكربون والقادرة على مواجهة أثار 

 تغير املناخ.

تحاد من أجل املتوسط بشأن البيئة اإلعالن الوزاري لال

 .2014وتغير املناخ 

 ClimaMed 2019مشروع 

اتفاق إقليمي 

 بين الدول 

اتفاقية 

حماية البيئة 

إطار العمل 

اإلقليمي للتكيف 

يئة البحرية واملناطق زيادة قدرة الب

الطبيعية والساحلية والنظم 
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البحرية 

واملنطقة 

الساحلية 

للبحر 

 املتوسط

مع تغير املناخ 

للمناطق البحرية 

والساحلية في 

 البحر املتوسط

االجتماعية واالقتصادية على مواجهة 

 آثار تغير املناخ

مساعدة صانعي السياسات والجهات 

املعنية على جميع املستويات في 

منطقة البحر املتوسط في إعداد 

وتنفيذ سياسات وتدابير متناسقة 

 وفعالة.
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 املاء بالعالم العربي: اإلكراهات والرهانات إشكالية 

The problem of water in the Arab world: constraints and bets 

 العربي بنرمضان

LARBI BENRAMDAN 

باملغرب وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي  

Ministry of National Education, Vocational Training, Higher Education  

and Scientific Research 

 امللخص:

ال يختلف إثنان حول أهمية املاء بالنسبة لإلنسان فهو عصب الحياة ومنبعها، لذلك نجد جميع التشريعات بمختلف تشعبات مصادرها تؤكد 

طيرا على املستوى العالمّي، ويعتبر العالم العربي من بين مناطق على أهمية املاء. لكن هذه املادة الحوية بدأت تشهد في السنوات األخيرة تراجعا خ

ومنها العالم الذي يعيش هوسا خطيرا بسبب تراجع كميات املياه املتواجدة بأراضيه، وذلك راجع إلى عوامل متداخلة ومتكاملة منها ما هو طبيعي 

سات اإلنسانية غير الرشيدة. ومن هذا املنطلق وجب على دول العالم العربي بما ما هو بشري مرتبط بالتزايد السكاني املهول بالعالم العربي وباملمار 

ي كل ما ف ها املغرب اتخاذ جميع التدابير الالزمة من أجل ترشيد استعمال املياه واملحافظة على هذه املادة الضرورية اآلخذة في الندرة، لتفاد

الهفوات واالختالالت التي ال زالت تعاني منها األطر القانونية والتنظيمية للموارد املائية،  يمكن أن يقع بسبب قلة املياه في املستقبل خاصة في ظل

ويعتبر املغرب واستعمال أساليب وتقنيات ال تتالءم والطرق الحديثة للتدبير املتكامل للمياه مما يعقد ربس رهان التنمية املستدامة بالعالم العربي. 

لذي نهج سياسة رشيدة فيما يتعلق بمجال تدبير املياه، فمنذ حصوله على االستقالل عمد املغرب إلى نهج سياسة من بين بلدان العالم العربي ا

اني" رائد فكرة قائمة على تدبير موارده املائية مكنته من تعبئة كمية ال بأس بها من موارده املائية املتاحة بكل أصنافها. ويعتبر الراحل "الحسن الث

ي عبرت عن حس عالي بمخاطر قلة املياه في املستقبل وأصبحت بمثابة توجه رئيس ي للبالد، كما شكلت أحد العناصر األساسية بناء السدود الت

وخففت  املهيكلة لتدبير املوارد املائية الوطنية، إذ ساهمت بشكل كبير في تخزين كميات مهمة من مياه األمطار التي كانت تصب معظمها في البحر 

ناجمة عن الفيضانات الفجائية. ورغم ذلك فاملغرب بدوره يعيش إكراهات عديدة مرتبطة بتغير املناخ واألنشطة البشرية املكثفة، من املخاطر ال

 وعليه سنناقش في هذه اإلشكالية املحاور التالية:

 تشخيص الوضع املائي بالعالم العربي بما فيه املغرب في عالقته بالتغيرات املناخية.-1

 ى أهم مصادر التشريع املائي بالعالم العربي.التطرق إل-2

 استراتيجية إدارة املوارد املائية كرهان للتنمية املستدامة.-3

 السدود.-التنمية-املناخ -التصحر -العالم العربي -املاءالكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

No two disagree about the importance of water for humans, as it is the backbone of life and its 

source. Therefore, we find all legislations with various ramifications of their sources stressing the 

importance of water.  However, this vital substance has begun to witness in recent years a serious 

decline at the global level, and the Arab world is considered among the regions of the world that is 

experiencing a dangerous obsession due to the decline in the quantities of water present in its lands, 

due to overlapping and integrated factors, including what is natural and what is human related to 

population growth  The horrible Arab world and irrational humanitarian practices.   
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From this standpoint, the countries of the Arab world, including Morocco, must take all necessary 

measures to rationalize the use of water and preserve this necessary and scarce substance, in order 

to avoid everything that could happen due to the lack of water in the future, especially in light of the 

lapses and imbalances that it still suffers from.  Legal and regulatory frameworks for water 

resources, and the use of methods and techniques that are not compatible with modern methods of 

integrated water management, which complicate the winning bet of sustainable development in the 

Arab world.   

Morocco is among the countries in the Arab world that have adopted a rational policy in the field of 

water management. Since its independence, Morocco has adopted a policy based on managing its 

water resources, which enabled it to mobilize a good amount of its available water resources of all 

kinds.  The late "Hassan II" is considered the pioneer of the idea of building dams, which expressed 

a high sense of the dangers of lack of water in the future and became a major direction for the 

country. It also formed one of the basic elements structuring the management of national water 

resources, as it contributed significantly to storing important quantities of rainwater that were  Most 

of the time easted into the sea and mitigate the risks caused by flash floods.  Despite this, Morocco, 

in turn, experiences many constraints related to climate change and intense human activities, and 

accordingly, we will discuss in this problem the following axes: 

 1- Diagnosis of the water situation in the Arab world, including Morocco, in relation to climatic 

changes. 

 2- Addressing the most important sources of water legislation in the Arab world. 

 3- Water resources management strategy as a stake for sustainable development. 

Key Words : Wouter-World Arab-Weather-Desertification-Development-Dams. 

 مقدمة:

خطيرة على مستوى مواردها املائية بمختلف أصنافها، وذلك مرتبط من جهة تشهد دول العالم العربي إكراهات عديدة و 

بعوامل طبيعية أهمها التغيرات املناخية التي يشهدها العالم في السنوات األخيرة والتي تؤثر سلبا على اإلمكانات املتاحة من 

واملتمثلة في التزايد السكاني وما يطرحه املياه، ومن جهة أخرى بعوامل بشرية متعلقة بتحول مجتمعات دول العالم العربي 

من إكراهات على مستوى ارتفاع تزايد الطلب على املاء واالستغالل املفرط لهذه املادة الحيوية الضرورية الستمرار الحياة 

للحفاظ  على سطس الكرة األرضية. مما يفرض وبشدة على جميع دول العالم العربي اتخاذ جميع التدابير واالحتياطات الالزمة

على مواردها املائية، خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار الهفوات واالختالالت التي ال زالت تعاني منها األطر القانونية والتنظيمية 

للموارد املائية، واستعمال أساليب وتقنيات ال تتالءم والطرق الحديثة للتدبير املتكامل للمياه مما يعقد ربس رهان التنمية 

 العالم العربي.املستدامة ب

واملغرب ال يستثنى من هذه الخاصية التي تميز دول العالم النامي ككل، لذلك ومنذ االستقالل شرع في سياسة مائية قائمة 

على التدبير املحكم ملوارده املائية والحفاظ عل ها، عبر سن سياسة السدود التي تعتبر سياسة رائدة ومتميزة على مستوى 

ريقي، إضافة إلى سن مجموعة من القوانين واإلجراءات التي تصب كلها في كيفية التعامل مع موارد مائية العالم العربي واإلف

 هي في تراجع مستمر لألسباب السالفة الذكر.

 أوال: تشخيص الوضع املائي بالعالم العربي بما فيه املغرب في عالقته بالتغيرات املناخية:

 :تشخيص الوضع املائي بالعالم العربي-1

يمكن القول، إن مصادر املياه بدول العالم العربي عديدة ومتنوعة تجمع بين التقليدي والغير التقليدي) إعادة استعمال 

املياه املستعملة، املياه املالحة، مياه الصرف، تحلية مياه البحر....(، وتختلف هذه املوارد وتتباين حسب اختالف املوقع 
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ما تختلف حسب اإلمكانيات املادية واللوجستيكية املتوفرة لكل دولة، وتأتي في مقدمة هذه الجغرافي لدول العالم العربي، ك

 املوارد:

تعتبر املصدر األساس ي ملوارد العالم العربي من املياه ويمكن التمييز ف ها بين مناطق تشهد تساقط كمية من األمطار  األمطار:-

. ومناطق أخرى تشهد تساقط هذه األمطار شتاء كما هو الحال لبالد خاصة في فصل الصيف كما هو الشأن بالنسبة لليمن..

 .(15)إيسيسكو، تقرير، ص: الشام ودول املغرب العربي وتركيا

ومن املالحظات األساسية حول مصدر هذه املياه كونه بدأ يشهد في السنوات األخيرة في العديد من دول العالم العربي عدم 

وعنيف، مما يفرض على دول العالم العربي بشكل عام االستفادة من مياه األمطار عبر حفر  االنتظام والتهاطل بشكل فجائي

 األحواض لتخزين املياه وإقامة السدود على األودية حتى ال تصبس عرضة للضياع في الصحاري أو البحار.

األنهار سواء التي تستغل بشكل فردي تعتبر ثاني مورد أساس ي للمياه بالعالم العربي نظرا لوجود العديد من  مياه األنهار:-

 )الدولة الواحدة( أو جماعي أي تشترك في استغاللها العديد من دول العالم العربي. 

ويعتبر حوض النيل من بين أكبر األحواض املائية املشتركة في العالم العربي حيث تشترك في استغاله عشر دول في مقدمتها 

ئيس ي للموارد املائية بالنسبة للبلدين معا في حين يقل أهمية بالنسبة للدول ذات املناخ مصر والسودان، إذ يعتبر املصدر الر 

 .(www.Wikipedia.org)االستوائي الذي يتميز بتساقطات مطرية مهمة

كما يعدان نهري دجلة والفرات من أهم مصادر املياه للعديد من دول العالم العربي في مقدمتها سوريا والعراق اللتان  

ركان به رفقة تركيا، وإذا كانا نهري دجلة والفرات يشكالن املصدر الرئيس ي للموارد املائية بالنسبة للعراق فإن الدولة تشت

)إيسيسكو، نفس املصدر ٪ من مواردها املائية50السورية تعلق آماال كبيرة لتطوير مياه نهر الفرات املار عبر أراض ها إذ يشكل 

 .السابق(

فيبدو األمر أكثر صعوبة، وذلك راجع بشكل أساس ي إلى ضآلة مياه نهر األردن الذي يعتبر املورد الرئيس ي  أما بالنسبة لألردن

من املياه لهذا البلد، ويزداد األمر تعقيدا حينما ندخل في االعتبار الشح الشديد في املوارد املائية لألطراف املتشاطئة، أضف 

 .(37، ص:2003، سينح )صالحى ذلك تأثير الوضع العام باملنطقإل

بقي أن نشير في هذا اإلطار إلى أن مشكل تقاسم املياه من الناحية التشريعية يطرح العديد من املشاكل بالنسبة للعديد من 

 دول العالم العربي)موريتانيا على سبيل املثال(، مما يستدعي بذل مجهودات كبيرة من حيث الدراسة والتنظيم والتقنين.

م العربي على مجموعة من األحواض املائية، وهنا نسوق بعض األمثلة على سبيل االستئناس ال الحصر، كما كما يتوفر العال 

هو الشأن لبحيرة والقاش التي تشترك ف ها السودان وايرتيريا ووادي مجردة بين الجزائر وتونس وأودية تافنا والظهرة بين 

 املغرب والجزائر.

ساسية أن املياه الجوفية بالعالم العربي وخالفا ملياه األحواض واألنهار ال تطرح مشاكل أو من املالحظات األ املياه الجوفية: -

نزاعات واضحة بالنسبة للدول التي تشترك في استخدام العديد منها. فعلى سبيل املثال ال الحصر مصر والسودان وليبيا 

طنة عمان واإلمارات العربية واليمن والعراق واألردن تشترك في حوض الحجر الرملي النوبي، وحوض املنطقة الشرقية بين سل

وسوريا والسعودية والبحرين وقطر، وطبقة املركب النهائي بين الجزائر وتونس....هذه الوضعية تستوجب على دول العالم 

املعقلن للمياه  العربي أن تدرك حجم املخاطر التي قد تنجم في املستقبل، خاصة في ظل االستغالل واالستهالك املفرط والغير 
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العذبة وارتفاع نسبة الطلب عل ها في ظل تراجع ونضوب مصادرها وتلوثها، إضافة إلى إكراهات أخرى مرتبطة بتقادم شبكات 

 .)إسيسكو(النقل وما ينجم عنها من ضياع للمياه

ول الخليج العربي من بين الدول وهي إمكانية غير متاحة غير مطروحة بحدة لجميع دول العالم العربي. وتعتبر د تحلية املياه:-

التي تستغل هذه اإلمكانية لتدارك النقص الحاصل في مواردها املائية، نظرا لتوفر اإلمكانيات املالية التي توفرها مصادر 

 الطاقة من جهة وارتفاع الطلب املتزايد على املياه من جهة ثانية.

صائص مهمة من حيث املوارد املائية مقارنة بالعديد من دول أما بالنسبة للمغرب فيمكن القول إنه يتميز بمؤهالت وخ

العالم العربي خاصة القريبة منه جغرافيا، ومن املالحظات األساسية أن موارد املغرب املائية تتوزع بشكل متباين ومتفاوت 

لرسمية إلى أن مخزون املغرب ٪ من موارده املائية في الجهة األطلسية. كما تشير املعطيات ا70في املجال حيث تتركز أكثر من 

٪ منها يتعرض للضياع. أما موارده املائية 10٪ قابلة لالستغالل بينما 19م متر مكعب منها 29من املاء سنويا يقدر ب

 ص: ،2006،)تقرير٪(25م متر مكعب )أي 5٪(، في حين توفر املياه الجوفية حوالي 75م متر مكعب)أي 18السطحية فتقدر ب

ت مائية مهمة قادرة وكافية ألن تجعل من املغرب دولة استثنائية غير معرضة لخطر معضلة املياه على األقل . إنها مؤهال (187

في العشر سنوات القادمة، نظرا لوجود خزان مائي مهم إضافة إلى وجود العديد من األنهار الكبرى باإلضافة إلى نسبة مهمة 

ملهمة، زيادة على أن اململكة تعتبر "موطن السدود الكبرى" وهي سياسة من املياه الجوفية، فضال عن التساقطات املطرية ا

 حكيمة شرعت ف ها البالد مند الستينات من القرن املاض ي.

ورغم األهمية الكبرى للموارد املائية باملغرب فإنه يمكن القول، إن بالدنا وانطالقا من املعطيات التي تشير إل ها العديد من 

فيما يتعلق بكمية املياه املرصودة للفرد التي ستتضاعف خالل السنوات املقبلة، حيث سيصل  التوقعات ستعرف خصاصا

مكعب، مما سيجعل بالدنا تدخل خانة البلدان التي ستعاني من خصاص مائي هيكلي، إذ سيرتفع الطلب اإلجمالي  3م 20إلى 

حصائيات إلى أن نسبة املياه املرصودة حسب الفرد . كما تشير اإل 2020مليار متر مكعب في أفق  20على املياه ليصل حوالي 

، ومن 2010سنة  3م750إلى  1993سنة  3م1200م، حيث انخفضت من 20بدأت في التراجع منذ بداية التسعينات من ق 

أن ، وهذا ش يء طبيعي إذا أخذنا بعين االعتبار املوقع الجغرافي للمغرب حيث نجد 2025في حدود  3م596املتوقع أن تصل إلى 

 .(SALAMA, 2008, p :127-138)٪ من التراب املغربي يوجد في مناطق ذات مناخ جاف وشبه جاف93حوالي 

 الوضع املائي بالعالم العربي في عالقته بالتغيرات املناخية:-2

الت الكبرى من التحديات الكبرى التي تواجهها البشرية اليوم بشكل عام هي التغيرات املناخية، وذلك بالنظر إلى حجم التحو 

فقد شهدت األرض ارتفاعا  .(.PNEUD, 2010, 50p)التي تنتج عنها سواء على املستوى االقتصادي أو االجتماعي أو البيئي

( بفعل تنامي ظاهرة 21ملحوظا في درجة حرارتها مند مطلع الثمانينات وستزداد حدة ال محالة خالل القرن الذي نعيشه)ق

ذلك مبادرة األمم املتحدة إلى إعداد اتفاقيات دولية حول هذه املشكالت ودعوة الدول  علىوالدليل االحتباس الحراري، 

والعالم العربي باعتباره جزء من املنظومة الكونية سيعرف بدون شك األعضاء إلى املصادقة عل ها وااللتزام بتطبيق بنودها. 

خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار أن العالم العربي "يتصف تحوالت خطيرة على مستوى موارده املائية بفعل التغيرات املناخية، 

بقلة األمطار حيث تقع معظم أراضيه في بيئات جافة وشبه جافة. ومما يزيد األمر تعقيدا أنه ليس هناك موعدا محددا 

للتنمية الزراعية،  العربيةاملنظمة )لهطول األمطار أو انحسارها، باإلضافة إلى سوء توزيع األمطار أثناء املوسم املطير...".

ويجوز القول، إن الدول املصنعة هي التي تتحمل أكبر قسط من املسؤولية في حدوث هذه التغييرات من  (.41، ص: 2003

 في توازن الجو، الش يء الذي يؤدي إلى ارتفاع في معدل حرارة 
ً
جراء صناعاتها الضخمة التي بإفرازاتها املختلفة تحدث خلال

 منها البلدان اإلفريقية ستكون أكثر عرضة  العربي العالم أن الدول النامية ومن ضمنها دول الكرة األرضية. غير 
ً
وخصوصا

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2118
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2118
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2118
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2118
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. ولعل أكبر لعواقب الت
ً
غييرات املناخية لعدم توفرها على اإلمكانات والوسائل على املستوى الوقائي واملستوى العالجي معا

ضرر ناتج عن التغييرات املناخية ذلك الذي له عالقة باختالل الدورات املائية، مما نتج وينتج عنه في العالم العربي على 

 .ة والفالحة وباقي األنشطة االقتصادية بصفة عامةالخصوص شح في توفير املياه للشرب والصناع

 من التراجع البيولوجي والتصحر حيث تنعكس هذه 
ً
من جهة أخرى، إن دول العالم العربي تعد من أكبر الدول تضررا

 في 
ً
 وحاسما

ً
 أساسا

ً
 على السكان وعلى البيئة واالقتصاد. فالتنوع البيولوجي، إضافة إلى كونه عامال

ً
استمرار الظواهر سلبا

التوازنات البيئية، يعد كذلك من أهم مصادر إنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية. وخير مثال يمكن سوقه في هذا 

 . الصدد التراجع الذي تعرفه الثروات السمكية والغابوية

ات شاسعة من أما التصحر فهو كذلك عامل من عوامل التأثير السلبي على االقتصاد، حيث يقص ي من االستغالل مساح

األراض ي كان من املمكن استعمالها ألغراض تنموية في مجال الزراعة والسياحة والبنيات التحتية. ورغم كل هذه السلبيات، 

فإن دول العالم العربي بحكم ضعف اقتصادها وبحكم انتمائها إلى النظام الدولي، ليس لها مناص من االنخراط في هذه 

 التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بحسن تدبير البيئة والتوفيق بين هذه األخيرة والتنمية. االتفاقيات رافعة بذلك مستوى 

أما بالنيسبة للمغرب فنظرا ملوقعه الجغرافي في العروض شبه مدارية، يعتبر من بين البلدان األكثر تعرضا للتغيرات املناخية، 

غرب بدأ فعال يتجه نحو مزيد من االحترار والتجفيف. وتشير والدليل على ذلك أن بعض املؤشرات تشير إلى أن مناخ امل

، (2004أبريل  29، )باحوسيكون أكثر حرارة وجفافا في عموم البالد 21السيناريوهات املستقبلية إلى أن مناخ املغرب في ق

ذه األسباب دقت العديد وسيؤدي ذلك ال محالة إلى تغيرات عديدة سواء على املستوى االقتصادي أو االجتماعي أوالبيئي، وله

من املؤسسات العلمية الدولية ناقوس الخطر التخاذ إجراءات وتدابير استباقية لتفادي األسوء في القادم من األيام . ومن 

، 21و ق  19املالحظات األساسية أن التغيرات املناخية باملغرب جاءت متزامنة مع التغيرات التي شهدها العالم ما بين ق 

ب األرض ارتفاعا ملحوظا في درجة الحرارة مما كان له تأثير على تطور درجة الحرارة باملغرب التي ارتفعت ما حيث شهد كوك

، مما يدل على أن مناخ املغرب أخذ في االحترار على غرار بقية دول العالم. وقد مر هذا التطور الحراري 2010و1960بين 

ها درجات الحرارة باالنخفاض والتي امتدت من الستينات إلى فترة الثمانينات، باملغرب بفترتين متباينتين، فترة أولى تميزت ف 

 .وفترة ثانية تميزت بشكل عام بارتفاع درجات الحرارة في جل مناطق املغرب والتي امتدت من الثمانينات إلى اليوم

رجة الحرارة أن املغرب يشهد ومن خالل الدراسات التي أنجزت حول املوضوع ، يتضح بجالء أنه من خالل مؤشرات تغير د

-الدار البيضاء-حاليا نزعة نحو االرتفاع في درجة الحرارة والذي ينطبق على مجموع تراب املغرب ولو بدرجات متفاوتة )الرباط

أكادير ووجدة/شمال غرب البالد)طنجة(. وقد أصبس هذا االرتفاع أكثر حدة في السنوات األخيرة والذي تزامن مع -مراكش

 .درجات الحرارة القياسية على املستوى العالمي، مما يدل أن املغرب بدأ يتأثر باحترار املناخ العالميارتفاع 

ومن بين املظاهر الدالة أيضا على هذه التغيرات املناخية التي شهدها املغرب في السنوات األخيرة هي التغيرات املناخية 

خالل دراسة التطور البيسنوي أن هناك اتجاه عام نحو االنخفاض،  املسجلة على مستوى التساقطات املطرية، إذ يتبين من

(، مما يعني أن مناخ البالد 21ملم )مطلع ق 500( إلى 20ملم )بداية ق 800إذ قدر تراجع املعدل الوطني لكميات األمطار من 

يتميز بها مناخ املغرب بشكل أصبس أكثر جفافا . وهذا يعتبر نتيجة منطقية إذا أخذنا بعين االعتبار بعض الخصائص التي 

عام، واملتمثلة في التغير وعدم االنتظام في التساقطات املطرية من سنة ألخرى وتركزها في فترة وجيزة قد ال تتعدى الساعات 

وبعض األيام، بحيث أن مناخ البالد يشهد فترات طقس جاف وصحو خالل فترات طويلة على مدار السنة، وعلى هذا 

طور الزمني للتساقطات بالتذبذب والتغير حيث تتوالى سنوات مطيرة وأخرى جافة مع الغلبة عدديا لهذه األساس يتسم الت

 . األخيرة
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من الناحية املناخية، فيمكن القول أنه على مستوى درجة الحرارة، ومن  21أما على مستوى السيناريوهات املحتملة خالل ق

 2ا مديرية األرصاد الجوية الوطنية، أن درجة الحرارة باملغرب سترتفع بحوالي خالل دراسة اإلسقاطات املستقبلية التي أنجزته

مع نوع من التباين واالختالف بين املناطق املغربية. وكذلك الشأن بالنسبة للتساقطات املطرية التي  21حتى نهاية ق 6°إلى 

ابقة مع نوع من التباين واالختالف بين ٪ مقارنة مع الفترات الس20بحوالي  21ستشهد بدورها انخفاضا ملحوظا خالل ق

 . مناطق املغرب وخالل فصول السنة

هذه التغيرات املناخية باملغرب ستؤثر ال محالة على موارده املائية خاصة السطحية منها. فمن خالل الدراسات التي أنجزت 

بسبب ارتفاع  21تقلبات املناخية خالل قحول التغيرات املستقبلية باملوارد يتضح أن الرصيد املائي سيتأثر بشكل كبير بال

درجة الحرارة والتجفيف، خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن هذه الدراسات انطلقت من تحليل الوضعية للموارد املائية خالل 

 :والتي اتسمت بعدة إكراهات وضغوطات يمكن إجمالها في 20ق 

 محدودية املوارد املائية. 

 غرافي لهذه املوارد املائية املتاحة حسب الجهات واألحواض املائية الكبرى التفاوت الكبير في التوزيع الج. 

  (.االنخفاض الشديد للموارد املائية منذ الثمانينات)الجفاف والضغط البشري 

 التأثير الشديد للتلوث الفالحي والصناعي والحضري على املوارد املائية. 

 :في ظل الظروف الحالية ال بد من اتخاذ اإلجراءات التاليةومن أجل تنمية املوارد املائية بالعالم االسالمي 

 البحث املستمر عن مصادر املياه سواء السطحية أو الجوفية. 

 ترشيد استخدام املياه وعدم االسراف ف ها. 

 استخدام طرق حديثة في الري مثل الري بالتنقيط وغيرها. 

  عند الحاجةإقامة السدود على األنهار واألودية لالستفادة من املياه.  

بالنسبة للمغرب ومن بين اإلجراءات الجديدة، وكما جاء على لسان الوزيرة املنتدبة املكلفة باملاء أن املغرب يستحضر 

الدراسات املنجزة على املستوى الدولي بهذا الخصوص" ولذلك اعتمدنا برامج لضمان األمن املائي تراعي حاجيات القطاعات 

ية للتغيرات املتوقعة وعلى رأسها الفيضانات والجفاف". كما أوضحت املتحدثة في إطار اإلجراءات االقتصادية واآلثار السلب

الجديدة أن "االستباق في مواجهة آثار التغيرات املناخية على املوارد املائية من أهم أوجه السياسة املائية باملغرب اآلن، من 

كات توزيع املاء الصالح للشرب وتكثيف عملية إعادة استعمال املاء خالل التحكم في الطلب على املاء بتحسين مردودية شب

في ما يتعلق بتدبير الطلب على املاء في قطاعي الصناعة والسياحة. أما بخصوص الفالحة فقد أضافت املسؤولة أن الحكومة 

٪ 50ومن املتوقع أن تصل إلى ٪، 27تسعى إلى إنجاز برنامج لتحويل نظم السقي املوضعي، حيث تصل نسبة االنجاز حاليا إلى 

٪ من االنتاج الوطني من 14، إلى جانب الرفع من إنتاج الطاقة الكهرومائية ليبلغ 2030٪ في أفق عام 70، وإلى 2020عام 

 الكهرباء.

 ثانيا: مصادر التشريع املائي بالعالم العربي:

 األعراف:-1

تي تشكلت في الغالب األعم حول مصادر املياه، وضعت قواعد منذ أن ظهرت التجمعات البشرية على سطس الكرة األرضية وال

صارمة ومضبوطة الستغالل املياه وملكيتها وتوزيعها بشكل متوازن، في ظل ظروف وبيئة طبيعية وجغرافية متباينة وفي وقت 
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لذي خضع لهذا النوع من كانت فيه اإلنسانية بعيدة كل البعد عن مدنية اليوم. ويعتبر العالم العربي من بين مناطق العالم ا

القواعد التي أصبحت لها قوة قانونية بفعل التواتر والتداول وأضحت مصدرا من مصادر التشريع في معظم دول العالم 

 ..(79، ص: 1999)البوزيدي، العربي في مجال استعمال املياه

 املنظور الشرعي:-2

بمختلف أصنافها، كما يعد املورد االستراتيجي الهام لتحقيق  يعتبر املاء مادة حيوية طبيعية ضرورية لعيش الكائنات الحية

تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية ومستدامة. ونظرا ألهميته هذه فقد أولى اإلسالم للماء اهتماما بالغا، حيث وردت 

هبها هللا للكائنات بشأنه العديد من اآليات البينات التي تؤكد على أهميته وتحث على عدم اإلسراف فيه باعتباره نعمة و 

. وعلى هذا األساس تعتبر الشريعة اإلسالمية أحد املصادر (.30، األنبياء اآلية 163)البقرة، اآلية الحية على سطس األرض

 األساسية للتشريع املائي في العالم العربي إذ تتضمن هذه األخيرة العديد من املبادئ الخاصة بهذه املادة الحيوية منها:

 ة مشاعة للجميع، وال يجوز منع فضله واستعماله.أن املاء قسم 

 .متع اإلنسان والحيوان بحق األسبقية في استعماله حتى قبل العبادات 

 ومن وجه نظر اقتصادية فقد أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم: أن املاء مثله مثل النار والكأل حق مشرتك لجميع املسلمين.

 القانون الوضعي:-3

قوانين الوضعية املتعلقة باملياه في دول العالم العربي، ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن جميع بلدان ال يمكن حصر كل ال

العالم العربي تتوفر على قوانين مائية خاصة بكل دولة تتناسب مع خصوصيتها وظروفها، منها ما هو حديث ومتطور ومنها ما 

 ..(11)إيسيسكو، التقرير السابق، ص: هو بسيط وعمومي

 القواسم املشتركة للتشريعات والقوانين بين دول العالم العربي:-4

من املالحظات األساسية أن جل دول العالم العربي تشترك فيما بينها في العديد من املبادئ املتعلقة بمجال املياه يمكن 

 إجماله في:

 عض االستثناءات.أن املوارد املائية بمختلف أنواعها بدول العالم العربي هي ملك للدولة مع ب 

 .أن الدولة هي املسؤولة عن املنشآت املائية إلى جانب القطاع الخاص 

  السدود -في بعض الدول تتكلف الدولة باملنشآت العامة بينما يشرف القطاع الخاص على املنشآت الخاصة)شبكات الري

 الفجارات....(.-ضخ املياه-الصغيرة

 يول عبر إنشاء السدود الترابية أثناء الفيضانات.تحكم التقاليد واألعراف في تدبير مياه الس 

 .تحكم الدولة في التراخيص الستعمال املياه 

ويمكن القول أن القوانين املتعلقة باملجال املائي بدول العالم العربي تشهد بعض التعثرات في املمارسة والتطبيق نظرا لوجود 

 فعاليتها ومنها على سبيل املثال ال الحصر:العديد من االختالالت والثغرات التي تحد من نجاعتها و 

  تعدد وتنوع املتدخلين في القطاع مما يخلق نوعا من االرتباك في التسيير على الرغم من املجهودات املبذولة على مستوى

 الدراسات والتقبيب وبناء السدود.

 ....صعوبة تطبيق القوانين مما يؤثر سلبا على مياه االنهار والوديان 
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 ية النصوص القانونية على مستوى ردع املخالفات.عدم فعال 

 .ضعف أو غياب التنسيق بين املصالح املختلفة املكلفة بقطاع املياه 

خالصة القول، إن القوانين املائية بدول العالم العربي تتضمن العديد من املقتضيات املتعلقة بالتنظيم واملعالجة، لكن    

 الف ذلك، وذلك مرتبط بما هو بشري وما هو قانوني.  الواقع واملمارسة اليومية يشهدان بخ

 ثالثا:استراتيجية إدارة املوارد املائية كرهان للتنمية املستدامة:

تشهد الساحة الدولية اليوم تطورات وإصالحات مهمة على مستوى تدبير املياه سواء على املستوى االقتصادي أو االجتماعي 

الي سنوات الجفاف وارتفاع نسبة الطلب على املاء في ظل الضغط الديمغرافي الكبير أو املؤسساتي أو التقني، فنظرا لتو 

إضافة إلى تدني جودة املياه، فرضت تحديات كبرى على دول العالم وفي مقدمتها دول العالم العربي خاصة على مستوى 

للموارد املائية لتحقيق تنمية اقتصادية  التزود باملياه، مما حتم على مسؤولي هذه الدول خلق ونهج سياسة تدبيرية عقالنية

 وبشرية مستدامة واملحافظة عل ها.

 :(22-20، تقرير سابق، ص: والثقافةاملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم )االستراتيجية -1

ديتها ذلك يمكن القول، إن دول العالم العربي بما ف ها املغرب نهجت سياسة مائية منذ فترة، لكن هذه السياسة أثبتت محدو 

أنه على الرغم من بعض اإلنجازات املسجلة على مستوى بناء السدود وتخزين املياه هناك إخفاقات عديدة يمكن إجمالها في 

التمايز بين القطاعات والتفاوتات في إنجاز املشاريع في املنبع واملصب، إضافة إلى تدني جودة املوارد املائية بسبب نقص 

ملياه املستعملة، إضافة إلى الهدر الكبير للمياه املستعملة في املجال الزراعي وضعف الطاقة االستثمارات في معالجة ا

االستيعابية للسدود بسبب تراكم الترسبات أو الوحل، مما يفرض على معظم دول العالم العريي إعادة النظر في السياسة 

 .املتعلقة بتدبير املياه عبر تفعيل األدوات املوضوعة رهن إشارتها

نظرا لتراجع املوارد املائية من جهة،  "العرض"تتركز استراتيجية إدارة املوارد املائية بدول العالم العربي بالخصوص حول    

 إدارة الطلب على املاء"وارتفاع نسبة التلوث وامللوحة باملياه السطحية والجوفية. وتقوم هذه االستراتيجية أساسا حول "

مال إلدارة العرض والذي يهدف إلى تبني سلوكات معينة ترمي إلى تحقيق العديد من األهداف الذي يعتبر عنصرا حيويا مك

 منها:

 .الرفع من مستوى االقتصاد في املاء 

 .حماية وتحسين جودة املياه املوزعة 

 .اعتماد مصادر غير تقليدية للرفع من احتياطي املاء 

 .تنويع مصادر التزود باملاء 

الستراتيجية بدول العالم العربي هو تبني سياسة واضحة لتنمية املوارد املائية سواء على إن الهدف من صياغة هذه ا

 املستوى البعيد أو املتوسط، مسايرة ألهداف املخططات املحلية الخاصة بكل بلد والتي يمكن تلخيصها في:

 .تحقيق األمن الغذائي 

 .تأمين التزود باملاء الصالح للشرب 

 ملائية وحمايتها.املحافظة على املوارد ا 
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 .حماية البيئة الطبيعية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

أما من حيث املضمون، فيمكن القول أن مشروع استراتيجية إدارة املوارد املائية يهدف إلى دعم الجهود املبذولة من طرف 

 ة املوارد املائية.الدول األعضاء في منظمة املؤتمر االسالمي في مجال التخطيط والتوعية وإدار 

 املغرب واالستراتيجية الوطنية لتخطيط تعبئة وحماية واستغالل املوارد املائية:-2

بالنسبة للمغرب ونظرا لإلكراهات العديدة املتعلقة بمناخه الجاف وتساقطاته املطرية املتباينة على مستوى املجال وتوالي 

ة وطنية للتخطيط هدفها ترشيد استغالل املوارد املائية املتاحة سنوات الجفاف منذ فترة الثمانينات، وضع استراتيجي

وتفادي تبذيرها أو استغاللها بطرق عقالنية دون التأثير على جودتها وصالحيتها. فقانون املاء باملغرب ينظم عملية التخطيط 

 مستوى األحواض املائية. عبر مستويين، إما على مستوى مجموع التراب الوطني بواسطة املخطط الوطني للماء، أو على

 :املخطط الوطني للماء 

كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، تعتبر املوارد املائية بكل أصنافها ملكا للدولة تقوم عل ها مختلف األنشطة البشرية، وعلى هذا 

د املجتمع األساس فإن السهر على حماية هذه املادة الحيوية وحسن تدبيرها والحرص على توزيعها بشكل عادل بين أفرا

والفاعلين في إطار تحقيق املنفعة العامة أصبس من واجب السلطات العامة خاصة في ظل التراجع املخيف لهذه املادة 

( من قانون املاء تنص على إحداث مجلس أعلى للماء واملناخ ينحصر 13الحيوية في السنوات األخيرة. فاملادة الثالثة عشر)

ياسة الدولة في مجال املاء واملناخ، إضافة إلى إبداء الرأي في االستراتيجيات التي يعتمدها دوره في وضع التوجهات الكبرى لس

( من نفس القانون على ضرورة التخطيط 15املخطط الوطني للماء قبل املصادقة عليه. كما تنص املادة الخامسة عشر)

ي والكيفي للحاجيات املائية على مستوى التراب الوطني الستعمال املوارد املائية في إطار األحواض املائية بهدف التأمين الكم

 ..(169، ص: 2012)مقداد، بكامله في إطار من التضامن بين مختلف جهات اململكة

يهدف هذا املخطط الوطني للماء إلى وضع استراتيجية وطنية على املدى البعيد في إطار سياسة مائية عامة بغية تدبير املوارد 

ا املوجودة في كافة التراب الوطني، كما تهدف عملية التخطيط إلى شيئين أساسين وهما التوفيق بين املائية بكل أصنافه

الحاجيات املتزايدة للمجتمع على املوارد املائية تبعا ملتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وبين املوارد املائية املتوفرة 

يق "تخطيط منسجم ومرن" الستعمال هذه املوارد بشكل معقلن سواء منها السطحية أو الجوفية، إضافة إلى تحق

 ..(171)مقداد، ص: وفعال

( من قانون املاء على تحقيق مجموعة من األهداف التي يجب على الجهات املعنية تحقيقها في 19وتنص املادة التاسعة عشر)

 :.(19املاء، املادة قانون )إطار استشرافي مستقبلي

 تعلقة بتعبئة واستعمال موارد املاء.األولويات الوطنية امل 

 .برنامج ومدة إنجاز التجهيزات املائية على املستوى الوطني 

 ..الروابط التي يجب أن توجد بينه وبين مخططات التهيئة املندمجة ملوارد املياه ومخططات إعداد التراب 

 ظيمية والتحسيسية والتربوية للسكان اإلجراءات املرافقة له، خصوصا منها االقتصادية واملالية والنظامية والتن

 الضرورية لسريان مفعوله.

 .شروط تحويل املياه من األحواض املائية التي تتوفر على الفائض إلى األحواض التي تعرف عجزا في هذا املجال 
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د، فيما يتضح جليا من خالل التوجهات التي سطرها املخطط الوطني تحديد األولويات الوطنية على مستوى املدى البعي

يتعلق بالتخطيط لتنمية املوارد املائية على مستوى التعبئة والتخزين وكذلك البرمجة إلنشاء وخلق التجهيزات املائية الكفيلة 

. وقد .(19املاء، املادة قانون )بعقلنة االستغالل ومواكبة التزايد املرتفع في الطلب على املاء ووقايته من التلوث واالستنزاف

دراسات أن االتجاه الذي سلكه املشرع في هذا اإلطار يهدف إلى تحديد األولويات والبرامج الوطنية املتعلقة أكدت إحدى ال

بتعبئة املوارد وإحداث التجهيزات األساسية، والتخطيط إلعادة توزيع املوارد املائية بين األحواض التي تعرف فائضا في املياه 

، كما حرص املشرع على االعتماد على الدراسات ونتائج .(172قداد، ص: )مواألحواض األخرى التي تعاني من الخصاص

املخططات التوج هية لتهيئة األحواض املائية فيما يتعلق بوضع اإلدارة للمخطط الوطني للماء، والذي كان يهدف من ورائه 

 .مقداد، نفس املصدر السابق.()إلى تحقيق نوع من التضامن بين الجهات وتدارك الفوارق بينها في مجال املوارد املائية

 :املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة للموارد املائية 

باإلضافة إلى املخطط الوطني للماء الذي نص على تحديد االستراتيجية الوطنية والتوجهات الكبرى في مجال تدبير املاء، شدد 

، حيث .(10.95رقم املاء، قانون )األحواض املائيةي إطار املشرع املغربي على ضرورة التخطيط لتنمية وتدبير املوارد املائية ف

أكد على اعتماد مخطط توجيهي على مستوى كل حوض مائي يراد منه وضع مخططات ومشاريع عملية في إطار تدبير 

)مقداد، تنزافالمركزي للموارد املائية، سواء تعلق األمر بالتعبئة والتنمية أو بعقلنة االستعمال أو بالحماية من التلوث واالس

. إن قانون املاء نص على ضرورة تحديد األحواض املائية املهمة باملغرب وأحدث مقابل ذلك وكاالت بها تحت اسم .(172ص: 

، التي تسهر على التخطيط والتهيئة والتدبير والتنفيذ ومراقبة االستعماالت املختلفة .(20املاء، املادة قانون )"وكالة الحوض"

، ويقصد بالحوض املائي انطالقا من القانون املتعلق باملاء .(172)مقداد، ص: ة في حدود اختصاصات نفوذهاللموارد املتوفر 

مجموع املساحة الطبوغرافية التي يصرفها مجرى ماء وروافده من املنبع إلى البحر أو »( بأنها: 15املادة الخامسة عشر )

كل مجموعة جهوية مكونة من »أو «. ء داخل الحدود اإلقليميةإلى أبعد حد يمكن  فيه اكتشاف سيالن مهم في مجرى ما

أحواض أو أجزاء أحواض مائية كما تم تحديدها في الفقرة السابقة إذا كانت تشكل وحدة مائية بسبب تعبئتها لوحدة 

 «.املورد من أجل تزويدها باملاء

تابع لنفوذها، فيما يتعلق بوضع املخططات تتمتع وكاالت األحواض املائية باختصاصات واسعة في األحواض املائية ال

 التوج هية والسهر على تنفيذها ومنس الرخص واالمتيازات واملساعدات الخاصة باالستغالل والتوزيع. 

والتي أنيطت بها مهمة  (97-488 رقم 1998)مرسوم، "لجنة املاء لإلقليم أو العمالة"كما نص قانون املاء أيضا على إحداث 

ع املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة للحوض املائي، إضافة إلى دور التحسيس في الجماعات املحلية حول املساهمة في وض

ضرورة حماية املوارد املائية باألحواض من التلوث، وتتكون هذه اللجنة من مجوعة من املمثلين عن الدولة وباق الهيئات 

 .(101املاء، املادة قانون )تخبة داخل نفوذ الحوض املائيالعاملة في مجال املاء، إضافة إلى رؤساء الهيئات املن

يهتم املخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية للحوض بوضع السياسة املالئمة واملثلى في منطقة معينة ومحددة من أجل توفير 

ن والتجمعات السكانية. وتنص املوارد املائية والنهوض بها، إضافة إلى ضمان الجودة والوفرة والتوزيع املالئم على الفاعلي

( من قانون املاء على محتوى املخطط التوجيهي على مجموعة من اإلجراءات التي يجب اعتمادها 16املادة السادسة عشر)

 :(16املاء، املادة قانون )لتحقيق أهداف املخطط والتي يمكن تلخيصها في

  باملخطط التوجيهي.توضيس الحدود الترابية للحوض أو األحواض الترابية املعنية 

 .تقييم تطور املوارد والحاجيات املائية للحوض على املدى املتوسط والبعيد 
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 .وضع تصميم عام للتهيئة املائية 

 .التخطيط لتوسيع املوارد املائية املعبأة بين مختلف األنشطة والقطاعات بالحوض 

 ائية...وضع املشاريع والبرامج الالزمة لتعبئة وتوزيع وحماية املوارد امل 

 .وضع الشروط واآلليات الكفيلة باملحافظة على جودة املياه املتوفرة بالحوض واستعمالها ومكافحة تلوثها أو استنزافها 

كما أوكلت للوكالة اختصاصات أخرى تمثلت في اتخاذ كافة اإلجراءات املتعلقة باملنع والترخيص بشروط، كما تمارس 

سة الشرطة اإلدارية الخاصة بتنظيم استعمال وتوزيع موارد الحوض املائية على مجموعة من الصالحيات املتعلقة بممار 

 ..(175)مقداد، ص: الساكنة وعلى األنشطة املختلفة

 خــــــــــــــاتمــة: 

 خالصة القول، إن التغيرات املناخية التي يشهدها العالم اليوم، تفرض على دول العالم العربي بما ف ها املغرب التسلح بما

فيه الكفاية بجميع الوسائل التقنية والتنظيمية والقانونية ملواجهة املخاطر التي قد تترتب عن هذه التغيرات خاصة على 

مستوى املوارد املائية والنظم االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تتسم أصال بالضعف والهشاشة، كل ذلك من أجل 

 ومستدامة.  تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية
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السياسة التشريعية في إدارة الكوارث واملخاطر الكبرى بالجزائر: بــين واقع النص القانوني 

 وآفاق الوقاية من أخطار الكوارث

Legislative policy in disaster management and major risks in Algeria: between the reality of 

the legal text and the prospects for disaster risk prevention 
كركوري مباركة حنان د.  

Dr. Karkouri Mebarka Hanane 

جامعة الجزائر  -أستاذ مساعد قسم "ب"، كلية الحقوق  بن يوسف بن خدة )الجزائر(  -1-  
Professeur classe "B", Faculty of Law, Algiers University -1- Ben youcef ben Khadda  

) (Algeria 
 

 امللخص: 

موضوع هذه الورقة البحثية هو السياسة التشريعية في إدارة الكوارث واملخاطر الكبرى بالجزائر: بببين واقع النص القانوني وآفاق 

الجزائر من خالل تبيان تعريفها،  إلدارة الكوارث واملخاطر الكبرى فيطار املفاهيمي اإل الوقاية من أخطار الكوارث؛ حيث تتجلى بداية في تحديد 

هذه الكوارث واملخاطر املميزةلأهم السمات ثم بيان السلبي على األشخاص واملمتلكاتثيرها أومدى تالتي تخلفها ضرار رتبط بنطاق األ املوواقع إدارتها 

 ية من الكوارث واملخاطر الكبرىعن طريق تبنيدور السياسة التشريعية بالجزائر في تكريس آليات الوقاهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديد 

بيعي أو مجموعة من التدابير واإلجراءات الوقائية التي تم النص عل ها القوانين واألنظمة للحد أو التقليل من أثر هذه الكوارث ذات املصدر الط

 التكنولوجي.

 الوقاية. إجراءات؛ السياسة التشريعيةبيعية وتكنولوجية؛كوارث ط الجزائر؛ املفهوم؛املخاطر الكبرى؛ الكوارث و الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The topic of this research paper is the legislative policy in the management of disasters and 

major risks in Algeria: between the reality of the legal text and the prospects for disaster risk 

prevention; Where it first appears in defining the conceptual framework for managing disasters and 

major risks in Algeria by clarifying its definition, the reality of its management associated with the 

scope of the damage it leaves and the extent of its negative impact on people and property, then 

stating the most important distinguishing features of these disasters and risks on the one hand, and 

on the other hand determining the role of legislative policy In Algeria, to devote mechanisms to the 

prevention of disasters and major risks by adopting a set of preventive measures and procedures that 

have been stipulated by laws and regulations to reduce or reduce the impact of these disasters of 

natural or technological source. 

Key words:major disasters and risks; Algeria; concept; natural and technological disasters; 

legislative policy; prevention measures. 
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 مقدمة:

الكوارث الطبيعية واملخاطر خطرا يهدد أمن واستقرار الدول ملا لها من تداعيات خطيرة تنعكس على شكلت  لطاملا

توفير الحماية  إلى، لذلك سعت معظم دول العالم ومن بينها الجزائر املجال االجتماعي واالقتصادي والسياس ي للدولة ككل

تبعات الكوارث الطبيعية فضال عن الوقاية منها باعتبار أن البيئة هي املصدر األساس ي والصناعة التأمينية ملواجهة القانونية 

التي تساهم في استمرار الحياة، ألن املتتبع ملجال إدارة الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها املائية الطبيعية أو الالزم للموارد 

سواء على املستوى الوطني أو الدولي ملا لها من آثار سلبية تنعكس من زالزل وبراكين وحرائق... إلخ، يجد أنها شديدة الخطورة 

 على استمرارية الحياة الطبيعية والبشرية.

السياسة التشريعية في إدارة الكوارث واملخاطر الكبرى وعليه فإن هذه الورقة البحثية تعالج بصفة خاصة موضوع 

خطار الكوارث، وذلك من خالل تتبع السياسة التشريعية التي تبنتها بالجزائر بين واقعية النص القانوني وآفاق الوقاية من أ

القانون في أحكام املعمقة قراءة الجزائر عن طريق وضع منظومة تشريعية تحد من آثار هذه الكوارث كان البد من الخوض وال

ا النصوص القانونية ذات العالقة املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى في إطار التنمية املستدامة بالجزائر وكذ 04/20رقم 

تسليط الضوء على واقع في الجزائر وكذا  الواقعية التي تستند عل ها أحكام هذا القانون ، وذلك عن طريق تبيان األسس به

 تطبيقها في سبيل تحقيق فعالية في الحد من مخاطر الكوارث الكبرى وتحقيق مبدأ األمن البيئي.

جراءات ، ثم بيان اإل ألسس وسماتإدارة الكوارث واملخاطر الكبرى  طار املفاهيمياإل  يانوال يتأتى ذلك إال عن طريق تب

ة التراب الوطني من الكوارث واملخاطر ى حمايإلهدف تبنتها الدولة الجزائر من خالل سياستها التشريعية التي ت الردعية التي

يساهم في الحفاظ على أمن الدولة س ي يمصدر رئعتبر حماية التراب الوطنيي نأل  الكبرى التي تصيب األشخاص واملمتلكات،

واستدامتها وسيادتها وحمايتها من كافة املخاطر وكذا الكوارث الكبرى سواء الطبيعية منها أو التكنولوجية، وهو األمر الذي 

 .لألجيااللقادمةالطبيعية املهمة رد ااملو  كافةمع ضماناستدامة ،متطلباتالحياةاالجتماعيةواالقتصاديةتوفير يساهم في 

إلى أي مدى ساهمت السياسة التشريعية التي هي: في الدراسة شكالية املطروحة ن اإل إف سبق ذكره، وعليه ومما

 تبنتها الجزائر في إدارة املخاطر الطبيعية والكوارث الكبرى؟

ن خالل وصف وتحليل مختلف اعتماد املنهج الوصفي والتحليل أداة له وذلك مشكالية املطروحة تم جابة على هذه اإل لإل و 

 20/04املعطيات واآلراء الفقهية والنصوص القانونية املتعلقة بالوقاية من األخطار الكبرى والواردة في مضمون القانون رقم 

ول ساسين؛ ركز املحور األ أورين حى م،واملقسمة بدورها إلالدراسةوالنصوص القانونية ذات الصلة التي تم االعتماد عليه في 

إدارة الكوارث واملخاطر الكبرى في الجزائر ثم بيان أهم السمات التي سس التي تقوم عل ها طار املفاهيمي واأل على تحديد اإل  امنه

الجزائرية  السياسة التشريعية في الدولة، في حين ركز املحور الثاني على الدور املهم الذي تلعبه تميز هذه الكوارث عن غيرها

اية القانونية وإجراءات الوقاية التي تسعى الدولة إلى تطبيقها في إدارتها للكوارث واملخاطر الكبرى من خالل بيان مظاهر الحم

تقليل من أثر هذه الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، وذلك بغية الحفاظ أمن وسالمة األشخاص واملمتلكات داخل التراب لل

 الوطني.

 خاطر الكبرى في الجزائر: تعريفها، سماتها وواقع إدارتهاأوال: اإلطار املفاهيمي إلدارة الكوارث وامل

إن الحديث عن الكوارث واملخاطر الكبرى يتطلب بداية تحديد اإلطار املفاهيمي لهما من الناحيتين اللغوية 

فضال عن تبيان مختلف التعاريف التي حددتها لهم مختلف االتجاهات الفقهية، وكذا النصوص القانونية واالصطالحية 
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الواردة في التشريع الجزائري، والجدير بالذكر أيضا أن مفهوم إدارة الكوارث واملخاطر الكبرى ارتبط بنطاق األضرار التي 

تخلفها ومدى تأثيرها السلبي على األشخاص واملمتلكات، ومن بين أهم السمات املميزة لهذه الكوارث واملخاطر تتمثل بداية في 

أو تكنولوجية، في حين تتمثل السمة الثانية لها في كونها تعتبر جسيمة وذات طابع استثنائي  تنوع مصادرها فقد تكون طبيعية

 تخلف ضرر جماعي، وسيتم التفصيل في هذه املسائل تباعا في النقاط املوالية:

 :في التشريع الجزائري  تعريف الكوارث واملخاطر الكبرى  -1

بداية على تحديد تعريف وتحديد مفهوم هذه املصطلحات إن الحديث عن الكوارث واملخاطر الكبرى يتوقف في ال

ومدى ترابطهامنحيثاملعنى، ذلك أن الكوارث واملخاطر الكبرى لغاية اليوم لم تستقر على تعريف موحد أو دقيق وإنما اختلف 

قرتها دراساتها معناها باختالف املسميات التي حددتها االتجاهات الفقهية والتشريعات القانونية التي استقرت عل ها وأ

الفقهية ومنظوماتها القانونية، كما ارتبط مفهومها أيضا بنطاق األضرار التي خلفتها ومدى تأثيرها على املناطق اآلهلة 

 باملجمعات السكنية.

وعليه فإن غياب التعريف الدقيق لهذه الظاهرة يؤدي بالضرورة إلى عدم دقة املصطلحات املستعملة، بحيث نتكلم 

على الكارثة والخطر الكبير والحادث الكبير واملخاطر..الخ، وذلك دون الوقوف على مصطلح واحد ودقيق، وفي  في آن واحد

هذا الصدد يعتبر بعض الفقه أن الكارثة الكبرى عبارة عن حادث مفاجئ، غالبا ما يكون ناتجا ومحققا بفعل الطبيعة بحيث 

تحقق الخطر الذي يهدد مصالح املجتمعات فيؤدي إلى إحداث إخالل يهدد املساحات السكانية اآلهلة بالسكان وبالتالي 

 .(Patrick Lagadec, 1981, p 02)باملصالح االقتصادية وكذا االجتماعية

ويستفاد من ذلك أن الكارثة عبارة عن حادث كبير ومدمر يؤدي إلى التأثير بصفة سلبية على الحياة اليومية لألفراد 

ر في األرواح واملمتلكات، ويجدر القول بأن مصدر الكوارث قد يكون طبيعيا ناتجا بسبب فضال عن إلحاق أضرار وخسائ

العوامل الطبيعية املختلفة كالزالزل والبراكين والعواصف والفيضانات، حيث تتنوع الكوارث الطبيعية وتتعدد أشكالها فمنها 

اع كالبراكين واألعاصير والسيول والعواصف ما يمكن رؤيته واالستشعار به وحتى محاولة الوقاية منه قدر املستط

، ومنها ما ال يمكن رؤيته أو حتى الوقاية منه كالزالزل واالحتباس الحراري (100، ص 2017بلقاسم الكتروس ي )الثلجية

واالنبعاث النووي والتفاعالت الكيميائية، وقد يكون مصدرها بشري أو فني أيضا ناتج عن فعل اإلنسان الصادر بصفة 

تتطلب جهود إقليمية أو دولية ملواجهتها نظرا لخطورتها  -الكارثة-ة أو غير عمدية إرادي أو غير إرادي، فهذه األخيرة عمدي

إضافة إلى اعتبارها حادث مفاجئ يتحقق بفعل الطبيعة غالبا أو البشر وهو األمر الذي من شأنه أن يهدد املصالح القومية 

ازن الطبيعي ف ها، مما يستدعي مواجهته بكافة األجهزة املخولة بهذه الصالحية في للدولة فيؤدي بذلك إلى اإلخالل بالتو 

 .(127، ص 2018 ،روق العربي، جميلة حميدةز )الدولة

وباإلشارة إلى الجزائر وبحكم موقعها الجغرافي وتركيبتها الجيولوجية؛ نجد أنها من بين أكثر الدول عرضة للكوارث 

شمال القارة اإلفريقية،ذلك أن تاريخها حافل بالكوارث الطبيعية التي الزالت تعاني من الطبيعية على وجه الخصوص في 

 1980أكتوبر  10مخلفاتها إلى غاية اليوم ومن بين أهمها نجد زلزال مدينة األصنام في والية الشلف والذي حدث بتاريخ 

سائر املادية والتي االجتماعية التي تكبدتها فضال عن الخ -رحمهم هللا-"عشرة آالف" وفاة  10.000والذي خلف أكثر من 

الدولة الجزائرية آنذاك، كما شهدت الجزائر العديد من الكوارث الطبيعية في بدايات األلفينية من بينها فيضانات باب الواد 

 .-رحمهم هللا-"سبعمائة وستون" وفاة  760والتي كانت ناتجة عن أمطار طوفانية خلفت أكثر من  2001سنة 

درجة على سلم ريشتر   7.3والذي بلغت قوته  2003فة إلى هذه الكوارث نجد أيضا زلزال والية بومرداس سنة إضا

"مائة وثالثون ألف"  130.000، وتشريد أكثر من -رحمهم هللا-"ثالثة أالف وخمسمائة" قتيل  3500مخلفا بذلك أكثر من 

خلفتها هذه الكوارث استحدث املشرع الجزائري منظومة قانونية شخصا بدون مأوى، ونظرا للخسائر البشرية واملادية التي 
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خاصة تعنى بإدارة الكوارث الطبيعية واملخاطر الكبرى، وذلك عن طريق استناده إلى نظام قانوني يعنى بالقوانين التي تحدد 

املتعلق  04/20القانون رقم ) مةاملستدامفهوم الكوارث الطبيعية واألخطار الكبرى وسبل الوقاية منها في إطار تحقيق التنمية 

ديسمبر  29، املؤرخة في 84بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية عدد 

2004.) 

وبعد تحديدنا ملفهوم مصطلح "الكارثة" نجد انه مصطلح مالزم في وجوده ملصطلح "املخاطر أو األخطار الكبرى"؛  

خاطر هي جمع ملصطلح الخطر؛ ويقصد بها في اللغة اإلشراف على الهالك، ويقال: دق ناقوس الخطر بمعنى إنذار بوقوع فامل

مكروه أو كارثة: ويقال أيضا: منطقة الخطر، وهي تعني وجود أخطار مهلكة في املنطقة املعنية، أما املعنى االصطالحي ملفهوم 

عنه، حيث جاء في بعض التعريفات بأن الخطر  هو "عدم التأكد من وقوع خسارة معينة، الخطر فيتعدد بتعدد اآلثار املترتبة 

وفي تعريف آخر ورد بأن الخطر هو عبارة عن حادث ناتج عن أنشطة خطرة بطبيعتها بسبب ما تنطوي عليه من استعمال 

، ص 1998 عبد الرزاق بن خروف)يعية"الطبملواد خطرة أو كانت في ظروف ال تخلو من املخاطر ، كتلك الناتجة عن الكوارث 

11). 

والجدير بالذكر أن مفهوم األخطار الكبرى مصطلح واسع املضمون ومرتبط بعدة معايير لكنها ال تستجيب إلى مبادئ  

التحليل القانوني الصارم، ويعرف بعض الفقه مصطلح الخطر الكبير بأنه "احتمالية أو تواتر حادث كبير تضاعف بفعل 

احة آثار الحادث"، كما يعرف أيضا بأنه "تهديد مباشر على اإلنسان وبيئته ومنشآته، هذا التهديد الخطير يجعل خطورة وفد

 .(Franck Moderne, 1986, p161) املجتمع عاجزا أمام حجم الكارثة الكبير"

بمصطلح الخطر في  وبالرجوع إلى النصوص القانونية الواردة في التشريع الجزائري نجد أن املشرع قد أقر صراحة 

املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة، وعلى وجه  04/20أحكام القانون رقم 

التحديد في الفصل األول من الباب األول الذي جاء تحت عنوان "تعاريف وأوصاف"، ففي نص املادة الثانية من أحكام هذا 

نه "يوصف بالخطر الكبير  في مفهوم هذا القانون، كل تهديد محتمل على اإلنسان وبيئته، يمكن القانون عرف الخطر بأ

 حدوثه بفعل مخاطر طبيعية استثنائية و / أو بفعل نشاطات بشرية".

املتعلق بالوقاية من األخطار  04/20ويستفاد من هذا التعريف الوارد في نص املادة أعاله من أحكام القانون رقم 

ى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة؛ بأن املشرع الجزائري اعتبر أن الخطر الكبير عبارة عن تهديد يلحق الكبر 

باإلنسان والبيئة على حد السواء ويكون هذا الخطر ناتجا عن مجموعة من املخاطر الطبيعية االستثنائية التي ال دخل 

سان نتيجة قيامه بمجموعة من األنشطة االقتصادية أو التجارب لإلنسان ف ها أو قد تكون ناجمة بسبب فعل اإلن

 التكنولوجية التي تنعكس سلبا على اإلنسان القائم وكذا البيئة املحيطة به.

من نفس القانون على مجموعة األخطار املصنفة ضمن األخطار التي تتطلب  10وفي ذات السياق نصت املادة 

ة بأنه: "تشكل أخطار كبرى تتكفل بها ترتيبات الوقاية من األخطار الكبرى في مفهوم ترتيبات الوقاية، إذ أقرت بصفة صريح

 أعاله األخطار التالية: 05املادة 

 الزالزل واألخطار البيولوجية،  -

 الفيضانات،  -

 األخطار املناخية،  -

 حرائق الغابات،  -

 األخطار الصناعية والطاقوية،  -

 األخطار اإلشعاعية والنووية،  -
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 تصلة بصحة اإلنسان، األخطار امل -

 األخطار املتصلة بصحة الحيوان والنبات، -

 أشكال التلوث الجوي أو األرض ي أو البحري أو املائي، -

 الكوارث املترتبة عن التجمعات البشرية الكبرى"  -

وعلى الرغم من التعريفات املقدمة واملحددة ملفهوم مصطلح "الخطر" والتصنيفات املحددة له إال أن الغموض 

ال يكتنفه والسبب في ذلك يعود بالدرجة األولى إلى عدم وجود معيار محدد ودقيق يسمس لنا بوصف خطر ما بالكبير  أو الز 

تحديده ذلك أن األخطار تتغير وتتطور بتطور الزمن خاصة منها تلك املتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا، ومن وجهة نظرنا نرى 

قدرة الدول وعلى وجه الخصوص دول العالم الثالث التي تعاني حكوماتها عجزا أن السبب الرئيس ي في ذلك يعود إلى عدم 

ملحوظا وناتجا عن عدم قدرتها على مواجهة مختلف األخطار التي تتعرض لها؛ ومفاد ذلك أن تحقق الخطر الكبير ومدى 

 تصدي له أو التقليل من آثاره.تأثيره واملخلفات أو الخسائر التي تنجم عنه ترتبط بمدى جاهزية الدولة وقدرتها على ال

ولعل خير مثال على ذلك هو  أن وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية كبرى في الدول املتطورة غالبا ما تكون له آثار 

نسبية أو ضئيلة منعكسة على صحة اإلنسان والبيئة على عكس الدول الفقيرة أو دول العالم الثالث والغير املستعدة ملواجهة 

 Luc Gillon, 2006, p)، حيث تسبب لها الحوادث الطبيعية والتكنولوجية دمارا كبيراوالكوارث الكبرى  من األخطار  هذا النوع

وعلى  2003والجدير بالذكر أن أمثلة هذه الكوارث واألخطار متعددة على املستويين الوطني كزلزال بومرداس سنة ،(24

درجات على سلم ريشتر  7.3و 7والذي تراوحت درجته ما بين  2010سنة املستوى الدولي نجد مثال زلزال هاييتي الذي حدث 

"مليون ومائتي ألف" شخص  120.000"ثالث مائة ألف" جريس و 300.000"ثالث مائة ألف" وفاة و 300.000مخلفا بذلك 

ملزيد من التفصيل ينظر املوقع االلكتروني: )مشرد دون مأوى 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2010_en_Ha%C3%AFti :وقت 10/09/2021، تاريخ االطالع ،

 .(20:21االطالع: 

 السمات األساسية املميزة للكوارث واملخاطر الكبرى وأسس إدارتها:  -2

خاطر الكبرى، ننتقل اآلن إلى تبيان وتحديد أهم السمات التي تميز هذه بعد تعرضنا إلى تحديد مفهوم الكوارث وامل

الكوارث واملخاطر فضال عن تبيان أسس إدارتها في الوقت ذاته، حيث تتمثل السمة األولى واملميزة للكوارث واملخاطر الكبرى في 

ناتج عن أفعال ونشاطات البشر وذلك بناء تنوع املصادر؛ حيث تعتبر هذه الكوارث واملخاطر ذات مصدر طبيعي أو تكنولوجي 

املتعلق بالوقاية  04/20على الوصف الذي حدده لها املشرع الجزائري بصريس العبارة في نص املادة الثانية من القانون رقم 

ارث هي من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة السالف الذكر، لذلك نجد أن غالبية املخاطر والكو 

مفاجئة يترتب على حدوثها انعكاسات خطيرة وخسائر  -باستثناء بعض الكوارث التي يمكن التنبؤ بحدوثها-كوارث طبيعية 

مادية وبشرية على حد السواء، أو كوارث ناتجة بفعل نشاط اإلنسان الذي يتسبب في كوارث تهدد صحة اإلنسان نفسه 

 وكذا البيئة.

الطبيعية موجودة منذ أن خلق هللا عّز وجّل األرض وما عل ها، فبعض هذه الكوارث التي والجدير بالذكر أن األخطار 

تحدث ال يد لإلنسان في حدوثها، باعتبار أن أغلب الكوارث البيئية لها عالقة وثيقة بالترقية الجيولوجية ملنطقة حدوثها 

كين والعواصف الطبيعية والرعدية، فهناك من يعبر عنها السيما االنحرافات وحركة األرض املفاجئ والزالزل والفيضانات والبرا

، ص 2009عباسأبوشامةعبداملحمود، )بالكوارث القدرية أو الناتجة عن قدرة إلهية حيث ال تتدخل إرادة اإلنسان في وقوعها

يساعده على اتخاذ ، إال أنه وبال شك أنه هناك بعض األخطار الطبيعية يمكن لإلنسان التنبؤ بحدوثها، وهو األمر الذي (15

، هذا من ناحية، ومن (530، ص 2002،عزةأحمدعبدهللا)بعض اإلجراءات والتدابير الوقائية التي تقلل من حجم الخطر 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2010_en_Ha%C3%AFti
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2010_en_Ha%C3%AFti
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ناحية أخرى هناك العديد من الكوارث واألخطار التي شهدها العالم كان لإلنسان يد ف ها حيث يتسبب في حدوثها وتحققها 

 اتج عن خطأ السيما منها األخطار الصناعية والتكنولوجية؛بفعله العمدي أو العمدي الن

وتجدر اإلشارة إلى أن الخطر التكنولوجي عرف بروزه كمصطلح وحتى ككارثة في بداية السبعينات من القرن املاض ي، 

ث املتعاقبة حيث تزامن ظهوره مع ظهور وعي اإلنسان بالجانب االيكولوجي وهو األمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الحواد

التي أدت إلى تكبد اإلنسان خسائر فادحة، فضال على انعكاس هذه الحوادث سلبا على البيئة الطبيعية، ومن بين الكوارث 

التكنولوجية التي كان لها تأثير سلبي على ما سبق ذكره، يمكننا أن نذكر على سبيل املثال بعض الحوادث التي حصلت على 

فمن بين الحوادث التي وقعت على املستوى الدولي انفجار مصنع كيميائي لصناعة األلياف في  املستويين الدولي والوطني؛

" القابلة لالشتعال، وقد خلف هذا الحادث cyclohexaneوذلك بعد التسرب الكبير ملادة " 1974اململكة املتحدة وذلك سنة 

 نازل املحطمة."ثالث وخمسين" جريس إضافة إلى آالف امل 53"ثمان وعشرين" وفاة و 28

" بايطاليا ساهم Sevesoأيضا، وقع انفجار في مصنع كيميائي في منطقة " 1976وقد توالت هذه الحوادث ففي سنة 

" السامة وقد كان وقوع هذا الحادث هو السبب الرئيس ي في ظهور التشريعات Dioxinesفي تشكل سحب تحمل مادة "

وص الدول األوروبية التي كانت سباقة في هذا األمر بحيث قامت بتشريع القانونية على املستوى الدولي وعلى وجه الخص

؛ والتي حددت بموجب نصوصها مجمل األخطار املرتبطة 1982جوان من سنة  24" املؤرخة في Seveso 01التعليمة "

قاية من هذه باألنشطة الصناعية والتكنولوجية، كما أقرت في نصوصها أيضا بصفة صريحة ترتيبات وأسس اإلدارة والو 

تعليمة  -، حيث حددت هذه األخيرة ("La directive européenne 82/501/CEE du 24 juin 1982 Dite "Seveso 01)األخطار

"Seveso 01"-  مفهوم الخطر التكنولوجي الكبير وعرفته بأنه "الحادث الذي يقع بسبب طرح مواد، أو حريق، أو انفجار على

صناعي غير متحكم فيه أدى إلى خطر جسيم، فوري أو متأخر على اإلنسان داخل أو خارج  نطاق واسع مرتبط بتطور نشاط

 املؤسسة، و / أو على البيئة ويدخل في الحادث مادة واحدة أو عدة مواد خطرة".

كلم  75وفي فترة ليست ببعيدة شهدت مدينة تولوز الفرنسية انفجارا مدويا ملخزن نترات األمونيوم شوهد على بعد 

"ثالثون" شخصا وكذا إصابة  30موقع الحادث، حيث خلف هذا االنفجار العديد الخسائر البشرية تمثلت في وفاة  من

العشرات من األشخاص، فضال عن تكبدها خسائر مادية كبيرة تمثلت في تحطم أالف املساكن وعشرات املؤسسات اإلدارية 

انفجار ألنبوب الغاز املميع في  1998جزائر فنجد أنها قد شهدت سنة والتعليمية، أما على املستوى الوطني وباإلشارة إلى ال

"أربعة وأربعون" جريس فضال عن جملة من الخسائر  44"سبع" وفيات و 07والية سكيكدة خلف خسائر بشرية متمثلة في 

لى البيئة املادية املتمثلة في تصدع وتهدم العشرات من املنازل وكذا الخسائر االقتصادية التي تؤثر سلبا ع

 (Mohamed Rebah, 2005, p 106).الطبيعية

وتجدر اإلشارة إلى أن الخاصية املشتركة بين األخطار والكوارث الطبيعية باعتبارها من أهم السمات املميزة للكوارث 

خر مرتبطة واملخاطر الكبرى تتمثل في التراكم املعتبر لنكبات قليلة الحدوث، مهمة للبعض، ومتوسطة أو ضعيفة للبعض اآل 

فيما بينها بانتمائها لنفس الحادث سواء كان مناخي و / أو جيولوجي أو صناعي ومحصورة في بعض املناطق الجغرافية، إضافة 

إلى ذلك، تعود زيادة حجم املخاطر إلى أهمية التطور االقتصادي والتمركز السكاني في مناطق معرضة بشدة ألخطار طبيعية 

 .(17، ص 2018، صفصافخالد )وارث الطبيعية والتكنولوجية األكثر خطورة وتكنولوجية، مما يسبب الك

وعليه فإن وقوع مثل هذه الكوارث يستدعي تدخل السلطات املعنية إلقرار نصوص تشريعية تساهم في إدارة وتسيير 

 04/20من القانون رقم  04هذه الكوارث عند حدوثها وهو األمر الذي كرسه املشرع الجزائري بصريس العبارة في نص املادة 

املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة، وقد نصت هذه األخيرة بأنه "يوصف 

بمنظومة تسيير الكوارث، عند حدوث خطر طبيعي أو تكنولوجي تترتب عليه أضرار  على الصعيد البشري أو االجتماعي أو 
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ئي، مجموع الترتيبات والتدابير القانونية املتخذة من أجل ضمان الظروف املثلى لإلعالم والنجدة االقتصادي و / أو البي

 واإلعانة واألمن واملساعدة وتدخل الوسائل اإلضافية و / أو املتخصصة".

رر في حين أن السمة األخرى للكوارث واملخاطر الكبرى تتمثل في كونها تعتبر جسيمة وذات طابع استثنائي تخلف ض

جماعي؛ واملقصود بهذه السمة على وجه الخصوص هو أن هذه املخاطر والكوارث عندما تصيب منطقة معينة فإنها تشكل 

تهديدا حقيقيا ملصالح الدولة من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية، وهو األمر الذي يؤدي إلى اإلخالل بالتوازن الطبيعي 

بشرية، ومن بين اآلثار املترتبة عن جسامة واستثنائية هذه الكوارث هو صعوبة التحكم وإلحاق العديد من األضرار املادية وال

في مقدار الضرر الذي تخلفه فضال عن صعوبة إعادة الحال ملا كان عليه قبل وقوعها، ذلك أن إعادته يتطلب جهدا ووقتا 

 للمناطق املتضررة من هذه الكوارث. فضال عن تكليف السلطات املختصة خسائر مادية في إعادة الترميم أو التأهيل

والجدير بالذكر أيضا أن املخلفات التي تترتب عن هذه الكوارث واملخاطر الكبرى وسواء كانت ذات مصدر طبيعي أو 

تكنولوجي هي ذات طبيعة جماعية، حيث تنجم األخطار الجماعية عن تراكم ألخطار فردية ضعيفة أحيانا، لكن وبسبب عدد 

يين يأخذ الخطر بعدا أكبر، فعلى سبيل املثال عند حدوث تلوث جوي والذي إذا تجاوز التلوث الحضري فيه األشخاص املعن

 Nichan)فإن تأثيره ال يكون على املستوى الفردي فقط، بل يمتد األمر ليصبس خطيرا على مستوى سكان املنطقة % 05نسبة 

Margossian, 2006, p 21). 

الضرر الجماعي الناجم يمكن أن تنطبق على األوبئة والجوائس ولعل أبرز مثال  ويمكننا القول أيضا أن طبيعة

الذي شكل أزمة عاملية، حيث اعتبر العلماء هذه الجائحة  --Covid 19يجسد هذه الحالة هو ظهور وانتشار فيروس كورونا 

ي حدوث التهاب رئوي له، مجموعة من الفيروسات تشكل مرض مستجد ومعدي يصيب الجهاز التنفس ي لإلنسان ويسبب ف

ومن بين أعراضه املختلفة السعال والحمى وصعوبة التنفس وقد ظهر أول مرة في مدينة ووهان بجمهورية الصين في أواخر 

ملزيد من التفصيل ينظر املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية: ) لينتشر بعد ذلك إلى كافة أنحاء العالم 2019عام 

https://www.who.int :16:46، وقت االطالع: 18/09/2021، تاريخ االطالع). 

وقد اعتبرت الدولة الجزائرية جائحة كورونا ضرر ذات طابع جماعي مما جعلها تتخذ العديد التدابير الوقائية للحد 

ة لكافة املؤسسات التعليمية في الجزائر يوم من انتشار هذا الفيروس ومكافحته وذلك عن طريق اإلعالن عن عطلة استثنائي

ملزيد من التفصيل )2021فيفري  25خاصة بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الجزائر بتاريخ  2021مارس  12

، وقت االطالع: 18/09/2021، تاريخ االطالع: http://covid19.sante.gov.dzينظر املوقع الرسمي لوزارة الصحة الجزائرية: 

21:35). 

كما قامت بإصدار مجموعة من  النصوص القانونية الهادفة إلى ضمان إدارة كيفيات الوقاية وكذا سبل مكافحة 

ار  يتضمن تدابير الوقاية من انتش 20/69انتشار فيروس كورونا ومن بين هذه النصوص نجد أحكام املرسوم التنفيذي رقم 

يتضمن تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس  20/69املرسوم التنفيذي رقم ) " ومكافحته19-وباء فيروس كورونا "كوفيد 

 .(2021مارس  21، املؤرخة في 15عدد ومكافحته، الجريدة الرسمية  "19-كورونا "كوفيد 

 الكوارث واملخاطر الكبرى دور السياسة التشريعية بالجزائر في تكريس آليات الوقاية من ثانيا: 

على مدى السنين وهو األمر لقد شهدت الجزائر بحكم موقعها الجغرافي سلسلة متصلة من الكوارث واملخاطر الكبرى 

الذي دفع باملشرع الجزائر إلى تبني سياسة تشريعية تهدف إلى استحداث مجموعة من التدابير واإلجراءات الوقائية للحد أو 

الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، حتى يحافظ بذلك على أمن وسالمة األشخاص واملمتلكات، وقد تم  التقليل من أثر هذه

ترجمة هذه التدابير واآلليات الوقائية بصفة فعلية من خالل إصدار ترسانة متكاملة من القوانين واألنظمة التي تهدف إلى 

https://www.who.int/
https://www.who.int/
http://covid19.sante.gov.dz/
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كانت ذات مصدر طبيعي أو ذات مصدر تكنولوجي وصناعي، وهو ما التحكم في الكوارث واملخاطر الكبرى والوقاية منها سواء 

 سيتم التفصيل فيه النقاط املوالية:

 ة آلليات الوقاية من األخطار الكبرى الناتجة عن الكوارث الطبيعية في الجزائر: األطر القانونية املنظم -1

طار  القانوني املنظم آلليات الوقاية من لقد اصدر املشرع الجزائري ترسانة من النصوص القانونية تعتبر بمثابة اإل 

األخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وتجدر اإلشارة إلى أن أول نص قانوني أصدره املشرع الجزائري في هذا الصدد بهدف 

طبق على املتضمن اإلجراءات الخاصة التي ت 80/02الوقاية من األخطار الكبرى الناتجة عن الكوارث الطبيعية، هو األمر رقم 

املتضمن اإلجراءات الخاصة التي تطبق على اثر الزلزال الذي  80/02األمر رقم )آثار الزلزال الذي حدث في منطقة األصنام

 .(1980أكتوبر  14، املؤرخة في 42حدث في منطقة األصنام، الجريدة الرسمية عدد 

املتضمن  80/02من األمر رقم  01ادة ملزيد من التفصيل ينظر: نص امل)ن نصوص هذا األمر أويستفاد من ذلك  

، تتعلق باتخاذ جميع اإلجراءات الخاصة بعد (اإلجراءات الخاصة التي تطبق على اثر الزلزال الذي حدث في منطقة األصنام

حدوث زلزال األصنام الذي خلف دمارا كبيرا وخسائر بشرية ومادية لحقت األشخاص واملمتلكات، وقد نصت النصوص 

لواردة في مضمون هذا األمر على ضرورة اتخاذ السلطات املعنية كافة اإلجراءات الضرورية، الالزمة واملستعجلة القانونية ا

 بغية الحفاظ على النظام العام وذلك عن طريق تسخير كافة املمتلكات واألشخاص العمومية ملواجهة ومكافحة هذا الكوارث.

الذي شكل انطالقة إلصدار منظومة من  80/02ئري لألمر رقم وبعد حادثة زلزال األصنام وإصدار املشرع الجزا

النصوص القانونية املؤطرة للكوارث الطبيعية وكيفيات الوقاية منها، فبعد خمس سنوات أصدر املشرع الجزائري أيضا 

وم صراحة بأنه واملتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وقد نصت املادة األولى من هذا املرس 85/232املرسوم التنفيذي رقم 

"يتعين على كل سلطة أو هيئة مؤهلة أن تتخذ وتستخدم في إطار القوانين والتنظيمات جميع التدابير واملعايير التنظيمية 

 والتقنية الكفيلة باستبعاد األخطار التي يمكن أن تعرض أمن األشخاص واملمتلكات والبيئة للخطر وأن تخفف من آثارها"

، املؤرخة في 36واملتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،الجريدة الرسمية عدد  85/232التنفيذي رقم من املرسوم  01املادة )

حيث يستفاد من نص املادة املذكورة على وجوبية اتخاذ السلطات املعنية واملؤهلة جميع التدابير الالزمة  ،(1985أوت  25

لطبيعية بهدف حفظ األشخاص واملمتلكات وحتى البيئة على حد للوقاية من األخطار والكوارث الكبرى الناتجة عن الكوارث ا

 السواء فضال عن محاولة التخفيف من وطأة اآلثار أو الخسائر التي خلفتها هذه الكوارث.

املتعلق بتنظيم  01/100أصدر أيضا املرسوم التنفيذي رقم  2001ولم يكتف املشرع عند هذا الحد؛ ففي سنة 

املتعلق بتنظيم  01/100أحكام املرسوم التنفيذي رقم ) األخطار التكنولوجية الكبرى وسيرهصندوق الكوارث الطبيعية و 

، (2001أفريل  18، املؤرخة في 23صندوق الكوارث الطبيعية واألخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، الجريدة الرسمية عدد 

من  03كما هو منصوص عليه في نص املادة حيث تتضمن نصوص هذا املرسوم بصفة خاصة جميع اإلجراءات االستعجالية 

هذا األمر، حيث أن هذه اإلجراءات تتخذها السلطات املعنية بهدف دفع وتقديم التعويضات املالية واملادية لصالح العائالت 

 .ة التي لحقت بأموالهم وممتلكاتهمواألشخاص والضحايا املتضررين من الكوارث الطبيعية وكذا التكنولوجي

املتعلق باألحكام املطبقة على مفقودي باب الواد فقد جاء هذا األمر  02/03فقد اصدر األمر رقم  2002 أما في سنة

من هذا األمر بصريس العبارة على  02، وقد نصت املادة 2001مباشرة بعد فيضانات باب الواد التي شهدتها الجزائر سنة 

انات والتصريس بوفاة كل شخص ثبت وجوده في مكان وقوع "ضرورة قيام الضبطية القضائية بمعاينة أماكن وقوع الفيض

املتعلق  02/03من األمر رقم  02املادة )الكارثة ولم يظهر له أي أثر  ولم يعثر على جثته بعد التحري بجميع الطرق القانونية"

 .(2002فيفري  28، املؤرخة في 15باألحكام املطبقة على مفقودي باب الواد، الجريدة الرسمية عدد 
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وباستقرائنا للنصوص القانونية الواردة في األوامر واملراسيم التنفيذية السالفة الذكر نجد أن املشرع الجزائري قد 

أقر على كيفيات الوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية فضال عن تبيان كيفيات اتخاذ جميع اإلجراءات املستعجلة من طرف 

هذه الكوارث فضال عن تقديم مبالغ مادية للمواطنين املتضرريين من هذه  السلطات املعنية للحد أو التقليل من آثار 

الكوارث، وما يعاب على هذه النصوص أنها لم تحدد كيفيات التأمين على الكوارث الطبيعية، وهو األمر الذي تداركه املشرع 

س العبارة في أحكام األمر رقم ، حيث أقر بصري2003خاصة بعد أحداث الزلزال الذي ضرب مدينة بومرداس سنة  2003سنة 

املتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا على اعتماد نظام التامين على الكوارث وأقره  03/12

بصفة إجبارية على جميع شركات التأمين املعتمدة في الدولة، ويتضمن التأمين في هذه الحالة تقديم تغطية التأمين املتمثل 

من  02املادة )تعويض املادي لجميع األشخاص املتضررين من الكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات والعواصف...الخفي ال

، املؤرخة في 52املتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا، الجريدة الرسمية عدد  03/12األمر رقم 

 .(2003أوت  27

املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير  04/20املشرع الجزائري القانون رقم  فقد اصدر  2004أما في سنة 

الكوارث في إطار التنمية املستدامة وساري املفعول إلى غاية اليوم، وباستقرائنا ألحكام هذا القانون نجد انه قد نص في املادة 

على تحديد مفهوم الخطر الكبير الذي يتضمن جميع  -والتي تم اإلشارة إل ها في موضع سابق من الدراسة -الثانية منه 

األخطار الطبيعية واألخطار االستثنائية أو تلك األخطار الناتجة عن النشاطات البشرية بحيث تنعكس جميعها على اإلنسان 

هذه األخطار والبيئة على حد السواء، وقد نص على جملة األخطار التي تخضع للوقاية فضال عن تحديده آلليات الوقاية من 

 ؛

التي سبق اإلشارة إل ها في موضع سابق من  10ففيما يتعلق بجملة هذه األخطار نجد انه تم تحديدها في نص املادة 

الدراسة، وتتمثل هذه األخطار على وجه الخصوص في الزالزل واألخطار البيولوجية، والفيضانات، واألخطار املناخية، وحرائق 

والطاقوية، واألخطار اإلشعاعية والنووية، واألخطار املتصلة بصحة اإلنسان، واألخطار املتصلة  الغابات، األخطار الصناعية

بصحة الحيوان والنبات، وأشكال التلوث الجوي أو األرض ي أو البحري أو املائي، وأخيرا جميع  الكوارث املترتبة عن التجمعات 

والتنظيمات السابقة، فقد تدارك املشرع مسالة بالغة األهمية تتمثل في البشرية الكبرى، وعليه يالحظ أنه باملقارنة بالقوانين 

أن الكوارث واألخطار الكبرى ال تقتصر فقط على الكوارث الطبيعية كما هو منصوص عليه في األوامر واملراسيم السالفة 

التطور االقتصادي في الدول تعتبر الذكر، وإنما تمتد هذه الكوارث إلى اعتبار األخطار الصناعية والتكنولوجية الناتجة عن 

من بين الكوارث واألخطار الكبرى ألن هذه األخطار ناتجة عن النشاطات االستثنائية والبشرية، أما فيما يتعلق بمسألة آليات 

 الوقاية من هذه األخطار فهي تشمل عنصرين أساسيين؛ 

خطار الكبرى بحيث تضمن الدولة الجزائرية لكل يتمثل العنصر األول في اإلعالم والتكوين في مجال الوقاية من األ 

مواطن إطالعا عادال ودائما على كل املعلومات املتعلقة باألخطار الكبرى، وذلك بتمكينه من معرفة األخطار والقابلية لإلصابة 

مكان إقامته أو نشاطه املوجودة في مكان إقامته إلى جانب العلم بترتيبات األخطار الكبرى وكذا ترتيبات التكفل بالكوارث في 

في حين يقصد بالتكوين إعداد برامج تعليمية حول األخطار الكبرى في جميع مستويات التعليم بهدف تقديم إعالم عام عن 

 .(42، ص 2020، عزوز غربي)األخطار الكبرى وتحضير مجمل الترتيبات الواجب اتخاذها خالل وقوع الكوارث

جراءات الوقائية املطبقة على األخطار الكبرى والتي تشمل بداية استحداث في حين يتمثل العنصر الثاني في اإل 

املتعلق بالوقاية من  04/20من القانون رقم  10مخطط وطني للوقاية من األخطار الكبرى املنصوص عل ها في نص املادة 

حيث يتضمن املخطط الوطني جملة من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة والتي سبق اإلشارة إل ها، 

اإلجراءات املنصوص عل ها في الفصل األول من الباب الثاني في أحكام القانون املذكور والذي جاء تحت عنوان فصل 

 20و 19و 18القواعد واألحكام العامة على جميع األخطار الكبرى، حيث وردت هذه اإلجراءات على وجه التحديد في املواد 
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املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير  04/20من القانون رقم  20و 19و 18ملزيد من التفصيل ينظر: املواد )على التوالي

؛ وتتمثل في املعرفة الجيدة بالخطر، وتحسين عملية وقوعه، وتشغيل منظومة اإلنذار (الكوارث في إطار التنمية املستدامة

دابير املتعلقة بالوقاية من الكوارث، فضال عن إعالم السكان املعنيين وتحديد بشأن الخطر ثم التأكد من جودة وفعالية الت

املناطق الجغرافية املشمولة بوقوع الخطر، وأخيرا عدم إعادة تأهيل أي مجمع سكني تهدم بفعل هذه الكوارث إال بعد 

جزئي الناتج عن مخاطر زلزالية أو القيام بإجراءات الفحص واملراقبة املتخصصة للتأكد من أسباب االنهيار الكلي أو ال

 جيولوجية.

كما تشتمل اإلجراءات الوقائية املطبقة على األخطار الكبرى أيضا مجموعة من اإلجراءات الخاصة بالوقاية بكل 

شكل من أشكال املخاطر املنصوص عل ها قانونا؛ فمن بينها اتخاذ تدابير وقائية خاصة بالفيضانات وذلك بسبب الطبيعة 

املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار  04/20لهذه الكارثة حيث أقرت أحكام القانون رقم  الخاصة

التنمية املستدامة إجراءات خاصة تتضمن في مجملها استحداث مخطط عام للوقاية من الفيضانات عن طريق تحديد 

على  25و 24نذار من وقوعها والتي تم النص عل ها في املادتين املناطق القابلة للتعرض لهذه الكارثة وشروط وكيفيات اإل 

التوالي من القانون السالف الذكر، إضافة إلى ذلك فقد تم استحداث مجموعة من اإلجراءات الخاصة بالوقاية من املخاطر 

والعواصف الثلجية وذلك في  املناخية املتمثلة في الرياح القوية وسقوط األمطار الغزيرة والجفاف والتصحر والرياح الرملية

من نفس القانون، أما فيما يتعلق بسبل الوقاية منها فهي نفس اإلجراءات املتخذة في الوقاية  28و 27و 26نصوص املواد 

 من الفيضانات.

املتعلق  04/20من أحكام القانون رقم  31و 30و 29أما فيما يتعلق بالوقاية من حرائق الغابات فقد نصت املواد 

اية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة على جملة من إجراءات الوقاية واملتمثلة في تصنيف بالوق

املناطق الغابية املعرضة للخطر، وتحديد التجمعات السكانية املوجودة بها فضال عن تفعيل منظومة اإلنذار املبكر واتخاذ 

 .(51ص ، 2020،عزوز غربي) مع إلزامية التأمين ضد هذه األخطار الكبرى  جميع تدابير الوقاية الالزمة بشأنها

 :التشريعات الخاصة بآليات الوقاية من املخاطر الصناعية والتكنولوجية في القانون الجزائري  -2

لقد سعى املشرع الجزائري في استحداث تشريعات قانونية خاصة تهدف إلى الحماية من جميع املخاطر الصناعية 

املتعلق  90/78ولوجية الناتجة عن الوحدات واملنشآت الصناعية، تتمثل بداية في إصدار املرسوم التنفيذي رقم والتكن

املتعلق  90/78حكام الواردة في نصوص املرسوم التنفيذي رقم ملزيد من التفصيل ينظر: األ ) بدراسة التأثير على البيئة

؛ حيث حددت أحكام هذا األخير كيفيات (1990مارس  07، املؤرخة في 10 ثير على البيئة، الجريدة الرسمية عددأبدراسة الت

تقديم دراسة التأثير على البيئة باعتبارها من أهم اآلليات التقنية للوقاية من أخطار التلوث الصناعي، ثم  تالها بعد ذلك 

حكام الواردة في من التفصيل ينظر: األ  ملزيد)املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة 03/10إصدار القانون رقم 

 20، املؤرخة في 43طار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية عدد إاملتعلق بحماية البيئة في  03/10نصوص القانون رقم 

، حيث اعتبرت أحكام هذا القانون بمثابة اإلطار النظري للبيئة فقد تضمنت أحكامه إجراءات وقائية تحول (2003جويلية 

 .ون وقوع األضرار الناتجة عن النشاطات الصناعيةد

املتعلق بالتنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة  06/198إضافة إلى ذلك تم إصدار املرسومين التنفيذيين رقم 

ظر: ملزيد من التفصيل ين) املتعلق بكيفيات إجراء دراسة التأثير على البيئة 07/144لحماية البيئة واملرسوم التنفيذي رقم 

املتعلق بالتنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة لحماية البيئة،  06/198حكام املرسومين التنفيذيين رقمأحكام الواردة في األ 

ير أثجراء دراسة التإاملتعلق بكيفيات  07/144، واملرسوم التنفيذي رقم 2006ماي  31، املؤرخة في 37الجريدة الرسمية عدد 

، وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه النصوص القانونية قد (2007ماي  22، املؤرخة في 34سمية عدد على البيئة، الجريدة الر 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 320

أقرت صراحة على إجراءين في غاية األهمية يهدفان إلى الوقاية من املخاطر الصناعية والتكنولوجية يتمثالن في دراسة تأثير 

 في األخطار؛   هذه املخاطر على البيئة ودراسة التدابير الوقائية للتحكم

حيث يتمثل األجراء األول في دراسة تأثير املخاطر على البيئة، فهناك جانب من الفقه يعتبر أن دراسة التأثر عبارة 

دراسة تقنية مرتبطة بالحياة االجتماعية وهي جزء ال يتجزأ من النظام االيكولوجي، في حين يرى البعض اآلخر أن عملية 

دل بين مشروعات برامج التنمية البيئية بهدف التقليص أو منع التأثيرات السلبية وتعظيم التأثيرات تقسيم األثر البيئي املتبا

االيجابية بشكل يحقق أهداف التنمية غير املضرة بالبيئة، وفي هذا الصدد اصدر املشرع الجزائري املرسوم التنفيذي رقم 

 قة على دراسة وموجز التأثير على البيئة.املتعلق بتحديد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات املصاد 07/145

حيث تضمنت أحكام هذا املرسوم تبيان كافة اإلجراءات املتعلقة بدراسة التأثير على البيئة واملتمثلة بداية في إيداع 

من  دراسة التأثير لدى الوالي املختص إقليميا بحيث يكلف هذا األخير املصالح املختصة بالبيئة بفحص امللف تل ها مجموعة

من أحكام املرسوم التنفيذي  51و 50و 49اإلجراءات القانونية واإلدارية املنصوص عل ها جملة وتفصيال في نصوص املواد 

السالف الذكر، والهدف من إقرار جميع هذه اإلجراءات القانونية واإلدارية هو التكريس الفعلي ملبدأ األمن البيئي في املجال 

 ملمتلكات من انعكاس خطير قد ينتج عن الفشل في انجاز هذه املشاريع.االقتصادي وحماية لألفراد وا

في حين يتمثل اإلجراء الثاني في دراسة التدابير الوقائية للتحكم في األخطار  ذات املصدر البشري السيما منها األخطار 

النوع من األخطار ذات املصدر الصناعية والطاقوية، حيث حدد املشرع الجزائري أهم التدابير الوقائية للتحكم في هذا 

البشري وذلك عن طريق استحداثه للمخطط العام للوقاية من األخطار الصناعية والطاقوية للحد من أخطار االنفجار 

واالنبعاث الخطير للغازات أو االندالع املفاجئ للحرائق، وكذا تسرب املواد املصنعة أو انفجارها وذلك طبقا ملا نصت عليه 

املتعلق بتحديد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات املصادقة على دراسة  07/145من املرسوم التنفيذي رقم  17و 16املواد 

 وموجز التأثير على البيئة.

ويشتمل هذا املخطط على وجه الخصوص املؤسسات واملنشآت الصناعية، إضافة إلى جميع اإلجراءات املطبقة 

يق اإلجراءات املتعلقة بهذا املخطط على كافة املنشآت الصناعية وكذا املناجم على هذه املنشآت باالستناد على موقعها، وتطب

ومصالح الحجارة واملنشات وتجهيزات معالجة ونقل الطاقة املتعلقة باملحروقات وهو األمر الذي أقره املشرع صراحة في الفرع 

 34و 33و 32ار الصناعية والطاقوية في املواد من الفصل الثاني  والذي جاء تحت عنوان األحكام الخاصة بالوقاية من األخط

املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة، وتطبيقا لألحكام  04/20من القانون رقم 

رة الواردة في هذه النصوص يمكننا تحديد إجراءات الخطر في مجال املنشات املصنفة عن طريق وصف األماكن املجاو 

 للمشروع والتي يمكن أن تتضرر من االستغالل، ووصف املخاطر وتحديد طبيعتها ونوعيتها ثم تحديد تدابير الوقاية منها. 

 خاتمة: 

في الختام نجد أن هذه الورقة البحثية عالجت موضوع السياسة التشريعية في إدارة الكوارث واملخاطر الكبرى 

آفاق الوقاية من أخطار الكوارث؛ وقد توصلنا بهذا الخصوص إلى جملة من النتائج بالجزائر: بببين واقع النص القانوني و 

 متمثلة في: 

اإلطار املفاهيمي إلدارة الكوارث واملخاطر الكبرى في الجزائر: عن طريق تعريفها من الناحيتين اللغوية تحديد  -1

والواردة في التشريع الجزائري، وتتميز  وكذا تسليط الضوء على مختلف النصوص القانونية املنظمة لهاواالصطالحية 

الكوارث واملخاطر بجملة من السمات متمثلة في تنوع مصادرها الطبيعية أو التكنولوجية، كما تعتبر  هذه الكوارث جسيمة 

 وذات طابع استثنائي تخلف ضرر جماعي يلحق باألشخاص واملمتلكات. 
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نوعة تهدف إلى وضع آليات إستراتيجية على شكل مخططات سعي الجزائر الدائم إلى اعتماد منظومة قانونية مت -2

عامة وشاملة تهدف إلى فرض إجراءات وقائية تحد وتقلل من حجم الخسائر املادية والبشرية املترتبة عن وقوع هذه املخاطر 

 والكوراث الكبرى.

ل إلى حد كبير من حجم إلزامية االستعداد للمخاطر والكوارث الكبرى ذات املصدر الطبيعي أو التكنولوجي يقل -3

األضرار والخسائر املادة والبشرية التي تلحق املمتلكات واألشخاص، وهو األمر الذي استوجب اتخاذ السلطات املعنية واملؤهلة 

 في الدولة الجزائرية كافة اإلجراءات الوقائية الالزمة إضافة إلى تطوير األساليب والتقنيات املعتمدة في مجال الوقاية والتدخل

 فضال عن تحديث املنظومة القانونية والسياسة التشريعية التي تشكل اإلطار النظري والقانوني لها.

تبني الجزائر للسياسة التشريعية كان الهدف الرئيس ي منه استحداث مجموعة من التدابير  إن السبب من وراء -4

التكنولوجية، حتى تحافظ بذلك على أمن وسالمة واإلجراءات الوقائية للحد أو التقليل من أثر هذه الكوارث الطبيعية أو 

األشخاص واملمتلكات على كامل التراب الوطني وال يتأتى ذلك إال من خالل التطبيق الفعلي لنصوص القوانين واألنظمة التي 

 تهدف إلى التحكم في الكوارث واملخاطر الكبرى سواء كانت ذات مصدر طبيعي أو ذات مصدر تكنولوجي وصناعي.

لتقليص من حجم اآلثار التي تخلفها الكوارث الطبيعية واألخطار الكبرى سواء كانت طبيعية أو تكنولوجية إن ا -5

يتجلى من خالل املعرفة واإلملام بكافة التداعيات ونقاط الضعف املوجودة في املنظومة املعتمدة ثم معالجتها عن طريق وضع 

على الجوانب السلبية في االستراتيجيات املعمول بها وكذا التقليل من استراتيجيات فعالة ومخططات عامة تهدف إلى القضاء 

حجم الخسائر التي قد تتكبدها الدولة في حالة وقوع وتحقق الكارثة، وذلك بغية تحقيق مبدأ األمن البيئي القائم على 

 استمرارية السياسة التنموية املستدامة في القطاعين االقتصادي واالجتماعي.
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 ، الجزائربن بوعلي بالشلف
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 امللخص:

 

التغيرات املناخية وحدوث كثيبر مبن الكبوارث الطبيعيبة مثبل البزالزل، الفيضبانات، األعاصبير والببراكين، والتبي الببد علبى املعنيبين يشهد العالم كثير من 

 البحث عن أحسن املقاربات إلدارة أحسن للمخاطر.

ألدوات املناسببة إلدارة هبذه الكبوارث، خاصبة والجزائر بحكم موقعها الجغرافي والكوارث الطبيعية التبي سبجلتها عببر تاريخهبا، الببد عل هبا البحبث عبن ا

 وأن مدننا وأحيائنا تتميز بهشاشة كبيرة لعدة اعتبارات أهمها تمركزها وتطورها بشكل فوضوي وبالقرب من األقطاب الصناعية الكبيرة.

رة إلدارة  من بين أهم األدوات التي تبنتها السلطات الجزائرية إلدارة تبعات هذا النوع من املخاطر تدعيم نظام
ّ
التأمينات بترسانة من القبوانين املبؤط

املتعلببق بإلزاميببة التببأمين علببى الكببوارث الطبيعيببة وتعببويض الضببحايا،  2003أوت  26الصببادر فببي  03/12مخبباطر الكببوارث الطبيعيببة، أهمهببا املرسببوم 

 وكذا مراسيمه التنفيذية.

ن كأليبببة إلدارة تبعبببات مخببباطر الكبببوارث الطبيعيبببة فبببي الجزائبببر، والتبببي سبببنحاول مبببن انطالقببا مبببن هبببذه املعطيبببات تبببأتي هبببذه الدراسبببة املوسبببومة: التبببأمي

خاللهبببا تسبببليط الضبببوء علبببى دور الصبببناعة التأمينيبببة ملسببباعدة مختلبببف الفببباعلين فبببي إدارة أحسبببن وتقبببديم الضبببمانات املناسببببة ملثبببل هبببذا النبببوع مبببن 

فببي املجببال، وتقببديم بعببض التوصببيات التببي نعتقببد أنهببا ستسبباهم أكثببر فببي تفعيببل دور املخبباطر، ومعالجببة أهببم اإلشببكاالت املرتبطببة بالعمليببة التأمينيببة 

 الصناعة التأمينية في إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية. 

 

 : التأمين، الكوارث الطبيعية، الزالزل، الفيضانات.الكلمات املفتاحية

mailto:himrane@univ-jijel.
mailto:fatmekhlouf60@gmail.com
mailto:h.hassani@univ-chlef.dz
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 مقدمة:

إلى أخطار على البيئة وعلى الحياة البشرية، يشهد العالم تغيرات مناخية مستمرة تأدي في كثير من األحيان 

زل، الفيضانات، األعاصير والبراكين، لذلك البد على املعنيين من بين هذه األخطار الكوارث الطبيعية كالزال 

 البحث عن أحسن املقاربات إلدارة أحسن لهذه املخاطر للتحكم على األقل في التبعات املالية لها.

رافي والكوارث الطبيعية التي سجلتها عبر تاريخها، البد عل ها من البحث عن أحسن والجزائربحكم موقعها الجغ

األدوات إلدارة هذه الكوارث، خصوصا وأن الكثير من البنايات تتمركز في الشمال الذي يتميز بدرجة خطورة 

 عالية على األقل من حيث الزالزل.

دارة تبعات هذا النوع من املخاطر تدعيم نظام من بين أهم األدوات التي تبنتها السلطات الجزائرية إل 

رة إلدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، أهمها املرسوم 
ّ
 26الصادر في  03/12التأمينات بترسانة من القوانين املؤط

 املتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا، وكذا مراسيمه التنفيذية. 2003أوت 

التأمين كألية إلدارة مخاطر الكوارث الطبيعية في املعطيات تأتي هذه الدراسة املوسومة: انطالقا من هذه 

، والتي سنحاول من خاللها تسليط الضوء على دور التأمين ملساعدة مختلف الفاعلين في إدارة الجزائر

 رتبطة بهذه األلية.أحسن وتقديم الضمانات املناسبة ملثل هذا النوع من املخاطر، ومعالجة أهم اإلشكاالت امل

: مبببا هبببو البببدور البببذي يمكبببن أن يلعببببه نظبببام التأمينبببات فبببي إدارة مخببباطر الكبببوارث الطبيعيبببة فبببي إشـــكالية البحـــث

 الجزائر؟

 ملعالجة اإلشكالية سنتطّرق إلى املحورين التاليين: 

 

 مفهوم التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية -

 .رالجزائتقييم خطر الكوارث الطبيعة في  -

 

 مفهوم التأمين على أخطار الكوارث الطبيعيةأوال: 

الصادر  04/20من القانون رقم  2تعتبر الكوارث الطبيعية في الجزائر من األخطار الكبرى املعّرفة بنص املادة 

أو \بأنها كل تهديد محتمل لإلنسان والبيئة قد يحدث بفعل طارئ طبيعي استثنائي و ]1[2004ديسمبر 25في 

تم إحصاء أهم األخطار الكبرى التي يمكن أن  10ط اإلنسان. وبموجب نفس القانون في مادته بفعل نشا

تتعرض لها الجزائر، أهمها الزالزل واألخطار الجيولوجية، الفيضانات، تقلبات الطقس، حرائق الغابات، 

ة بالصحة البشرية، األخطار الصناعية و الطاقوية، أخطار اإلشعاعات و األخطار النووية، األخطار املتعلق

األخطار املرتبطة بالصحة الحيوانية و النباتية، التلوث البيئي و األرض ي و البحري أو تلوث املياه، أخطار 

فهي تحصر  04/268من املرسوم التنفيذي رقم  02الكوارث املرتبطة بالتجمعات البشرية الهامة. أما املادة 

                                                           
 .29/12/2004الصادرة يوم  84، اوجريدة الرمسية رقم ن الكوارث و تسيريها يف إطار التنمية املستدامةاملتعلق بالوقاية م2004ديسمرب  25الصادر يف  20-04من القانون رقم  2ملادة ا1
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ل ها في الزالزل، الفيضانات، األعاصير و الرياح القوية، انزالق التربة الكوارث الطبيعية امللزمة بعملية التأمين ع
]1 [ . 

وتتعببببّدد أخطببببار الكببببوارث الطبيعيببببة و تختلببببف آثارهببببا حسببببب حجببببم األضببببرار التببببي تسببببببها، موقببببع حببببدوثها، عببببدد 

هبببذه  الضبببحايا و عوامبببل أخبببرى. فعلبببى املسبببتوى البببدولي، يبببتم تسبببجيل خسبببائر بمالييبببر البببدوالرات عنبببد وقبببوع مثبببل

األخطببار وهببي فببي غالببب األحيببان ال يمكببن للببدول املعنيببة تحمببل تبعاتهببا املاديببة، فعلببى سبببيل املثببال الجببدول املببوالي 

 يوضح بعضا منها: 

 ] 2[من بين أعنف الزالزل في العالم  .01الجدول رقم 

Ville / Zone Pays Date Magnitude Nombre de morts 
Kangra Inde 4 avril 1905 M=8,6 19 000 
Santiago du Chili Chili 17 août 1906 M=8,6 20 000 
Messine Italie 28 décembre 1908 M=7,5 100 000 
Avezzano Italie 13 janvier 1915 M=7,5 29 980 
Bali Indonésie 21 janvier 1917 M=? 15 000 
Gansu Chine 16 décembre 1920 M=8,6 200 000 
Tōkyō Japon 1er septembre 1923 M=8,3 143 000 
Xining Chine 22 mai 1927 M=8,3 200 000 
Gansu Chine 25 décembre 1932 M=7,6 70 000 
Quetta Pakistan 30 mai 1935 M=7,5 45 000 
Chillán Chili 24 janvier 1939 M=8,3 28 000 
Erzincan Turquie 26 décembre 1939 M=8,0 30 000 
Ashgabat Turkménistan 5 octobre 1948 M=7,3 110 000 
DashtiBiazKhorassan Iran 31 août 1968 M=7,3 16 000 
Chimbote Pérou 31 mai 1970 M=8,0 66 000 
Yibin Chine 10 mai 1974 M=6,8 20 000 
  Guatemala 4 février 1976 M=7,5 23 000 
Tangshan Chine 27 juillet 1976[12] M=8,2 240 000 
Michoacan Mexique 19 septembre 1985 M=8,1 20 000 
Région de Spitak Arménie 7 décembre 1988 M=7,0 25 000 
Zangan Iran 20 juin 1990 M=7,7 45 000 
Kocaeli Turquie 17 août 1999 M=7,4 17 118 
Bhuj Inde 26 janvier 2001 M=7,7 20 085 
Bam Iran 26 décembre 2003 M=6,6 26 200 
Sumatra Indonésie 26 décembre 2004 M=9,3 227 898 
Muzaffarabad Pakistan 8 octobre 2005 M=7,6 79 410 

                                                           
1
 Décret  exécutif  n°04‐268  du  29  août  2004  portant identification  des événements  naturels  couverts  par  

l’obligation  d’assurance  des  effets des  catastrophes  naturelles  et  fixant  les  modalités  de  déclaration  de  l’état  de 

catastrophe naturelle.   
2
 Informations collectées du site official du Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique : 

http://www.craag.dz/ , consultés le 17/08/2012. 
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Province du Sichuan Chine 12 mai 2008 M=7,9 87 149 
Port-au-Prince Haïti 12 janvier 2010 M=7,2 230 000 
Côte Pacifique du 

Tōhoku 

Japon 11 mars 2011 M=8.9 inconnu pour le 

moment Muzaffarabad Pakistan 8 octobre 2005 M=7,6 79 410 
 

مليببار دوالر سببنة  130، أكثببر مببن 2005مليببار دوالر سببنة  120حيببث بلغببت الخسببائر املاديببة لهببا علببى سبببيل املثببال  

، مبببن ]1[ 2011مليبببار دوالر جبببراء الكبببوارث الطبيعيبببة فقبببط فبببي السداسببب ي األول مبببن سبببنة  265و أكثبببر مبببن   2010

 حساب الخسائر البشرية التي تصل إلى أالف القتلى.دون 

وقببد شببهدت الجزائببر فببي تاريخهببا عديببد الكببوارث كببان أهمهببا الببزالزل وهببذا بببالنظر إلببى موقعهببا الجغرافببي فببي منطقببة 

 شديدة الخطورة من حيث درجة وقوع الزالزل خصوصا في املنطقة الشمالية كما يوضحه الشكل التالي:

 ]2[ع الزلزالية في الجزائر: املواق01الشكل رقم 

 
مبنطقااة ساايدد عبااد الرالااان بواليااة الداالف بدرجااة قو ااا  2021ساابتمرب  09ياااوجزاير تدااهد دوريااا عديااد اضاازات اأررااية مااان أخرهااا يااوم 

4.23. 

 أهم الكوارث اليت شهد ا ميكن تلخيصها يف اوجدول املوايل:

 .] 1 [اوجزاير أهم الكوارث الطبيعية اليت شهد ا.  02رقم  جدولال

                                                           
1
Selon le cabinet international Willis-Re, site : www.willis.com, consulté le 16/08/2012.  

2
https://www.craag.dz, consulté le 23/09/2021. 

3
https://www.craag.dz, consulté le 23/09/2021 

http://www.willis.com/
https://www.craag.dz/
https://www.craag.dz/
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 أحساان بتبعا اااتقاارر ورااع تنلاايم للوقايااة و التكفاال الكااوارث الطبيعيااة الاايت شااهد ا والتاازال اوجزاياار يقااد سلساالة ومنتيجااة للنداااز الزلاازايل و 
، 1985سنة  الوقاية من الكوارث و تنليم اإلسعاياتاملتعلقني ب 85/232و   85/231 ، يكان صدور املرسومنيخصوصا املادية منها

ل تفادد حتو   تبعا ا، من خالل تقليص أثارها و تسيريها إىل الوقاية منمل املصاحل بداية من مرحلة اأخطار الكربى  ك يف إدارة يدرت حبيث 
 ، سنرمز يف دراستنا على ميفية إدارة أخطار الكوارث الطبيعية من خالل نلام التأمني.لاهرة إىل مارثةال

طار الكوارث الطبيعيةغري معنية بالتأمني، مسح املدرع اوجزايرد من خالل قانون التأمينات بعدما مانت أخأما من حيث عملية التأمني، ي
ملؤسسات ]3[95/07بالتغطية رد هذا النوع من اأخطار يف إطار الضماانات املكم لة خلطر احلريق، و قد مسح اأمر ]2[1980لسنة 

و بعد أثار ييارانات باب الوادد بالعاصمة وزلزال زمورد  .تأميان عن اأررارالتأمني بإحلاق هذا النوع من الضمانات لكل أناواع عقاود ال
، أجرب املدر ع اوجزايرد مل املتعاملني االقتصاديني بامتتاب هذا النوع من العقود، مما حد د إطار العمل 2003ماد  21في ببومرداس

ة ضا إلدارة أحسن ضذا النوع من اأخطار اخلاصة، سواء ما تعلق ملختلف املتدخلني من خالل ترسانة من القوانني و املراسيم التنفيذي

                                                                                                                                                                                                 
1
Informations collectées du site official du ministère de l’intérieur algérien : 

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=10&s=4, et site du Centre de Recherche en Astronomie 

Astrophysique et Géophysique : http://www.craag.dz/ , consultés le 15/08/2012. 
 .1980أوت  12الصادرة يف  33، اوجريدة الرمسية للجمهورية اوجزايرية رقم 1980أوت  09املؤرخ يف  07/80القانون رقم 2

3ه. 1415شوال  07الصادرة يف  13، اوجريدة الرمسية للجمهورية اوجزايرية رقم 1995جانفي  25املؤرخ يف  07/95رقم القانون 
 

 الضحايا واألضرار نوع الظاهرة الموقع التاريخ
 تدمري اوجزاير مليا و مثري من الضحايا زلزال اوجزاير 03/01/1365
 قتيل و خساير مبرية يف البنايات. 38أمثر من  7,5زلزال بقوة  قورايا 15/01/1891
 خساير مبرية يف البناياتقتيل و  30أمثر من  6,6زلزال بقوة  سور الغزالن 26/06/1910
 قتيلني و خساير يف البنايات. 5,1زلزال بقوة  أبو احلسن 25/08/1922
 مسكن منهار  20000قتيل،  1243 6,7زلزال بقوة  الدلف 09/09/1954
 قتيل و خساير مبرية يف البنايات. 264أمثر من  5,6زلزال بقوة  جباية 12/02/1960
 قتيل و خساير مبرية يف البنايات. 47أمثر من  5,6ةزلزال بقو  مسيلة  21/02/1960
 أررار.  مليار دوالر 2و أمثر من  قتيل،  2633أمثر من  7,3زلزال بقوة  الدلف 10/10/1980
 وييات و خساير مادية. 10 5,9زلزال بقوة  قسنطينة 27/10/1985
 قتيل،  و خساير مادية. 22 6,0زلزال بقوة  جبل شنوة 29/10/1989
 مليون دوالر( 50) مبىن حمطم 1000،  و جريح 290، وياة 171 5,4زلزال بقوة  معسكر 1994\08\18
 دج  10.000.000و أررار قدرت ب  ،وياة 16 ييضانات برج بوعريريج  1994\09\23
 .منكوب 25000،وياة 28 5,8زلزال لقوة  تيموشنت 1999\12\22
 مليون دوالر 544، أررار بأمثر من وياة و مفقود 900أمثر من  ييضانات باب الوادد 2001\12\10
مبىن متضرر  19800، و بدون مأوى 180000، وياة 2278 زلزال  بومرداس 2003\05\21

 مليار دوالر(.5) مليار دج 222 دمت و أررار قدرت ب  16715
 مليامبىن  دمت جزييا أو   7000و  ،أسرة منكوبة 5000أمثر من  ييضانات أدرار 2004\04\14
 مليون دوالر 250، أررار  بمبىن 3000ر أمثر من و تضر   ،وياة 43 ييضانات غرداية 2008\09\01
 .مبىن  دمت أو تضررت 4300وياة و  13 ييضانات بدار 2008\10\08
 .مبىن 5500وياة واحدة وتضرر  ييضانات أدرار 2009\01\20

 اإلحصاييات غري متويرة ييضانات البيض  2011
    

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=10&s=4
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بكيفية التعويض، بتعريف الكوارث الطبيعية، بكيفية حتديد عناصر تسعري هذا النوع من اأخطار، بكيفية تدخل الدولة يف إطار عملية 
 ة عمل مرمزية املخاطر.إعادة تأمني أخطار الكوارث الطبيعية و التزاما ا التقنية، باإلراية إىل ميفي

، خيضع بكاية أنواعا  إىل املبادأ التعويضاي وهويالتأمني على أخطار الكوارث الطبيعية يهدف إىل إصالح اخلساير اليت تصيب املمتلكات، 
 .]1[وهو ملزم وجميع املالك، مانوا أشخاص طبيعيني أو معنويني ميارسون نداز صناعي أو جتارد 

مل الكوارث الطبيعية قابلة أن تكون حمل تأمني، لكن عملية تأمينها ال   املختصني يف إدارة وتقييم املخاطر،،من الناحية العلمية وحسب 
ختضع يقط لقوانني السوق )الطلب والعرض(. يمن جهة العرض، ميكن مالحلة عدم قدرة السوق التأميين على تقدمي مثل هذا النوع من 

/أو ؤسسات واملمن ناحية الطلب، ميكن مالحلة استحالة قيام أما وقوع مثل هذه املخاطر. التغطية خاصة يف بعض املناطق املعروية ب
حتقيق التوازن بني العرض والطلب قد يكون صعبا، لذلك ميكن لذلك يإن إمكانا م. تفوق بديع مبالغ مالية مبرية مأقساز تأمني اأيراد 

عندما تكون الكوارث مبرية جدا، مما ميكن مذلك هبا مصاحل الدولة  تتكفلالتأثري على العرض عن طريق إدخال رمانات عمومية 
تدجيع الطلب بالنسبة للمؤسسات و اأيراد على التغطية رد مثل هذا النوع من اأخطار عن طريق خمتلف اأدوات اليت ميكن أن تكون 

 إجبارية.

عدد العقود املباعة بالنسبة للتأمني عن الكوارث الطبيعية رئيل  سنة يبقى 17لكن يف اوجزاير و رغم تعدد قنوات التوزيع، و منذ أمثر من 
 %8من املمتلكات القابلة للتأمني، لكن نسبة التغطية وصلت إىل  %50جدا مقارنة بالتوق عات املسطرة و اليت مانت  دف إىل تغطية 

 . ]2[من املسامن%4يقط من البنايات الصناعية، و 

كوارث الطبيعية إال بعد إعالن حالة الكارثة من خالل قرار مدرتك بني وزيرد اوجماعات احمللية و و ال يكون التعويض عن أخطار ال
 . ]3[املالية، يعر ف احلادث املعين بالكارثة، تارخي ، و البلديات املعنية 

 الجزائر خطر الكوارث الطبيعة في تقييم :ثانيا

لتأثري العديد من العوامل منها تكاليف اإلنتاج، حبيث ها يفرتض أن خيضع سعر  إقرارباعتبار منتجات التأمني هي خدمة تقدم بثمن يإن 
وهدف املؤسسة الذد حيدد مستوى الربح أو اخلسارة، و مذا هيكل السوق ييما إذا مانت خدمة البد للسعر أن يغطي التكلفة الكلية لل

سعر السوق يطب ق على مل املنتجات املتجانسة، و على  سوق منايسة أو سوق احتكار.االجتاه العام يؤم د على وجود سعر واحد هو
، يال توجد سياسة سعرية خاصة بكل مؤسسة على حدى، إال أن الواقع غري ] 4[اوجميع الرروخ ضذا السعر يف ظل قواعد املنايسة الكاملة

يد سعر أخر خيتلف عن السعر السايد ذلك، يغالبا ما يسقط شرز أو أمثر من شروز املنايسة الكاملة مما جيعل مل مؤسسة تقوم بتحد
 يف السوق.

، و ميكن تعريف الدرمة ومنايسيها و اليت البد و أن تتناسب مع أهداف و سياسة  ،التأمني قرارات التسعري شرماترارات قمن أهم 
صل عليها املستهلك نتيجة امتالم  أو الساعر على أن   مبلغ من املاال ميثل مثنا للسالعة أو اخلدمة، و بدكل أوسع ميثل جمموعة القيم اليت حي

                                                           
1
Art. 1 de l’ordonnance n° 03-12 du 26 Août 2003 relative à l’obligation  d’assurance des Catastrophes  Naturelles   et à 

l’indemnisation des victimes. 
2
Adapté du rapport de l’activité de l’assurance en Algérie année 2019 

3
Art. 02 du décret  exécutif  n°04‐268  précédemment cité. 

حريااة الاادخول جااود جمموعااة ماان الساالع املتجانسااة، ، و عاادد مبااري ماان املداارتين والبااايعني، حبيااث ال ميكاان أد ماانهم التااأثري يف سااعر السااوق السااايدشااروز نلااام املنايسااة الكاملااة أن يكااون هناااك 4
معلاام املداارتين والبااايعني علااى علاام ماماال بأسااعار و ، اضاادف اأساسااي ملعلاام املؤسسااات هااو حتقيااق أقصااى ربااح، ال توجااد اتفاقيااات بااني املؤسسااات، واخلااروج ماان السااوق يف أد وقاات دون قيااود

 ظروف السوق.
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، ]2[التسعير حسب السوقالسعر التنافسي، . من أهم طرق التسعري اأمثر استعماال للخدمات جند ]1[استخدام  للسلاعة أو اخلدمة
 التسعير حسب التكلفة. 

و الذد يكون حسب   يعة اخلطر، احتمال وقوعطب على أخطار الكوارث الطبيعية التأمنيأهم العناصر اليت تؤخذ بعني االعتبار يف تسعري 
املنطقة الزلزالية بالنسبة خلطر الزالزل و حسب درجة التعرض للفيضانات و انزالق الرتبة و اأعاصري، هداشة البناية ومدى احرتامها 

 ،(règles  parasismiques algériennes 99-RPA99 version 2003)دة يف اوجزاير، باخلصوصلقواعد البناء احملد  
رة باألف إذا مانت املنطقة معر   0,2لزالزل حسب املنطقة، مث يضاف إلي  ال اأساس بالنسبة خلطر يتم حتديد معد  على أساس  حبيث 

رة خلطر انزالق باألف إذا مانت املنطقة معر   0,2باألف إذا مانت املنطقة معررة خلطر اأعاصري، و 0,1خلطر الفيارانات، و 
باألف بالنسبة  0,83إىل  0,03باألف بالنسبة للبنايات العادية، و  1,25إىل  0,05بني التأمني قسط معدل يرتاوح   و ،]3[الرتبة

نفقات االمتتاب و التسيري، املعدالت املتوسطة مما تدمل قيمة التأمني على الكوارث الطبيعية . ] 4[للبنايات الصناعية و التجارية
تكوين ب( CCRتلتزم شرمات التأمني والدرمة املرمزية إلعادة التأمني )مما . ]5[السوق املايل أو النقددلعايدات اأموال املودعة يف 

لى الكوارث الطبيعية سنويا، من النتيجة التقنية املوجبة من عمليات التأمني ع %95 ااإللتزامات التقنية اخلاصة بالكوارث الطبيعية تقدر ب
 الدكل التايل يبني  بوروح العناصر املسامهة يف تسعري املنتج التأميين:. ]6[نهاسنة من تكوي 20ر بعد ن حتر  على أ

 ] 7[العناصر املسامهة يف تسعري املنتجات التأمينية . 02الشكل  رقم 

 
 

لألخطار، يإذا   االمتواريةويقا للمقاربة  يأخذ بعني االعتبار بعض احلساباتمن املفروض أن ونلرا خلصوصية املنتج التأميين، يتسعريه 
، لذلك يغالبا م أمرب من دينار الغدو مانت هناك دالة ميكن من خالضا تلخيص ميفية التسعري ييجب أن تأخذ بعني االعتبار أن دينار الي

ة التأمني غري املتأم د منها لتحديد حتقيق قو ة جه ميكنالتأمني وبذلك زباينها الثمن احلقيقي ضذا النوع من الضمانات.و مؤسساتما جتهل 
املخاطر وقسط التأمني الواجب ديع  بواسطة قوى السوق املتكامل وخيار املتقدِّمني للتأمني للسؤال هنا و هناك عن أيضل عرض، أن 

                                                           
 .6، ص2000، الطبعة اأوىل، دار الفكر، عمان، سويق، مفاهيم أساسيةمبادئ التيهد سليم و حممد سليمان عواد، 1

2
Michel Badoc, réinventer le marketing de la banque et de l’assurance du sens du client au néo marketing, revue 

banque édition, paris, 2004, p323. 
3
Art. 02 du décret  exécutif  n°04‐269  du  29  août  2004  portant détermination des tarifs et des franchises et fixant les 

limites de couverture des effets des  catastrophes  naturelles.   
4
Annexe n°01 et 02, arrêté du 31 octobre 2004 fixant les paramètres de tarification, les tarifs et les franchises applicable 

en matière d’assurance des effets des catastrophes naturelles, JORADP N°81 du 19 décembre 2004. 
5
 Adapté de Robert Vicar, du démarcheur au conseiller, l’argent édition, paris, 1993, P54. 

6
 Art. 04 et 07 du décret exécutif n° 04-272 du 29 août 2004 relatif aux engagements techniques nés de l'assurance des 

effets des catastrophes naturelles 
 .نيإعداد الباحث7

 القسط الصايف

 نفقات االكتتاب و التسيير

 مداخيل مالية

 التكلفة النهائية
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قساز تأمني و قيود تغطية اخلربة أظهرت أن العديد من مؤسسات التأمني اليت تُقد م ضا نفس املعلومات من نفس املتقد م ميكن أن تعرض أ
ويف خمتلفة متاما. هذا اأمر يطرح عدة استفهامات مبدى إملام مؤسسات التأمني باملخاطر املعرورة للتغطية و مذا الواجبات اأخالقية ضا، 

أم أهنا يقط تأمل أن  هذه احلالة تطرح عدة شكوك عن صحة املعلومات املعتمدة بالنسبة للمؤسسات التأمينية، مفاءا ا و درجة جد يتها،
 يديع العميل "الساذج" أمرب قسط تأمني ممكن.

 
مما أن يررية تلبية حاجاة التاأمني ليسات بالضارورة صاحيحة، يهنااك احتماال مباري بعادم تلبيتهاا بالكامال. باإلرااية إىل أن بناود وشاروز 

اا  ميكاان اسااتنتاج  ببساااطة ماان خااالل العاادد الكبااري ماان عقااد التااأمني تُفس اار يف مثااري ماان اأحيااان بطريقااة تقريبيااة وليساات دقيقااة، هااذا ال توج 
اا  ميكاان أن يُفهاام مناا  سااعي  اا  املفاارز إىل القضاااء مااوهنم يدااعرون بنااوع ماان الل لاام. هااذا التوج  شااكاوى العمااالء ملعلاام املؤسسااات، والتوج 

 مؤسسة التأمني حنو التمل ص من التزاما ا ومسؤوليا ا التعاقدية. 
ه، ميكان ساعر  لتأمني رد أخطار الكوارث الطبيعية هو رامن التأميناات اإلجبارياة، ياضيئاة الوصاية هاي املكلفاة بتحديادا يف اوجزاير وباعتبار

 اإلشارة هنا أن  حىت لو مان الت سعري حر يالنقص يف اإلحصاييات ال يسمح بتحديد الثمن املناسب ضذا اخلطر.

أو la valeur de reconstructionقيايم علاى أسااس تكلفاة إعاادة البنااء هاذا الناوع مان التاأمني ميكان أن يدامل البناياات مببلاغ ت
إرااية إىل مصااريف ءلفاة إعاادة البناو الذد يأخذ بعني االعتباار تك la valeur d'usageمببلغ التأمني أو ما يعرف بقيمة االستعمال 

ة حتديااد هااذه القاايم تلجااأ أغلااب مؤسسااات التااأمني أخاارى مأتعاااب املهندسااني املعماااريني و التنليااف و مصاااريف أخاارى. إال أناا  و لصااعوب
مما   الزلزالية, اوجزايرية إىل حتديد قيم البنايات و يف غياب القيم احلقيقية على أساس ما يعرف بالقيم املعيارية للمرت املربع و حسب املنطقة

 يورح  اوجدول التايل:

 ]1[زلزالية املنطقة الالقيم املعيارية للمرت املربع حسب . 03رقم  الجدول

ZONE Prix bâti (individuel) (DA) Prix bâti (collectif) (DA) 
0 18 000 16 000 
1 20 000 18 000 
2a 22 000 20 000 
2b 25 000 22 000 
3 30 000 24 000 

 

لتها اأصلية يوم وقوع احلادث من مما ميكن أن يدمل هذا النوع من التأمني مل املنقوالت املوجودة داخل البنايات بتكلفة إعاد ا إىل حا
 .املخازن...اخلداخل سلع , أدوات املكتب, معد اتآالت، 

أن ترتجم على شكل هزات أررية ناجتاة عان التحاو الت يف أعمااق  ميكن واليت ،الزالزل هناك عدة ظواهر ميكن أن متثل مارثة طبيعية أمه ها
 الثلوجأخطار أخرى مهناك مذلك ، لكن د إىل أررار بداللة قوة و مدة زمنية حمد دةاأرض من حتر ك للصخور أو حترير للطاقة و اليت تؤد

إال من خالل مم وتقييم خطر الكوارث الطبيعية تقدير حصاء، ال ميكن ورع منوذج خاص إلأمهلها املدرع بالرغم من خطور ا، و بذلك 
 ل عليها من خالل:و صميكن احل هايل من املعطيات

 

                                                           
1
 Art. 06 du décret  exécutif  n°04‐269  du  29  août  2004  portant détermination des tarifs et des franchises et fixant les 

limites de couverture des effets des  catastrophes  naturelles. 
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ة لألررار الناجتة عن الكوارث الطبيعية السابقة و اليت قد تكون متعلقة بنوع البناية حمل التأمني، درجة أو قوة الكارثة املالحلة املباشر  -
 أو حىت ترميز السكان يف منطقة ما.

 معرية املناطق اليت تندط ييها خمتلف اللواهر الطبيعية مالزالزل و الربامني و اأعاصري و مذا درجة ترميزها.  -
 أررية و نوع مصدر اأخطار الطبيعية و اليت ختتلف من موقع إىل موقع آخر. معرية -
استعمال بعض النماذج اليت ميكن على أساسها معرية درجة و مدى انتداار الطاقاة ) ترميزهاا و سارعتها ( اأمار الاذد يسامح بتقيايم  -

 أثار الزالزل عن أد بعد من املرمز الزلزايل.
 

عالقاااات ماااابني خمتلاااف العناصااار تسااامح بإجيااااد معطياااات جديااادة لتقااادير اأخطاااار الطبيعياااة, يدراساااة خمتلاااف مماااا ميكااان اإلشاااارة إىل أن ال
املعطيااات الطبيعيااة و اسااتخدام قااوانني التنبااؤ ميكاان أن تساامح للمؤسسااات التأمينيااة بإعطاااء عناصاار للتحلياال و التقياايم و لااو تقييمااا مباادييا 

الواقعاة يف  لممتلكااتلالكوارث الطبيعية بالنسبة  التأمني علىتسعري . على سبيل املثال، مينيةلثمن هذه اأخطار و إدخاضا يف العملية التأ
 حسب التصنيف للجدول التايل: يكون  الدلفوالية 

 ] 1[الدلف تصنيف خطر الكوارث الطبيعية لبلديات والية .04رقم  جدولال
COMMUNE WILAYA Z_SIS R_INON R_TEMP 

ABOU EL HASSEN CHLEF 3 N N 

AIN MERANE CHLEF 3 O N 

BENAIRIA CHLEF 3 N N 

BENI BOUATTAB CHLEF 3 N N 

BENI HAOUA CHLEF 3 N N 

BENI RACHED CHLEF 3 O N 

BOUKADIR CHLEF 2b O N 

BOUZEGHAIA CHLEF 3 O N 

BREIRA CHLEF 3 O N 

CHETTIA CHLEF 3 O N 

CHLEF CHLEF 3 O N 

DAHRA CHLEF 3 N N 

EL HADJADJ CHLEF 3 O N 

EL KARIMIA CHLEF 2b O N 

EL MARSA CHLEF 3 N N 

HARCHOUN CHLEF 2b O N 

HERENFA CHLEF 3 O N 

LABIODH MEDJADJA CHLEF 3 O N 

MOUSSADEK CHLEF 3 O N 

OUED FODDA CHLEF 3 O N 

OUED GHOUSSINE CHLEF 3 N N 

OUED SLY CHLEF 2b O N 

OULED ABBES CHLEF 3 O N 

OULED BEN 

ABDELKADER 

CHLEF 2a O N 

                                                           
1
 Adapté du tableau des risques catastrophes naturelles et zones sismiques, le conseil national des assurances (CNA), 

Algérie. 
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OULED FARES CHLEF 3 O N 

OUM DROU CHLEF 3 O N 

SENDJAS CHLEF 2b N N 

SIDI ABDERRAHMANE CHLEF 3 N N 
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. و حساااب درجاااة تعااارض املنطقاااة إىل الااازالزل, 0,1,2a ,2b ,3ناااوع املنطقاااة الزلزالياااة و الاااذد يأخاااذ القااايم مااان:  Z_SISبحيثثث  
R_INONخطر الفيضاناتOنعم وN ال ,R_TEMPخطر اأعاصري يف املنطقةOنعم وN.ال 

علاى هاذا اأسااس ميكان  ،و معر راة ماذلك خلطار الفيضاانات قود زلزايلذات نداز مناطق يمن املالحظ أن أغلب بلديات الدلف هي 
 تقدير اخلطر بالنسبة ملؤسسة التأمني اليت سُيحو ل إليها إدارة هذا النوع من املخاطر.

تحليل علمي دقيق لتكاليف أن مؤسسات التأمني اوجزايرية ال متلك مل العناصر اأساسية لبالرغم من اوجهود املبذولة إال أن املالحظ 
يكمن يف مون اوجزايرية من قبل السلطات العمومية التأمني على الكوارث الطبيعية  أسعاررمان الكوارث الطبيعية، لذلك يدرعية حتديد 

مي دقيق مما علمن مجع البيانات اإلحصايية الضرورية و باحلجم الكايف لورع تسعري بعد ؤسسات ليست يف املستوى الذد ميك نها هذه امل
فرض أو حتديد اأسعار من قبل ي. ]1[( CR( و مرمزية املخاطر)BTديع السلطات العمومية يف اوجزاير إىل استحداث مكتب التسعري )

 اضيئة الوصية، رغم سلبيات ، إال أن  ميكن أن جين ب القطاع منايسة مدم رة قايمة على أسعار بعيدة عن احلقيقة. 

 : الخاتمة

ر العديد من الكوارث الطبيعية خصوصا الزالزل منها مما قد يعرض ممتلكات اأيراد واملؤسسات إىل مثري من اأررار الميكن تدهد اوجزاي
حتملها يف الكثري من اأحيان وهذا بالنلر إىل احلجم الكبري من اخلساير مما يستوجب ررورة التفكري يف ميفية إدارة هذا النوع من 

 .ويف ميفية التعويض عن اأررار الناجتة عنها تقييمالميفيةاليت ميكن أن تطرح سواء يف  شكاالت ن عديد اإلاأخطار، وهذا بالرغم م
 

و بذلك ترشيد أحسن لألموال،  دورا يف اجملال باعتباره ميلك اآلليات الالزمة إلدارة أحسن للمخاطرلذلك ميكن أن يلعب نلام التأمينات 
 :اليت ميكن معاوجتها من خالل لةوهذا بالرغم من النقايص املسج  

 والتكفل أحسن بتبعات الكوارث الطبيعية.الالزمة أعمال الوقاية ذات العالقة لتكوين بنك للمعلومات  اأطرافتعاون مل  -

 يف حالة وقوع الكوارث. لتدخلعمل جتمع مل املعنيني ل خططورع  -

 طبيعية من خالل تقييم اأثار، تعويض الضحايا وترميم املباين.ررورة البحث يف اآلليات الالزمة للتخفيض من تبعات الكوارث ال -

 .]2[تطوير نلام لإلنذار املبكر لتنبي  السكان يف حالة وقوع الزالزل -

                                                           
1
 Pour plus d’information consulté le décret exécutif n° 07-138 du 19 mai 2007 fixant les missions, l'organisation et le 

fonctionnement de la centrale des risques. 
 . 1856يحسب خرباء الزالزل، اوجزاير ليست يف منأى عن وقوع حاالت التسونامي مالذد حدث يف جيجل سنة 2
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 الستغالضا مبا يسمح بتقييم أحسن ملخاطر الكوارث الطبيعية.]1[حتيني البطاقية الوطنية للخريطة الزلزالية  -

 .من خالل نلام التأمني بعد إدارة خماطر الكوارث الطبيعيةبأمهية و االهتمام أمثر بالتكوين  -
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La carte sismo-tectonique. 

http://www.willis.com/
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=10&s=4
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 السياسات و التشريعات املمارسة من طرف الحكومات للوقاية من أخطار الكوارث
Policies and legislation implemented by governments to prevent disaster risks 

 تاليجي محمد شكيب, جباري سميرة, شيماءمطرفي 
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University  Salah Boubnider, Constantine / Algeria 

 

 امللخص:

 فيمليون شخص وةبحيامليار شخص ، وأودت  4.4كوارث الناجمة عن األخطار الطبيعية على أثرت ال املاضية،على مدار العشرين عاًما 

، وأصبحت واحدة من التهديدات الرئيسية للتنمية رتريليون دوالر أمريكي ، وتسببت هذه الكوارث في املوت والدما 2خسائر اقتصادية قدرها 

لوضعسياسات و خطط عمل ل األطر القانونية التي اعتبرت كأداة حاسمة للحكومات يمكن منعها من خال ذلك،مع .و املستدامة على نطاق عالمي

 .هاأو منع هاالحد من تأثير و املخاطر الطبيعية  بهدف تسيير 

لدولة على ااألخطار هذه تطور الوعي بحجم التهديد الذي تمثله  بعدباقي الدول املعّرضة ملثل هذه الظواهر  ها مثلحاولت الجزائر مثل

ملنشئات الصناعية و كذا العديد من بناء ا خاصة بعد النمو العمراني املتسارع ، و  ,سلسلة من الكوارث الطبيعية التي شهدتها عبر تاريخها جراء

 إلى( 1980و  1954السدود،التي زادت من أهمية هذه الدراسة للخطورة الناجمة عنها )نذكر منها على سبيل املثال و ليس الحصر زلزال األصنام في 

تقييمها و كذا سبل الغائها و التكفل  ,طرح عدة إشكاالت في كيفية  إدارة هذه األخطار ايجاد حلول و وضع سياسات و مخططات وقائية,بعد 

 .إشكالية متعددة األبعاد و املستويات باعتبارهابتبعاتها 

مجال إدارة خطر  التي جاءت فيالتشريعات و ملتبعة و تقييم أهم اآلليات ا عليه فقد استندنا في هذه الورقة البحثية على تحليل و 

بأخذ االعتبار لالحتياجات  الكوارثهذه إدارة مخاطر و قد توصلنا ملدى فعالية هذه السياسات و القوانين في تأطير و ر.الكوارث الطبيعية في الجزائ

مسؤوليات مستويات الخطر و تحديد  دخل امليدانيعبر ة شاملةلالتصال و التوطني اتوتخطيط اتسياسو االمكانات الوطنية, و مصاحبتها ب

 مختلف الفاعلين.

 سياسات, تشريعات, أخطار طبيعية ,مخططات وقائية ,ادارة األخطار الطبيعية, تسيير الخطرالكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Over the past 20 years, natural disasters have affected 4.4 billion people, claimed 1.3 million lives and caused economic losses 

of US$ 2 trillion.They have become one of the main threats to sustainable development on a global scale.Yet they are preventable, 

thanks to legal frameworks that are considered an essential tool for governments to developpolicies and actionplans to manage 

natural hazards and limit or prevent their impact. 
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Algeria, like other countries exposed to such phenomena, has tried after the development of awarenessof the magnitude of 

the threat posed by these hazards to the state following a series of natural disasters ithas witnessed throughout its history, especially 

after rapid urban growth, and the construction ofindustrial facilities, as well as numerous dams, which increased the importance of 

this study because of the danger involved (we mention, for example, but not limited to, the Al-Asnam earthquake in 1954 and1980) 

in finding solutions and developing prevention policies and plans, after posing several problems on how to manage these risks, 

assess them, as well as how to eliminate them and deal with their consequences As a multidimensional and multilevel problem. 

We have based this research paper on the analysis and evaluation of the most important mechanismsand legislation that have 

come into the field of natural disaster risk management in Algeria.We have measured the effectiveness of these policies and laws in 

framing and managing the risks of these disasters, taking into account national needs and capacities, and accompanying them with 

comprehensive nationalpolicies and plans for communication and intervention on the ground by defining the levels of risk and the 

roles and responsibilities of the various actors. 

Key words:policies, legislation, natural hazards,preventive plans, management of natural hazards, riskmanagement. 

 

 مقدمة:

الكوارث الطبيعية تتزايد على مر تاريخ البشرية, مخلفة خسائر مادية و بشرية جسيمة حسب طبيعتها و حجمها و إن 

مدى قدرة الدول على التصدي لها, خاصة منها التي تعرف ارتفاعا كبيرا في عوامل الضعف أو هشاشة في املنظومة الوقائية.و 

ن األخطار و الكوارث الطبيعية في تزايد مستمر مع ارتفاع النمو الديمغرافي و االقتصادي و تمركز ستبقى األضرار الناجمة ع

جل سكان العالم في املناطق الحضرية. لذلك ال يمكن التعامل باستخفاف معها, و عليه فانه يجب التحضير الجدي و 

 من كل خطر محتمل.املستمر لها للتقليل من حدتها و ضمان أمن املواطنين و املمتلكات 

على غرار باقي دول العالم, إن الجزائر التي عرفت نهضة اقتصادية كبيرة و توسع عمراني شمل كل مناطق الوطن عامة و 

و  ,أكتوبر في الشلف 10زلزال الشمال بصفة خاصة, ليست في مأمن من األخطار و الكوارث املختلفة. و خير دليل على ذلك 

, التي برهنت على هشاشة االجراءات الوقائية املنتهجة و ضعف املصالح املتخصصة و  2003 ماي 21زلزال بومرداس في 

 عدم جاهزيتها ملواجهة هذه الكوارث.

و عليه و منذ ذلك الحين, حاولت الجزائر ايجاد اطار تشريعي في مجال ادارة خطر الكوارث الكبرى, و وضع سياسات و 

عليه فإننا نهدف في هذه الورقة البحثية الى تحليل و تقييم أهم اآلليات املتبعة  تشريعات وطنية شاملة  لوقاية أحسن, و 

إلدارة أخطار الكوارث في الجزائر, و معرفة سبل الوقاية منها , خاصة و أن مدننا و أحيائنا تتميز بهشاشة كبيرة لعدة اعتبارات 

هذه الدراسة  في توضيس   ةأهمي و تكمنية الكبيرة. أهمها تمركزها و تطورها بشكل فوضوي و بالقرب من األقطاب الصناع

ضرورة و أهمية تأطير و تسيير األخطار التي تواجهها الجزائر, و كذلك انتهاج خطط و سياسات متكاملة و ناجعة لالستجابة 

الى أذهاننا السؤال للتغيرات املتسارعة في مجال ادارة مخاطر الكوارث الكبرى على املستويين الوطني و الدولي.و منه يتبادر 

 ماهي السياسات و التشريعات التي انتهجتها الحكومة الجزائرية لتسيير و الوقاية من أخطار الكوارث الكبرى؟:التالي

 مفاهيم أساسية لألخطار الكبرى و كيفية تسييرها و الوقاية منها  في الجزائر: أوال
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 األخطار الكبرى  -14

املتعلق بالوقاية من الكوارث و تسييرها في إطار  2004ديسمبر  25صادر في ال 20-04من القانون رقم  2تعرف املادة 

أو استثنائي بفعل /التنمية املستدامة الخطر الكبير بأنه كل تهديد محتمل لإلنسان و البيئة قد يحدث بفعل طارئ طبيعي و

 :الجزائرتعرض لها تألخطار الكبرى التي القانون تشكل األخطار املبينة أسفله انفس  من  10بموجب املادة و  نشاط اإلنسان.

 الزالزل و األخطار الجيولوجية، .1

 الفيضانات، .2

 تقلبات الطقس، .3

 حرائق الغابات، .4

 األخطار الصناعية و الطاقوية، .5

 أخطار اإلشعاعات و األخطار النووية، .6

 األخطار املتعلقة بالصحة البشرية، .7

 األخطار املرتبطة بالصحة الحيوانية و النباتية، .8

 ث البيئي و األرض ي و البحري أو تلوث املياهالتلو  .9

 أخطار الكوارث املرتبطة بالتجمعات البشرية الهامة. .10

 الوقاية من األخطار الكبرى  -15

و تشمل مجموع اإلجراءات الرامية إلى تقليص أثر ظاهرة طبيعية ما أو يكون قد سببها اإلنسان على الناس و املمتلكات  

 تقوم الوقاية من الكوارث الكبرى على :و اإلجراءات الرامية إلى تفادي تحول ظاهرة إلى كارثة.و بعبارة أخرى يتعلق األمر بكل 

 ،قواعد و تعليمات عامة تطبق على كل األخطار الكبرى 

 .تعليمات خاصة بكل كارثة كبيرة 

 تسيير الكوارث -16

في إطار صالحيتها في مجال و رث.يتشكل نظام تسيير الكوارث بتنظيم اإلسعافات  و بإجراءات هيكلية للتكفل بالكوا 

ل اإلسعافات ملواجهة الكوارث املحتملة من  , حماية األشخاص و املمتلكات
ّ
تنظم وزارة الداخلية و الجماعات املحلية تدخ

خالل تجنيد مصالح الحماية املدنية و الجماعات املحلية و مصالح الدولة األخرى عبر تنفيذ خطط تنظيم اإلسعافات.عند 

رثة تتجاوز قدرة الرد لوالية ما أو أنها تلم بالعديد منها ، تتوفر وزارة الداخلية على أداة للمساعدة على القرار تدعى ث كاو حد

املركز الوطني للمساعدة على القرار.في هذه الحالة تجتمع خلية أزمة برئاسة الوزير األول أو وزير الداخلية و تكلف بما يلي 

 املحلية و التهيئة العمرانية(الجماعات )وزارة الداخلية و :

 ،العمل على جمع األطراف املعنية للمعلومات الالزمة ألعمال الوقاية و لحماية األشخاص و املمتلكات 

  شراف على عمليات الحماية و اإلنقاذ ووضعها تحت تصرف
ٌ
إحصاء و جمع و تعبئة الوسائل الالزمة لإل

 السلطات،

 تدخل و اإلنقاذ،التحقق من التنفيذ الفعلي ملخططات ال 
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 ،تسهيل تدخل مختلف الفاعلين و تمكينهم من االضطالع بمسؤولياتهم في أحسن الظروف 

 ،إطالع السلطات العليا باستمرار حول تسيير األزمة 

 ،التحقق من حسن سير مواقع استقبال السكان الذين تم إجالؤهم 

 .تسيير عملية إعالم السكان 

 مرحلة ما بعد األزمة -17

مة تتدخل عناصر الخطر عند مستويات مختلفة من أجل عودة األمور إلى مجراها الطبيعي و ذلك من بعد مرور األز 

 خالل :

 ، ترميم املباني املتضررة 

 ، تسهيل استعادة النشاطات 

 ،تعويض الضحايا وفق التنظيم املعمول به 

 .تقييم و تحليل الحدث قصد استخالص العبر املفيدة للمستقبل 

وادي وزلزال بومرداس وبناء على تعليمة من السيد وزير الدولة نصبت وزارة الداخلية و الجماعات إثر فيضانات باب ال

مجموعة عمل من أجل صياغة خطة تنظيم اإلسعاف و التغيير في إجراءات إنذار خاص بأنواع  2004املحلية سنة 

 )وزارة الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية(األخطار.

  :ثانيا
ُ
 الكوارث في الجزائرأخطار طر القانونية للتسيير و الوقاية من أهم األ

 التي سنتها الحكومة الجزائرية لتسيير و الوقاية من األخطار الكبرى  و التنظيمية تلخيص أهم النصوص التشريعيةيمكن

 فيما يلي :

  د شروط تنظيم , يحد1985غشت  25املوافق  1405ذي الحجة عام  09مؤرخ في  231-85مرسوم رقم

 التدخالت و اإلسعافات و تنفيذها عند وقوع الكوارث, كما يحدد كيفيات ذلك,

  بالوقاية من أخطار  قاملتعل ,1985غشت  25املوافق  1405ذي الحجة عام  09مؤرخ في  232-85مرسوم رقم

 ,الكوارث

  يتضمن 2011مايو سنة  22املوافق  1432جمادى الثانية عام  19املؤرخ في  194-11التنفيذيرقم املرسوم ,

 ,مهام املندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى و تنظيمها و سيرها

  واملتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في  2004ديسمبر سنة  25املؤرخ في  20-04القانون رقم

 إطار التنمية املستدامة

 

تنظيم التدخالت و اإلسعافات و تنفيذها شروط لحدد امل, 1985غشت  25املوافق 231-85مرسوم رقم  -1

 يحدد كيفيات ذلك اعند وقوع الكوارثكم
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الشروط التنظيمية للتدخالت و اإلسعافات الواجب العمل بها و تنفيذها لدى وقوع  , األول  فصله يحدد هذا املرسوم في

مات املعمول بها, إضافة إلى الزامه إلعداد و الكوارث, كما يحدد دور  السلطات املعنية و صالحياتها في إطار القوانين و التنظي

تقديم مخططات مسبقة أو تصورية للتدخالت و اإلسعافات من قبل أجهزة متخصصة في كل الواليات و البلديات و 

 :آخذة أثناء ذلك حيث تعنى هذه األخيرة بضرورة إعداد مخططاتها الخاصة ,الوحدات التابعة لها

 ,طبيعة املنطقة 

  ,نوع الخطر 

  مدى جسامته و آثاره على األشخاص, املمتلكات و البيئة. 

تدمج املخططات األساسية كليا أو جزئيا في حالة اشتراك الخطر بينها مع األخذ باالعتبار تصورات مستقبلية و ترك  كما

رورية مادية مجال للتعديل ف ها أو تجديدها إذا دعت الضرورة, و يحوي مخطط التدخالت و اإلسعافات جميع الوسائل الض

كانت أو بشرية التي يتم التجنيد الفوري لها في حالة وجوب التدخل, حيث توضع قيد التنفيذ الدائم عبر تمارين و استنفارات 

 تجريبية حسب الحالة, تنفذ فرديا أو باشتراك أكثر من والية, أو بين البلديات و الوحدات في إطار مخططات متكاملة.

 (14-13، ص1985: 36رية/ العددالجريدة الرسمية الجزائ)

الفاعلين الرئيسيين من السلطات في   تو يتناول الفصل الثاني من هذا املرسوم بصفة خاصة صالحيات أو مسؤوليا

كيفية إعداد مخططات التدخالت و اإلسعافات و تنسيقها,حيث كما تم ذكره في الفصل األول أن كل وحدة تابعة لهيئة 

 روع مخطط تنظيم التدخالت و اإلسعافات, تستخدمه لدى وقوع كارثة مصنفة ضمنها.عمومية أو خصوصية تعد مش

يشترك في إعداد هذه األخيرة مسؤول الوحدة )التي هي عبارة عن كل عمارة تحوي على خطر(, مع مصالح الحماية  

الوالي الذي بدوره يسهر على  املدنية, ثم تقدم لرئيس املجلس الشعبي البلدي املختص إقليميا قصد اعتمادها, بعد موافقة

 ضبط و تنفيذ هذه املخططات باسم البلدية من جهة, و إعداده مخططات خاصة بالوالية من جهة أخرى.

و عليه فانه من مسؤولياته  التكفل بجمع املخططات الخاصة بالوالية و البلدية, وكذا تنسيقها مع مخططات املناطق 

لف الهيكل املركزي للحماية املدنية باعتمادها فوريا بعد املصادقة النهائية, لتطبيقها  كليا كالصناعية التابعة للبلدية,بعدها ي  

أو جزئيا في إطار برنامج وطني بقرار من وزير الداخلية و الجماعات املحلية, الذي يشترك في اتخاذه الوزراء املعنيون عند 

 الحاجة.

  حيث يحوي هذا البرنامج مناطق الخطر, االسعافات  
 
 التي  ت

 
لها تدابير حسب نوعية الخطر أو اتساعه, لضمان  ص  صَّ خ

 (15-14، ص1985: 36الجريدة الرسمية الجزائرية/ العدد)تكامل للمخططات في محيط حماية املنشئات و الهياكل القاعدية.

التدخالت و و يتضمن الفصل الثالث من هذا املرسوم عموما, األجهزة املكلفة بقيادة عمليات مخططات  تنظيم 

 
 
السلطة  الضرورية لتطبيقها, كما يحدد اجراءات  نحص ى في هذه املخططات, املستخدمين املخولياإلسعافات, حيث ت

االستنفار و طريقة ايصال اإلعالم, في كل من الوالية و البلدية و الوحدة, كما و يؤكد مرة أخرى على ضرورة تنظيم مداومة 

 , أو هيكل عمومي أو خصوص ي, مزود بهذه املخططات.استنفارية في كل ادارة, أو هيئة
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تتم قيادة هذه املخططات في حالة الوالية من قبل مركز قيادة, يوضع تحت سلطة الوالي )لذي يعوض بمن ينوب عنه 

في حالة وجود مانع(, الذي ينسق مع أعضاء من لجنة األمن, و مسؤولو أنماط التدخل املعنية, و يتوسع ليشمل أعضاء 

 ب التنسيق و مسؤولي الحماية املدنية في الوالية.مكت

و يوضع مركز قيادة العمليات في حالة البلدية تحت سلطة رئيس املجلس الشعبي البلدي )الذي ينوب عنه هو اآلخر من  

لدية, ضاء الهيئة التنفيذية البيعوضه في حالة وجود مانع(, الذي يساعده املسؤولون عن أنماط التدخالت املعنية, و أع

 مسؤولو مصالح الحماية املدنية, و مسؤولو األمن.و 

 :أما في حالة الوحدة فان قيادة العمليات تكون على مستوى مركز قيادة, مكلف ب 

  ,تقدير مدى جسامة الكارثة 

 ,تقديم االحتياجات لتنفيذ املخطط كليا أو جزئيا 

  ,حشد الوسائل الواجب استخدامها 

 ,و اتخاذ التدابير املحتملة لطلب النجدة, تنظيم االسعافات و االنقاذ 

 سهر على أمن األشخاص و املمتلكات و انتقالهم داخل الوحدة,ال 

 ,ايصال االعالم 

 و يوضع تحت سلطة رئيس الوحدة, الذي يساعده املسؤولون عن األنماط املعنية, و مسؤولو الحماية املدنية و األمن.

تنظيم التدخالت و االسعافات في الوالية, أو البلدية, هو الجهاز الوحيد و تجب االشارة الى أن مركز قيادة مخطط  

املسؤول عن العمليات, التي يتولى القيادة التقنية لها اضافة الى الوحدة, مسؤول الحماية املدنية املعني, اذ يتولى مركز 

 :القيادة نفس عمليات مركز قيادة الوحدة املذكورة سابقا اضافة الى

 للمنكوبين, اعداد اسكان 

  ,كما و يسخر أي وسيلة اضافية عند الحاجة 

  ,اعداده لحصيلة عامة للعمليات 

و في حالة وقوع الكارثة في عدة واليات, أو في حالة ما اذا تطلبت عملية التدخل تنفيذ مخططين أو عدة مخططات  

 (16-15ص، 1985: 36لرسمية الجزائرية/ العددالجريدة ا) والئية, فانه يتولى تنسيقها جهاز مركزي مكلف بالحماية املدنية.

و ينفرد الفصل الرابع بذكر. و توضيس وحدات التدخل على مستوى كل من الوالية, و البلدية, و الوحدة, في مخططات 

 تنظم التدخالت و االسعافات.

أعمال الهيئات  بحيث يقوم مسؤول هذه الوحدات بمهام ميدانية لدى تنفيذ املخططات, و السهر على استمرارية 

الجريدة الرسمية الجزائرية/ )املوضوعة تحت سلطته, كما و ينظم كل مسؤول وحدة تدخل قاعدة اسنادية لدعم العمليات. 

 (17ص، 36:1985العدد
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بالوقاية من أخطار  ق, املتعل1985غشت  25املوافق  1405ذي الحجة عام  09مؤرخ في  232-85رقم مرسوم  -2

 الكوارث

رسوم في مجمله على الزامية استخدام التدابير و املعايير التنظيمية و التقنية, للوقاية من األخطار, و يتناول هذا امل 

 تقليل آثارها, من قبل كل سلطة, أو هيئة مؤهلة.

و عليه فانه على كل وزير أ ن يحدد لقطاعه نصوص مخطط الوقاية من األخطارالطبيعية األصل أو التكنولوجية  

تصل بنشاط قطاعه, كما و يضبط كل وزير البرنامج الدورية املطابقة لجهاز الوقاية املعني بها قطاعه, باالشتراك املنشأ, التي ت

مع الوزراء املعنيين يتم بالقيام بتدابير تكوينية للمستخدمين الذين سينفذون البرامج الوقائية, مع ضبط و تنفيذ برامج 

ع عمله, و كل هذا يتم باالشتراك مع وزير الداخلية و الجماعات املحلية الذي يكون االعالم و التوعية باألخطار املترتبة بقطا

املنسق مع كل الوزارات. كما و ينفذ الوالي من جهته في بلديات واليته التدابير املحددة في مجال الوقاية من األخطار و 

 تطبيقها.

و الهيئات العمومية و الخاصة, وضع مخططات  و يشير هذا املرسوم الى أنه من مسؤوليات املؤسسات و الوحدات 

وقائية عن طريق انشاء خاليا وقائية, و يتم ذلك بالتنسيق مع مصلحة الحماية املدنية, التي تراقب بدورها هذه الخطة 

 (18ص، 36:1985الجريدة الرسمية الجزائرية/ العدد)مراقبة دائمة من حيث املظاهر و اآلثار. 

, يتضمن 2011مايو سنة  22املوافق  1432جمادى الثانية عام  19املؤرخ في  194-11التنفيذيرقم املرسوم  -3

 مهام املندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى و تنظيمها و سيرها

املندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى هي عبارة عن مصلحة خارجية لإلدارة املركزية, التي تقوم بتنسيق و تقييم النشاطات 

 .النظام الوطني للوقاية من األخطار الكبرى املباشرة في إطار 

  
 
 ن  ت

َّ
 م من طرف الوزير املكلف بالداخلية الذي ي  ظ

 
  ك
ّ
ف باملدير العام لإلدارة ر  ع  ف مندوب وطني لتسييرها و الذي ي  ل

 :املركزية. تتكون املندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  من ثالث أقسام رئيسية باإلضافة الى مديرية  و هي 

  األخطار التكنولوجية و البشرية التي تعنىبجمع, تحليل و تقييم املعلومات الخاصة باألخطار التكنولوجية قسم

 و البشرية, 

 يز على معطيات األخطار الطبيعية,قسم األخطار الطبيعية الذي يقوم بنفس دور القسم األول لكن بالترك 

  و التنشيط, قسم التنسيق املشترك بين القطاعات الذي يتكفل بالتخطيط 

  .مديرية اإلدارة العامة و تختص بتسيير الوسائل 

 (9-8ص، 2011: 29الجريدة الرسمية الجزائرية/ العدد). :و تعنى املندوبية بعدة مهام  و هي

  جمع املعلومات املتعلقة بالوقاية من األخطار الكبرى و إعداد بنك للمعطيات املتعلقة بها من خالل اإلدارات

 ,املعنية

 السكان, خطار الكبرى لفائدة املتدخلين و ة و تطوير االعالم املرتبط بالوقاية من األ ترقي 
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  تقييم و تنسيق األعمال املباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من األخطار الكبرى, و تقديم اقتراحات

 لتحسين فعاليتها,

 املشاركة في برامج التعاون الجهوي و الدولي ذات العالقة بمهامها, 

 .املساهمة في ترقية املعرفة العلمية و التقنية و التكوين في ميدان األخطار الكبرى 

تعد اللجنة القطاعية املشتركة نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها, حيث يتولى تسييرها مندوب وطني بالصرف كما و 

من بين أعضائها لجانا علمية و تقنية  من  طرف الوزير املكلف بالداخلية, تحدث اللجنة في إطار  أعمالها التقييمية,

 .متخصصة

على املندوب الوطني لهذه األخيرة الذي  هاتوصياتلو تقوم بالتنسيق مع املندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى بعرضها   

 
 
كذا تقدير  سلم تقريرا سنويا للحكومة بالنسبة لكل خطر من األخطار الكبرى, تقييمها للمعارف و بدوره يتكفل بمتابعتها, و ت

الجريدة الرسمية ):كما تسند ال ها املهام التاليةالتدابير الوقائية املوجودة, باإلضافة الى تدابير تسمس بالتقليل من املخاطر, 

 (10-9ص، 29:2011الجزائرية/ العدد

 ,دراسة و تقييم املخططات العامة و الخاصة للوقاية من األخطار الكبرى 

  رة للوقاية و اإلنذار و التدخل و إعادة التأهيل و إعادة البناء و التوصية بتدابير تقييم فعالية األنظمة املقر

 لتحسينها,

  دراسة كل مسألة تتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى تعرض عل ها و إبداء رأيها ف ها و تقديم توصياتها فيما

 يخص هذه الدراسة.

تعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في وامل 2004ديسمبر سنة  25املؤرخ في  20-04القانون رقم  -4

 إطار التنمية املستدامة

و يعتبر من أهم القوانين املتعلقة بالوقاية من األخطار الكبرى و تسيير الكوارث, و قد تناول هذا القانون بشكل تفصيلي 

 :أسس مبادئها املتمثلة فيطرق الوقاية من هذه األخطار بعد تعريفها و احصائها, اضافة الى أهدافها و 

 ,تحسين معرفة األخطار و تعزيز مراقبتها و ترقبها, و كذا تطوير االعالم الوقائي من هذه األخطار 

   جة قابلية االصابة لدى األشخاص مراعاة األخطار في استعمال األراض ي و البناء و كذا التقليل من در

 املمتلكات, و 

  و املندمج مع كل كارثة ذات مصدر طبيعي أو تكنولوجي,وضع ترتيبات تستهدف التكفل املنسجم 

الزالزل و األخطار الجيولوجية,  :حدد األخطار الكبرى التي تعرفها الجزائر املعنية بالوقاية و التي تتمثل في كل من

األخطار املتصلة  الفيضانات, األخطار املناخية, حرائق الغابات, األخطار الصناعية و الطاقوية, أخطار االشعاعات النووية,

بصحة االنسان, األخطار املتصلة بصحة الحيوان و النبات, أشكال التلوث الجوي أو األرض ي أو البحري أو املائي, الكوارث 

 .املترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة

 :مفصل. و عالج تسيير الكوارث بتقسيمها الى قسمين و  كما أنه يعالج كل خطر بشكل منفصل 

 خطيط للنجدة و التدخالت,قسم الت 
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  .قسم التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث 

و عليه فانه يعد واحدا من أهم النصوص التشريعية املسطرة لسياسات هادفة لحماية األقاليم و األشخاص ضد كل 

املساعدة,  و تدخل الوسائل األخطار, طبيعية منها أو تكنولوجية, وضمان الظروف املثلى لإلعالم و النجدة و اإلعانة و األمن و 

 االضافية أو املتخصصة. 

 

 

 

 

 

 

 :خاتمة

على الرغم من الثغرات و النقائص املسجلة في تطبيق النصوص التشريعية للوقاية و تسيير األخطار الكبرى,  إال أنه ال 

جال, حيث سعت منذ الخسائر يمكن أن ننكر تطور الوعي بحجم هذه األخيرة  في الجزائر, التي قطعت شوطا كبيرا في هذا امل

, الى االقرار بجدية هذه الكوارث و األمر بضرورة وجود سياسات 2003ماي  21التي عانت منها, خاصة في زلزال بومرداس في 

وقائية تحضيرا للبالد للتكفل بمثل هذه الكوارث مستقبال, خاصة و أن الجزائر تبقى معرضة للعديد من األخطار الكبرى 

 الجغرافي و الظواهر الطبيعية التي تسجلها عبر تاريخها.بحكم موقعها 

الوقاية من األخطار الكبرى و تسيير الكوارث منظومة شاملة تشرف عل ها الدولة, و يشترك في تنفيذها السلطات  تشكل

كونات املجتمع السياسية و املدنية, وسائل االعالم و املؤسسات التكوينية, اضافة الى تدخل البحث العلمي و مشاركة كل م

دمج وتقييم مخاطر على املستمر  تشجيعالضرورة املدني, ضمن شروط محددة في النصوص التشريعية. و عليه فانه من ال

الكوارث في التخطيط اإلنمائي على كل املستويات وفي كل القطاعات وتعزيز المركزية تسيير مخاطر الكوارث على مستوى 

 .الجماعات اإلقليمية

 ع:قائمة املراج

 شروط تنظيم التدخالت و االسعافات و : 1985غشت  25املؤرخة في  36العدد. (1985، )الجريدة الرسمية الجزائرية

 ، يذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلكفتن

 الوقاية من أخطار الكوارث: 1985غشت  25املؤرخة في  36العدد. (1985، )الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 تسيير األزمات و األخطار الكبرى : ية و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانيةوزارة الداخل. 
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 السالمة من الكوارث الطبيعية داخل النسج الحضرية في الجزائر.

 االستشعار عن بعد كأداة لدعم التخطيط الحضري في الحماية من الكوارث الطبيعية.
Natural disasters safety within the urban fabric in Algeria. 

Remote sensing as a tool to support urban planning and protection from natural 

2بلقاسم الذيب،    1وحيد ساعد سعود
 

 ،  الجـزائر1جامعة عمار ثليجي، االغواط.  مخبر"الطفل ، املدينة والبيئة" ، جامعة باتنة 1

 ، الجــــــزائر 1نة والبيئة"  جامعة باتنـة ، باتنة. مخبر"الطفل ، املدي 1جامعة باتنة 2

 

 
 امللخص:

تعتبر الكوارث الطبيعية إحدى أهم اإلشكاالت التي واجهها اإلنسان على مر العصور، ذلك ملا تخلفه من آثار مدمرة على وجوده 

وبناء على قواعد علمية وأسس صحيحة في وممتلكاته، خاصة داخل األنسجة الحضرية اآلهلة بالسكان. كل ذلك في غياب منهاج محدد املعالم 

وقد عانت الجزائر وال تزال تعاني من مخلفات الكوارث الطبيعية التي كلفت الكثير من الخسائر البشرية واملادية ، تحجيم أخطار هاته الكوارث

 وتسببت في تحطيم املدن والبنى التحتية.

اسات من شأنها التخفيف من أثار هاته الكوارث، بسن قوانين وتشريعات ولقد عمدت الجزائر على خطى غيرها من دول العالم إلى سي

تنظم وتوجه بل وتحدد كيفيات التعامل مع مثل هذا النوع من الكوارث، إضافة إلى أخرى لتسيير األنسجة الحضرية للمدن. كما ترنو بخطى 

ايا وايجابيات يمكن من خاللها إبراز حجم الخطر قبل وقوعه وتقدير حثيثة الى استغالل أساليب حديثة على غرار االستشعار عن بعد ملا له من مز 

 األثر بعد وقوعه.

نحاول هاته الورقة البحثية تسليط الضوء وفق منهج وصفي تحليلي حول ماهية الكوارث الطبيعية والسالمة منها في الجزائر، كما 

مل مع هاته الكوارث قبل وأثناء وبعد وقوعها. أكدت النتائج املستقاة من هذا نحاول إبراز أهمية االستشعار عن بعد في املساعدة في تحسين التعا

بط البحث إلى أن استخدام تقنيات االستشعار عن بعد واستغالل صور و مرئيات االقمار الصناعية ومعالجتها و ارفاق ذلك بتحقيقات ميدانية ور 

كن من االستشراف والتخفيف من آثار  م   الكوارث الطبيعية وتضمين اقتراحات للحد من مخاطرها. باملخططات العمرانية ي 

 التخطيط الحضري، االستشعار عن بعد، االجزائر، الفيضان، الزلزال، الكوارث الطبيعية.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Natural disasters are one of the most important problems that man has faced over the ages, due to their devastating effects on 

his existence and property, especially within the populated urban fabric. This is coming from the absence of a well-defined 

curriculum based on scientific rules and correct foundations in limiting the dangers of these disasters. 

Algeria has suffered from the remnants of natural disasters in which the losses in human and material were huge and the cities 

and infrastructure destruction were enormous. 

Algeria has followed other countries to mitigate the effects of these disasters, by enacting laws and legislation that organize, 

direct, and even specify how to deal with this type of disaster to manage the cities’ urban fabric. It also strives to exploit modern 

methods such as remote sensing due to its advantages. Remote sensing could predict the risk and estimate the impact after its 

occurrence. 

This paper addresses the nature and safety of natural disasters in Algeria based on a descriptive-analytical approach. We show 

that remote sensing can improve dealing with the disaster before, during, and after their occurrence. 

The obtained results confirm the high importance to combine remote sensing techniques with satellite images exploitation 

and processing, and the urban plan investigations. This combination enables the forecasting and mitigates the effects of natural 

disasters, which gives us suggestions to reduce their risks. 

Keywords: Urban planning, Remote sensing, Algeria, Flood, Earthquake, Natural disasters. 
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 مقدمة إشكالية البحث: 

اجهها اإلنسان، ذلك ملا لها من آثار مدمرة على وجوده وممتلكاته. يعتبر خطر الكوارث الطبيعية أحد أهم التحديات التي يو 

وكثيرا ما وجدت املجتمعات نفسها في مواجهة مخاطر مفاجأة لم تستطع التنبؤ بها، ولم تتمكن من مواجهتها بفعل عدم 

 تمكنها من اآلليات املناسبة والوسائل املالئمة.

تحسين وضعيتها في مجال التقليل من خطر الكوارث الطبيعية التي ما وقد حاولت الجزائر سلك مختلف السبل في سبيل 

فتأت تهلك األرواح وأتت على املمتلكات. ولنا ان نذكر الكثير من األمثلة التي أتت على مدن كاملة فدمرتها على غرار مدينتي 

 الشلف وبومرداس وغرداية.

 

الجزائرية، التي أنشئت بغير مراعاة للضوابط التخطيطية املناسبة، وما زاد األمر تعقيدا، هو تلك النماذج التخطيطية للمدن 

ودونما تقدير لألخطار الطبيعية املمكنة، بل وتعدت تلك األنسجة الحضرية على البنى اإليكولوجية املحيطة بها مما ضاعف 

طق انهيار التربة   وأخرى لم من الخطر عند حدوث الكوارث. وهنا أيضا نذكر تلك املدن التي شيدت على ضفاف األودية ومنا

 تراعى ف ها أسس البناء في مناطق حدوث الزلزال والحرائق.

ورغم تلك املحاوالت الحثيثة، إال أن ذلك لم يمنع من تجنب كوارث  بفعل ضعف الوسائل وقلة املعلومات والبيانات التي 

يوفرها االستشعار عن بعد.  هنا يمكننا مناقشة هذا من كان باإلمكان الحصول عل ها و استغاللها وتحيينها على غرار تلك التي 

 خالل االجابة على التساؤالت التالية:  

 ما مدى فاعلية سياسة الجزائر في مجال تسيير الكوارث أو ما يسمى بالخطر الكبير؟ 

 ان من ما مدى كفاءة التخطيط الحضري لألنسجة الحضرية املشكلة للمدن الجزائرية في تحقيق الحماية واألم

 الكوارث الطبيعية؟

  كيف يمكن استغالل االستشعار عن بعد في تحسين عمليات التخطيط الحضري والتقليل من خطر الكوارث

 الطبيعية؟

 أهمية البحث:  

 تكمن أهمية البحث فيما يلي:

 بيعية والخطر الكبير التوجه االستراتيجي والسياسات العامة التي تتبناها الدولة الجزائرية في التعامل مع الكوارث الط

 بصفة عامة.

 .معاناة الجزائر جراء الخسائر الكبيرة والتكلفة الباهظة التي تدفعها  مع تعاقب حدوث هذه الكوارث 

 أهداف البحث:

 .إبراز   أهمية االستشعار عن بعد في املساعدة في تحسين التعامل مع هاته الكوارث في مختلف مراحلها 

 طبيعة وكيفية التعامل معها تشريعيا وتنظيميا، ال سيما داخل االنسجة الحضرية، والتي التذكير بماهية الكوارث ال

 تعتبر هي املناطق األكثر حساسية بحكم الكثافة السكنية والسكانية الكبيرة في معظم املدن الجزائرية.

 روس مما سبق من محاولة تبني مقاربات حديثة وواقعية في التعامل مع خطر الكوارث الطبيعية واستخالص الد

 كوارث، ومحاولة التخطيط العام والتخطيط الحضري ملواجهة ما يمكن أن يقع من كوارث مستقبلية.

  استغالل التكنولوجيا الحديثة والبيانات عالية الدقة املمكن استخراجها عن طريق االستشعار عن بعد، وذلك لبناء

 الكوارث الطبيعية.قواعد بيانات ونماذج محاكاة خاصة بالتعامل مع مختلف 
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 أوال: االطار النظري للبحث:   مفاهيم البد منها:

 التخطيط الحضري : -1

يمكن تعريف التخطيط الحضري بأنه ذلك العلم أو التخصص الذي يهتم بتنمية وتطوير وتصميم البيئة الحضرية املبنية 

أكثر تلبية إلحتياجاته وتطلعاته على أن يتم ذلك من خالل االستخدام األمثل إلمكانياتها بحيث تكون اكثر مالئمة لإلنسان و 

 طبقا لخطة محددة وبوسائل فنية وأخالقية.   

و يهتم بدراسة مختلف األنشطة التي تمارس داخل البيئة الحضرية املبنية، والتي تؤثر في نمو وتكوين وترتيب تلك البيئة بما  

لتحكم ف ها من خالل خطة مسبقة تضمن االستفادة القصوى من ف ها األرض واالنسان. كما يتناول تحليل كل املؤثرات وا

 (75، ص 2020النواحي االيجابية ف ها وتفادي السلبية. )بخيت: 

 االستشعار عن بعد: -2

يعني االستشعار عن بعد الحصول على املعلومة عن أي ظاهرة على األرض أو في الجو دون الوصول إل ها، وذلك باستخدام 

وذلك باالستفادة من الخواص الكهرومغناطيسية املنعكسة واملنبعثة من سطس األرض أو الجو، أجهزة ومعدات خاصة، 

 (607، ص 2009والتي تعطي صورة واضحة عن معالم سطس األرض الطبيعية والبشرية.)الدليمي: 

لك من خالل كما يمكن تعريفه بأنه علم تجميع املعلومات عن سطس االرض دون االتصال أو التالمس الفعلي معه، وذ

 (01، ص 2015تحسس وتسجيل الطاقة املنعكسة أو املنبعثة ومعالجتها وتحليلها وتطبيق هذه املعلومات. )داود: 

 ( 610، ص 2009و لالستشعار عن بعد مصادر معروفة للعمل عل ها:   )الدليمي: 

 الصور الفضائية: حيث يتم التصوير من األقمار الصناعية. -

 مكن حيث استخدام الطائرات في التصوير الجوي او من كاميرات على األرض.التصوير الجوي: وهنا ي -

 

 الكوارث الطبيعية: -3

 اختلفت اآلراء في تعريف الكارثة:

رأى عرفها عن طريق ربطها بمعايير الخسائر البشرية، فهي التي تحدد ما إذا كانت الواقعة كارثة من عدمها. وعرفت عن طريق 

بشرية واملادية حيث يعتمد على تقييمها ككارثة. ولعل تعريفا آخر أوضح يرى أن الكارثة هي تحول ربطها بمعياري: الخسائر ال

مدمر وعنيف في أسلوب الحياة الطبيعية والبشرية محدثا بصورة مفاجئة أضرارا مادية على نطاق واسع مخلفا عددا كبيرا 

 (16، ص 2002)صالح: .من الجرحى والوفيات

املتعلق بالوقاية من الكوارث  و تسييرها في إطار التنمية   20 -04عرفها من خالل القانون  رقم أما املشرع الجزائري ف

املستدامة   ، حيث عرفت املادة الثانية منه  الخطر الكبير بأنه كل تهديد محتمل لإلنسان و البيئة قد يحدث بفعل طارئ 

 (2004: أو بفعل نشاط اإلنسان. )الجريدة الرسمية/طبيعي استثنائي و

 عناصر الكوارث: -4

 (16، ص2002هي مجموعة من العوامل التي في حال اجتمعت فيمكن اعتبار الخطرعلى أنه كارثة: )صالح: 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 346

 .املفاجأة 

 .اتساع رقعة الدمار 

 .شمول أعداد كبيرة من االفراد 

 أنواع الكوارث: -5

تنقسم األخطار   2007لسنة   (WMO,ICSUاملنظمة العاملية لألرصاد الجوية؛ واملجلس الدولي للعلوم) حسب تصنيف 

 (66، صفحة 2016الى أقسام محددة نذكر منها األكثر شيوعا والتي تؤدي إلى الكوارث: )اليونيسكو، 

  :األعاصير، وموجات الحرارة، والبرق، والحرائق.األخطار املناخية 

  :الفيضانات، والطوفان املفاجئ وأمواج التسونامي.األخطار الهيدرولوجية 

  البراكين والزالزل وتحرك الكتل األرضية الضخمة.خطار الجيولوجية: األ 

  :النيازك.األخطار الفيزيائية الفلكية 

  :األوبئة واآلفات.األخطار البيولوجية 

  :نهيار البنية التحتية.األخطار البشرية  النزاع املسلح، الحرائق، التلوث، ا 

  :زدياد تواتر العواصف و أخطار التغّير املناخي  شّدتها.ا 

 

 دورة  إدارة  خطر الكوارث: -6

تعمد هذه الخطة إلى طرح مختلف التدابير  بغية مواجهة خطر الكوارث، وهو عبارة عن خريطة طريق الخطوات الكبرى الي  

يجب أن تقوم بها مختلف الدول من أجل الوصول إلى إدارة أفضل للكوارث الطبيعيةالتي تقوم أساسا على إدخال مفهوم 

 .خاطر فب التنمية املستدامة لتأمين حوكمة جيدة للمواطن واملجموعات الدوليةإدارة امل

وتنقسم هاته الخطة إلى ثالث مراحل ، ترتبط كل مرحلة منها بإجراءات يجب القيام بها . حيث تهدف هاته اإلجراءات إلى 

خطة الطواريء أثناء حدوث الخطر كما التأهب واإلستعدادللطواريء قبل حدوث الكارثة، وإلى تفعيل إجراءات التجاوب مع 

 (1تهدف إلى تقييم األضرار ومحاولة التعافي بعد حدوث الكارثة) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2016)اليونيسكو، املصدر:  

 

 :دورة إدارة الكوارث1شكل رقم. 
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ترتكز خطة تسيير االخطار الكبرى على مخطط نظري يتعلق بمجموعة من خطة ادارة  الكوارث في الجزائر:   -7

 و تقوم الوقاية من الكوارث الكبرى على : ف إلى تفادي الكوارث بأنواعها.االجراءات التي تهد

 ،قواعد و تعليمات عامة تطبق على كل األخطار الكبرى 

 .تعليمات خاصة بكل كارثة كبيرة 

 تسييرالكوارث. 

وعها  وبعد كما تتشكل خطة إدارة الكوارث من  مجموعة من الترتيبات التي  يجب مراعتها قبل حدوث الكوارث وعند وق

وقوعها. ولكن هاته اإلجراءات تفتقد في معظمها إلى جملة من املعطيات حول ماهية الكوارث ) أمكنة وأزمنة متوقع حدوث 

الكوارث أثناءها( بفعل عدم وجود دراسات معمقة وغياب خرائط تحدد بدقة مواقع الخطر  وكيفية الحماية منه، كما يمكن 

اآلليات والتكنولوجيا الحديثة في املجال ولعل الحرائق التي التهمت آالف الهكتارات  ترجمة ذلك بضعف استغالل مختلف

من غابات الجزائر  والفيضانات االخيرة هي مؤشر واضح على غياب سياسة واضحة وفعالة في مواجهة األخطار الطبيعية في 

الكوارث وغياب آليات تجعل من التوصيات املدرجة الجزائر. وهنا ال بد أن نشير إلى غياب االجراءات التنفيذية لخطط تسيير 

 ضمن خطة إدارة الكوارث عملية وقابلة للتطبيق. 

إضافة الى ذلك فمعظم األنسجة الحضرية للمدن الجزائرية تتشكل وتتوسع  بشكل متسارع على رقعة جغرافية  يمكن 

( POS,PDAUليات ووسائل التهيئة والتعمير)تصنيفها على انها مناطق خطرة.   مما يطرح عديد التساؤالت حول جدوى آ

وفعالية الطرق  التي يتم بها تسيير هاته الدراسات، وكيفية تطبيقها في توجيه العلية الحضرية  لتسيير توسع األنسجة 

الحضرية الحالية أو عملية إختيار مواقع التوسعات الجديدة.  حيث أن هذا النسيج تم إنجازه من دون دراسة معمقة 

اف واضحة للحماية والحفاظ على النسيج الحضري الحالي أو املستقبلي للمدينة، فبنيت املنشآت واملساكن على مجاري وأهد

(، كما أن هناك عامال آخر ساهم في تأزم الوضع أال وهو السكن العشوائي الذي 14-4، ص 2020الوادي  )ساعد سعود: 

ما والذي يعبر بشكل واضح عن إخفاق السياسا الحضرية في تسيير يعتبر واحدا من أهم مميزات املدينة الجزائرية عمو 

النسيج الحضري و مواجهة األخطار الطبيعية على حد سواء نظرا ملوقعه على أطراف املدن وأيضا نظرا لشكله املعقد 

 واملتراكب.

 

 التشريعات الخاصة بالكوارث في الجزائر:   -8

نظر الجدول رقم ( مما دفع الدولة إلى عديد اإلجراءات التي جاءت في معظمها عرفت الجزائر كثيرا من الكوارث الطبيعية ) ا

في الشلف ) األصنام سابقا( صدر مرسومان حول الوقاية من  1985أكتوبر   10غداة حدوث كوارث معتبرة، فبعد زلزال 

(.  )وزارة  232-85و مرسوم  231-85الكوارث و تنظيم اإلسعافات على املدى القصير واملتوسط أو املدى الطويل )مرسوم 

واملتعلق  25/12/2004املؤرخ في:  04/20الداخلية والجماعات املحلية و التهيئة العمرانية: بال تاريخ(  كما صدرالقانون: 

ماي  21بالوقاية ضد األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة غداة الزلزال الذي ضرب في بومرداس في: 

واملتعلق باجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية وتعويض  26/08/2003املؤرخ في:  03/12ورافقه صدورتوصية  2003

 الضحايا.

 اإلطار التشريعي للعمران في الجزائر:   -9
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مال املزمع القواعد واألحكام والقرارات املنفذة لها لتنظيم حركة املباني ذاتها، ايا كانت األع قانون التهيئة والتعمير: مجموعة

 (06، ص 2017)كمال: . إقامتها، إنشاء مباني أو أعمال عمرانيةأخرى 

ماي  08املؤرخ في  175-91واملرسوم التنفيذي رقم  1990ديسمبر  01املؤرخ في  29-90وقانون العمران ممثال في القانون 

 (10 ، ص2018والذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء.)حمدي باشا: 1991

املعدل واملتمم لقانون التهيئة والتعمير ضبطت القيود املفروضة  2004أوت  14املؤرخ في  05-04وبعد صدور صدور القانون 

على البناء في املناطق املحمية وفي األراض ي الفالحية وفي تلك املعرضة للكوارث الطبيعية و ال سيما الزالزل)حمدي باشا: 

 (11، ص 2018

 العمرانية  بقوانين تسيير املخاطر الكبرى:  عالقة التشريعات -10

و املتعلق بالوقاية ضد األخطار الكبرى،  20-04نظرا لألهداف املتقاربة بين قانون العمران )قانون التهيئة والتعمير( و القانون 

ذلك من خالل  نجد أن هناك عالقة وطيدة بين هذين القانونين والتي من شأنها حماية االنسان وممتلكاته، ويمكن تلمس

من قانون التهيئة والتعمير أن   04التركيز على الحماية من املخاطر والكوارث في قانون التهيئة والتعمير، فنجد في املادة: 

إمكانية البناء ال تكون إال على القطع االرضية التي تكون غير معرضة مباشرة لألخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية 

يحدد مناطق  (PDAUمن نفس القانون على أن املخطط التوجيهي للتهيأة والتعمير ) 18ؤكد املادة: والتكنولوجية. كما ت

( )املادة POSالتدخل في األنسجة الحضرية واملناطق الواجب حمايتها في إطار اإلرتفاقات التي يحددها مخطط شغل اإلراض ي )

 (1991(.      )الجريدة الرسمية: 31

والذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير 1991ماي  08املؤرخ في  175-91التنفيذي رقم  املرسوم منأما في املادة الثانية 

والبناء: إذا كانت البناءات من طبيعتها أن تمس بالسالمة أو األمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها، يمكن 

اء او منحه شريطة احترام األحكام الخاصة الواردة في القوانين رفض رخصة البناء أو رخصة تجزئة األرض من أجل البن

وتشمل حماية األمن العام اتخاذ االجراءات الالزمة لحماية أفراد املجتمع من اإلضطرابات والكوارث . والتنظيمات املعمول بها.

للسقوط واملباني الحديثة املخالفة  الطبيعية كالزالزل والبراكين والفيضانات والحرائق وانهيارات املباني القديمة اآليلة

 (.22، ص 2017للمواصفات الهندسية والعواصف والغرق.)كمال: 

 ثانيا: حالة الدراسة  : 

 الجزائر؛ شساعة املساحة وتعقد التضاريس: -1

احة كلم مربع، مما جعلها األكبر مس 2381741تحتل الجزائر موقعا هاما شمال القارة اإلفريقية بمساحة شاسعة تقدر ب: 

 عربيا وافريقيا. كما أن الجزائر تتميز بتنوع تضاريسها من سهول وهضاب وصحراء شاسعة، كما تتمتع بتنوع أغطيتها النباتية. 

وفي ظل تموقع الجزائر في هاته املنطقة املعروفة علميا بخط الزالزل، وبفعل تنوع التضاريس والتغيرات املناخية كانت عرضة 

مليون هكتار في أجزاء منها ظهور خطر الحرائق، دون أن نغفل  4.2اء النباتي الكثيف املقدر ب للفيضانات، كما كان للغط

 خطر التصحر وزحف الرمال بفعل العوامل املناخية.
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هذا التنوع والشساعة جعل من الجزائر رقعة جغرافية حساسة وهشة من حيث التعرض لألخطار الطبيعية والتهديد بفعل 

ة مع ذلك، تتطور املدن وتتوسع االنسجة الحضرية بتسارع كببر، مخالفة للتخطيط، ومتعدية على كثير هذه االخطار. موازا

 من النظم اإليكولوجية املحيطة بها.

 

 2021،  الكاتب باالعتماد على نموذج االرتفاعات الرقمية المصدر:

 احصائيات عن الكوارث: -2

( و الحرائق الغابية) صورة 02(، الفيضانات ) صورة رقم:01ورة رقم:عرفت الجزائر عديد الكوارث، متفرقة بين الزلزال) ص

(، و سواء كانت هذه الكوارث طبيعية أو بتدخل بشري فقد تسببت في خسائر كبيرة في األرواح واملمتلكات، وقد دفعت 03رقم:

 (   01الجزائر كلفة باهظة جراء وقوع هاته الكوارث ) انظر الجدول رقم: 

مثال ، التهمت النيران ما  2021ن أخطار، لنا أن نذكر بالخسائر املهولة للغطاء النباتي والغابات، ففي سنة إضافة إلى ذلك م

كان حجم الخسائر بما يزيد   2020وفي سنة (2021) وكالة األنباء الجزائرية:هكتار حسب وكالة األنباء الجزائرية  8900يزيد عن 

 (2021)قاللة، ألف نخلة 4.285شجرة مثمرة و و  176.969من الغابات املحترقة منها   51.908عن 

احصائيات عن الكوارث في الجزائر 1الجدول رقم:   

 الضحايا واألضرار نوع الظاهرة املوقع التاريخ

 7,3زلزال بقوة  الشلف 1980-10-10
 قتيل 2633

 تدمير شبه كلي للمدينة

 5,9زلزال بقوة  قسنطينة 1985-10-27
 وفيات 10

 سائر مادية معتبرةخ

 5,4زلزال بقوة  معسكر 1994-08-18

 وفاة 171

 جريس 290 

 مبنى محطم 1000

 دود الجزائر وتضاريسها: ح2شكل رقم. 
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 دج 10.000.000وفاة و أضرار قدرت ب  16 فيضانات برج بوعريريج 1994-09-23

 5,8زلزال بقوة  تيموشنت 1999-12-22
 وفاة 28

 منكوب 25000

 وفاة و مفقود 900ر من أكث فيضانات باب الوادي 2001-12-10

 6,7زلزال بقوة   بومرداس 2003-05-21

 وفاة 2278

 بدون مأوى  180000

 مليار دج 222تهدمت و أضرار قدرت ب  16715مبنى متضرر  19800

 مبنى تهدمت جزئيا أو كليا 7000أسرة منكوبة و  5000أكثر من  فيضانات أدرار 2004-04-14

 مبنى 3000وفاة و تضرر أكثر من  43 ناتفيضا غرداية 2008-09-01

 مبنى تهدمت أو تضررت 4300وفاة و  13 فيضانات بشار 2008-10-08

 مبنى 5500وفاة واحدة وتضرر  فيضانات أدرار 2009-01-20

 وفيات وخسائر مادية معتبرة 6 5,6بقوة زلزال الجزائر 2014-08-01

 خسائر مادية معتبرة فيضانات األغواط 2016-10-05

 خسائر مادية معتبرة 5زلزال بقوة  البليدة 2018-01-02

2021: وزارة الداخلية ،املصدر  

https://ar.wikipedia.org/wiki/2014_في_الجزائر
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018_في_الجزائر
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018_في_الجزائر
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018_في_الجزائر
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شهدت الجزائر العاصمة فيضانات وتسربات للمياه داخل 

منازل السكان، مع غرق أحياء سكنية بأكملها. ورغم شدة 

الكارثة. إال أن ذلك يبرز ضرورة أخذ خطر الكوارث الطبيعية 

أثناء العمليات التخطيطية مع استعمال التكنولوجيا على 

 غرار االستشعار عن بعد. 

 

2020املصدر: جريدة العين االخبارية،  

 

 فيضانات الجزائر العاصمة: 2صورة رقم 

ضعف وهشاشة البنايات في مواجهة خطر الزلزال 

يبين عدم التحكم في نوعية البناء مع مراعاة شدة 

 الزالزل.

وقد كان حجم الكارثة والدمار الذي خلفته أحد أهم 

ط الحضري االسباب لتبني مقاربات جديدة في التخطي

 ومواجهة الكوارث  من هذا النوع.

 

 

2014جريدة النهار، املصدر:   

 1980: زلزال األصنام ) الشلف( 3صورة رقم 

توضح الصورة حجم الدمار الذي لحق بالغابات 

املحاذية لألنسجة الحضرية  بوالية تيزي وزو مع 

صعوبة املسالك مما خلف خسائر كبيرة في األرواح 

أظهر ذلك ضرورة اتخاذ اإلجراءات واملمتلكالت و 

املالئمة ملواجهة خطر الحرائق و التعجيل بانتاج 

 .خرائط مواجهة الكوارث في هذا املجال

 

2020: موقع الحماية الدنية على الفيسبوك،املصدر  

 حرائق تيزي وزو.: 1صورة رقم 
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 ثالثا: االستشعار عن بعد ودوره في دعم التخطيط الحضري وإدارة الكوارث:

حلول مستدامة يمكن  يساهم االستشعار عن بعد بشكل فعال بالتكامل مع برامج نظم املعلومات الجغرافية في اقتراح 

 تلخيص بعضها في النقاط التالية: 

 قبل الكوارث:  -1

 :على املدى القصير 

توفير البيانات والصور الجوية ملباشرة انجاز الخرائط للوقاية من الكوارث، وهاته البيانات القابلة لإلستغالل والتحليل  -

 على غرار الخرائط املسح الجيولوجي والخرائط الهيدرولوجية.

نية التعرف بدقة على وضعيات الطرق داخل األنسجة الحضرية وبالتالي انجاز خرائط ومخططات للتعامل مع إمكا -

 خطط اإلسعاف واإلجالء في حالة الخطر.

تحديد اإلطار الفالحي عموما والغابي خصوصا مما يساهم في حصر الثروة النباتية بدقة كما يساهم رفقة نماذج  -

 د املسالك الغابية.لالرتفاعات الرقمية في تحدي

تمييز نوعية النباتات املزروعة من حيث الصحة واملرض أو الهشاشة وهاته األخيرة تكون أقرب لخطر الحرائق من خالل  -

 املسح الطيفي.

تحديد وتصنيف البنية التحتية املمكن استغاللها في إدارة األزمات أو كمالجيء في حالة وقوع الكوارث من خالل  -

 د.االستشعار عن بع

   :على املدى املتوسط والبعيد 

 انتاج خرائط لإلجالء واإلسعاف في حال الخطر. -

 انتاج خرائط لتصريف مياه الفيضان. -

 بناء قواعد بيانات لكل نوع من األخطار وطرق التخفيف من حدتها. -

 بناء قواعد بيانات لألنسجة الحضرية الحالية واظهار نقاط القوة والضعف لكل حالة. -

 إنشاء أنظمة محاكاة للكوارث وتطوير نظم اإلنذار املبكر.التفكير في  -

 التدريب على برامج املحاكاة ملختلف األخطار والكوارث املمكن وقوعها. -

 اثناء الكوارث: -2

 تفعيل برامج املحاكاة املنجزة قبل الكوارث. -

 (. Change detectionتحديد تطور الخطر بدقة من خالل تتبع التغيرات) -

 سعاف واالجالء من خالل تتبع وضعية الكارثة على غرار تتبع مسار الفيضان والحرائق. تحديد آليات اال  -

 بعد الكوارث: -3

 تحديد اآلثار التي تخلفها الكوارث على األنسجة الحضرية. -

 تقييم الخسائر على البنى التحتية للمدن. -

ء على املعطيات املمكن توفرها من استخالص الدروس من الكوارث السابقة وبناء استراتيجيات ومقاربات  حديثة بنا -

 خالل تقنية االستشعار عن بعد.

 تحديث قواعد البيانات. -
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تطوير برنامج محاكاة الكوارث من خالل التدقيق العلمي الدقيق في األخطاء السابقة، وتالفي السلبيات ونقاط الضعف  -

 في املنظومة السابقة.

 خاتمة:

تبنتها الجزائر في مجال أخطار الكوارث الطبيعية التي ما فتأت تهلك األرواح تطرق هذا البحث الى دراسة للسياسات التي 

 واملمتلكات، وتتسبب في تكاليف باهضة.

كما اهتم بدراسة التخطيط الحضري لالنسجة الحضرية التي تشكل املدن الجزائرية، والتي تئن تحت وطأة كثافة ديمغرافية 

على البنية اإليكولجية املحيطة بها دون مراعاة ملعايير التخطيط الحضري عالية وتوسع حضري كبير، مما جعلها تتعدى 

 ومقاييس السالمة.

 كما أن هاته السياسات املبنية على أسس تقليدية و تشريعات فاقدة لألطر التطبيقية والرقابة الفعيلة.

 وعليه يمكن التقرير أنه من الضروري:

بالكوارث الطبيعية من خالل الصيغ التنفيذية واآلليات التطبيقية  تبني وتعزيز األطر القانونية للتشريع الخاص -

 وادماجه يشكل واضح مع التشريع العمراني.

تسيير التوسع الحضري من خالل معرفة اتجاهات التوسع املمكنة لألنسجة الحضرية الحالية، وإختيار املواقع للمدن  -

 ر بدقة.الجديدة وامكانية تحديد االرتفاقات لتحديد مناطق الخط

نظرا لكفاءة االستشعار عن بعد في رصد مساحات كبيرة فذلك يعزز من قدرات الدولة لتحقيق االستراتيجيات الخاصة  -

 بالتنمية العامة مما يحقق التوازن في استغالل االراض ي وبالتالي التعامل بطريقة رشيدة مع االنسجة الحضرية.

وتبينه، ال سيما في بناء قواعد البيانات لألنسجة الحضرية ونظم   تشجيع البحث العلمي في مجال االستشعار عن بعد -

 االنذار والتنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية.

 قائمة املراجع:

 ( 2020ابو قرين عنتر عبد العال بخيت :)،الدمام، فهرسة الملك فهد الوطنية. المدخل إلى التخطيط الحضري 

 ( قانون رقم 01 12, 1990الجريدة الرسمية :)الجريدة الرسمية، 05-04معدل بالقانون  29-90. 

 ( المرسوم التنفيذي رقم 1991, 05 08الجريدة الرسمية :)الجريدة الرسمية، 175-91. 

 ( القانون رقم 25 12, 2004الجريدة الرسمية :)الجريدة الرسمية، 20-04. 

 ( 2009الدليمي خلف حسين علي :):(، عمان، دار 1)اإلصدار  أسس،معايير ، وتقنيات تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية

 صفاء للنشر و التوزيع.

 ( 2016اليونيسكو :).إدارة مخاطر الكوارث للتراث العالمي 

 ( 2015داود جمعه محمد :)،القاهرة، جمهورية مصر العربية. أسس و تطبيقات االستشعار عن بعد 

 ( 2002صالح جمال :)القاهرة، جمهورية مصر العربية، دار الشروق. خاطر البشرية،السالمة من الكوارث الطبيعية والم 

 ( 2018عمر حمدي باشا :)،الجزائر، دار هومة. منازعات التعمير 

 ( حرائق الغابات: االستثمار في اإلنسان قبل الوسائل، 2021قاللة مخمد سليم :)جريدة الشروق. 
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 ( . 2014لوط بوناطيرو :)أبو ظبي، االمارات العربية  لية وإدارتها في منطقة الشرق األوسط،سيناريو الكوارث الطبيعية والزلزا

 المتحدة، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.

 ( 2017محمد األمين كمال :)،الجزائر، دار بلقيس للنشر. دروس في قانون التهيئة والتعمير 

 ( دراسة خطر فيضان وادي مزي عل2020, 08 22وحيد ساعد سعود :) ى مدينة االغواط نظم المعلومات الجغرافية و اإلستشعار

 .14-04، الصفحات مجلة العمارة وبيئة الطفلعن بعد كاداة لدعم التخطيط الحضري والحماية من الكوارث الطبيعية، 

 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية( .n.d.). Retrieved from 

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/ 
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 اإلطار التشريعي للحماية من األخطار الطبيعية وآليات إدارتها

Legislative Framework for Protection from Natural Hazards and Management  

Mechanisms 

 _ بورفيس زهية1 

، سطيف/ الجزائر 2طالبة دكتوراه، جامعة سطيف  

غبولي منى_2  

، سطيف/ الجزائر2أستاذ محاضر أ، جامعة سطيف  

 

 امللخص:

لقد أدى التقدم الصناعي إلى ازدياد التلوث ومخاطره على اإلنسان والبيئة عموما، لذلك أصبس موضوع حماية البيئة وضرورة الحفاظ 

 االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. من املوضوعات التي نالت اهتمامتغيرات املناخية عل ها وكيفية مواجهة اآلثار الناجمة عن ال

حيث أصبحت القضايا البيئية من القضايا املحورية والتحديات الرئيسية للتنمية االقتصادية والبشرية خالل هذا القرن، وبذلك فإن 

ت التلوث إلى املستويات الحديث عن املخاطر الناجمة من التلوث سببه النشاطات البشريةوالحديث عن معالجة التلوث يعني تخفيف معدال 

 القياسية واملقبولة عامليا،وبذلك ازداد االهتمام في جميع أنحاء العالم بتنبيه األذهان إلى املخاطر املحدقة باألجيال القادمة.

وااللتزام وقد كان لالتفاقيات الدولية دورا كبيرا في التخفيف من حدة التلوث من خالل املعاهداتالتي تم إبرامها بين مختلف الدول

 على املستوى الوطني. بتنفيذها

 التغيرات املناخية، التلوث، االتفاقيات الدولية، التشريعات الوطنية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The Industrial bloom has tended to an increasein pollution and its harm on Man and his environment. Hence, the protection 

of this later and the necessity to maintain it has become an important topic of discussion throughout different media. Also, 

discussing the dangers resulted from climate change, is also an important part within the internationalconventions and local 

regulations. 

Environmental issues have become central issues and major challenges to economic and human development during this 

century. Thus, talking aboutthe risks causedby pollution caused by human activities andtalking about pollutiontreatment means 

reducing pollution rates to the internationally accepted standards. Thus, worldwide attentionhas been drawn to alerting the 

dangers to future generations. 

International conventionshave played a major role in reducing pollution through treaties concluded between different 

countries and commitment to their implementation at the national level. 

Key words: climate changes; pollution; international conventions; local regulations. 
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 مقدمة:

ألضرار الناجمة عنها، بحيث أصبس تعد ظاهرة التغير املناخي إحدى املشاكل البيئية الكبرى في هذا العصر، وهذا نظرا ل

يتصدر املناخ العوامل البيئية الطبيعية املؤثرة في حياة كافة العناصر الحيوية بما ف ها اإلنسان، بل يعد األكثر تحكما في 

النشاط اإلنساني وتحركاته في مختلف املجاالت، ويختلف املناخ من مكان إلى آخر جراء تفاعل مجموعة من العوامل التي 

ؤثر على مختلف ظروف الحياة، وينتج عن هذا التفاعل اختالف في أنواع النباتات والكائنات الحية التي ال بد لها من بيئة ت

معينة لتعيش ف ها، أي تغير في نظام املناخ الذي من شأنه أن يؤدي إلى األضرار بعناصر البيئة الطبيعية من ثم الحياة 

 البشرية.

دا كبيرا للبشرية، فقد بين لنا الباحثون وتجربة املجتمعات أن تغير املناخ يؤثر على التحديد حيث تغير املناخ يشكل تهدي

أين يمكن للناس أن يعيشوا وان يزرعوا طعامهم ويقيموا بنية تحتية وان ينعموا بالصحة، فهو قضية تتعلق بكيفية 

االقتصاد العالمي يتجه أكثر فأكثر نحو التحرر من استخدامنا للطاقة، والطاقة هي بنية وأسس االقتصاد العالمي، وبما أن 

 أي قيد، وال يخضع إال لشروط السوق نفسها على املنافسة فال مجال لتصحيس الوضع القائم والتراجع.

 أهمية البحث

ت األهمية البالغة ملوضوع هذا البحث بالنظر إلى  النطاق املادي الذي تحدثه التغيرا تتجلى لنا فمن خالل ما تقدم، 

املناخية واألضرار الناجمة عنها، سيما على عناصر البيئة وكذا الجانب االقتصادي للدولة، األمر الذي يحتم اتخاذ سياسة 

 .املعالم في مواجهة هذه الظاهرة تشريعية واضحة

 أهداف البحث

 تتمثل أهداف البحث فيما يلي: 

 .سية في املحافل واملؤتمرات الدوليةجعل مشكل تغير املناخ واالحتباس الحراري من القضايا األسا_

 _ تكثيف الجهود الدولية وتضافرها من اجل التقليل من االنبعاثات املؤدية إلى استمرار ظاهرة االحتباس الحراري.

 .معرفة مدى نجاعة اإلطار التشريعي للحد من مخاطر التغيرات املناخية على البيئة_ 

 ة األخطار الطبيعية._ إبراز التكنولوجيات املستخدمة في دراس

ر املناخ ومسؤولية اإلنسان عنها، لم تعد تتطلب املزيد من املؤتمرات واإلثباتات منذ زمن بعيد، بل باتت ييفمشكلة تغ

كل ، تتطلب تغييرا جوهريا في أسلوب حياة وحضارة واقتصاد اإلنسان الحديث، والسيما في البلدان الغنية واملتقدمة أوال

يمكن لإلطار التشريعي للحماية من أخطار التغيرات املناخية والطبيعية أي مدى  إلىح اإلشكالية اآلتية: هذا يدفعنا إلى طر 

 ؟واستدامتها البيئة أن يحافظ على

 من خالل اإلشكالية الرئيسية يمكن طرح تساؤالت فرعية:

 _ ما مفهوم التغيرات املناخية، وفيما تتمثل أهم آثارها؟

 بالتغيرات املناخية؟  _ ما هو نطاق االهتمام 

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا إتباع الخطة التالية:

 :ماهية التغيرات املناخيةأوال

 مفهوم التغير املناخي_ 1

 اآلثار البيئية للتغيرات املناخية _ 2

 التغيرات املناخية بؤرة االهتمام الدول : ثانيا

 وليةالتغيرات املناخية ضمن أجندة السياسة الد _ 1

 اآلفاق الدولية ملواجهة تغير املناخ _ 2
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 ماهية التغيرات املناخيةأوال: 

خالل السنوات األخيرة املاضية شهد العالم بأسره تقلبات مناخية كبيرة تسببت في العديد من الكوارث الطبيعية من 

طق جفاف شديد وندرة في تساقط أعاصير وذوبان للجليد وأمطار طوفانية وفيضانات، ضف إلى ذلك شهدت العديد من املنا

لبيئية للتغيرات ، ثم التطرق إلى اآلثار اىأول نقطةمفهوم التغير املناخي في  األمطار، لهذا سيتم التطرق في هذا املبحث إلى

 .يةثان نقطة املناخية في 

 مفهوم التغير املناخي -18

 سيتم التطرق في هذه النقطة إلى ما يلي: 

 خيف املناخ والتغير املنايتعر  - أ

 .يف التغير املناخيثم إلى تعر  ،تعريف املناخ قبل التطرق إلى تعريف التغير املناخي كان علينا التطرق إلى

 تعريف املناخ -

يعرف املناخ على أنه الحالة املتوسطة للطقس واختالفه على مدى فترة زمنية محددة ومنطقة جغرافية محددة...، كما 

ومن عقد آلخر، أو على مدى زمني أطول مثل العصر الجليدي...، ويعبر إحصائيا  أنه يختلف من فصل آلخر ومن سنة ألخرى 

 (233، ص2019. )عشاش ي: عن التغيرات الهامة التي تطول املناخ وتدوم لعقود أو أكثر بالتغير املناخي

حيث متوسط كما يشير املناخ إلى أنماط الطقس على مدى فترة زمنية طويلة في منطقة معينة، ويتمك قياس هذا من 

هطول األمطار السنوية والثلوج وغيرها، ودرجات الحرارة العظمى والدنيا على مدار الفصول، وساعات سطوع الشمس 

 (14، ص2018. )الحكيم، الدريدي: والرطوبة وتكرار ظواهر الطقس املتقلب

 التغير املناخي -

ألمد متوسط درجة حرارة الكوكب، ولكن يمكن أن يشير تغيراملناخ عادة إلى تغير املناخ العالمي، أو تغيرات طويلة ا

تستخدم أيضا بشكل عام على أنها تعني التغيرات املحلية واإلقليمية في أنماط الطقس، يؤثر تغير املناخ العالمي أيضا على 

تحت تأثير  املناخات اإلقليمية، فالطقس الفعلي في منطقة ما قد يختلف اختالفا كبيرا عما هو عليه الحال في منطقة أخرى 

االرتفاع عن سطس البحر، والرياح السائدة واملسافة من البحر وتيارات املحيط والتضاريس والغطاء النباتي واملناطق 

 (14. )الحكيم،الدريدي، صالحضرية والريفية

ي يمكن وعلى هذا األساس فقد عرف مجموعة من الخبراء الدوليين ظاهرة تغير املناخ بأنها: مجموعة من التحوالت الت

تحديدها مثال عن طريق األبحاث اإلحصائية وهذه التحوالت تستمر لحقبة زمنية معينة قد تتجاوز العقود، وتشمل هذه 

 (400، ص2021: )مخنفر، مزياني .التغيرات للمناخ كل تحول سواء كان سببه التقلبات الطبيعية أو سببه األنشطة البشرية

ت في املناخ والتي تؤدي بصورة مباشرة أو غي مباشرة إلى التغير في تكوين الغالف الجوي أو أن التغير املناخي هو تلك التغيرا

 (60، ص2014. )دير: العالمي، إضافة إلى ذلك يؤدي هذا التغير إلى التقلب الطبيعي للمناخ على مدى فترات زمنية متماثلة

ا لهذا املصطلح جاء فيه: "مصطلح "تغير املناخ" يعني كما أوردت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغير املناخ تعريف

تغييرا في املناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفض ي إلى تغير في تكوين الغالف الجوي العالمي 

، 1992مم املتحدة: . )اتفاقية األ والذي يالحظ، باإلضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ على مدى فترات زمنية متماثلة"

 (2/فقرة1املادة

حيث يالحظ على هذا التعريف األممي  أنه ينسب تغير املناخ إلى نشاطات اإلنسان ويميز بينه وبين تقلب املناخ الذي 

 ينسبه إلى أسباب طبيعية.
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 عناصر النظام املناخي - ب

. ) اتفاقية األمم املتحدة:  رض ي وتفاعالتهيعني كامل عمليات الغالف الجوي والغالف املائي واملحيط الحيوي واملحيط األ 

 (3/فقرة1، املادة 1992

وهناك من يعرفه مع إضافة مكون خامس بان النظام املناخي: هو نظام معقد يتضمن املكونات الخمس األساسية لألرض 

بما ف ها غالف األرض  وهي: الغالف الجوي، والغالف املائي، والغالف الثلجي أو الجليدي وسطس األرض أو املحيط األرض ي،

الترابي والغالف الحيوي، تتأثر هذه العناصر الخمس املذكورة باليات خارجية أهمها الشمس، كما يعتبر تأثير اإلنسان قوة 

 (234/235. )عشاش ي، صخارجية أيضا

 حيث تتلخص عناصر النظام املناخي فيما يلي:

 الغالف الجوي  -

األرض من الظروف القاسية، فبدونه تصبس األرض قشرة جرداء غير  تتلخص أهمية الغالف الجوي في حماية كوكب

صالحة للعيش، فغالف الجو يعمل على توفير الدفء واألكسجين وثاني أكسيد الكربون، ويمنع العديد من أخطار الشمس، 

رضية، وهو غالف ويتشكل الغالف الجوي من طبقة مكن الغازات املختلفة التي تحيط باألرض وترتبط به بفعل الجاذبية األ 

كلم من سطس األرض، ويعمل على حماية األرض من التأثيرات 90باملئة منه على بعد  99رقيق نسبيا حيث يتمركز ما يقارب 

الضارة لألشعة فوق البنفسجية واألشعة الكونية، كما يساهم في التقليل من حدوث التغيرات الحادة بدرجات حرارة األرض 

 (19، ص2011 هوبي: . )ممابين الليل والنهار

 اليابسة -

هي البيئة الترابية ويقصد بها الطبقة الهشة التي تغطي القشرة األرضية، تتكون من مزيج معقد من املواد املعدنية 

والعضوية واملاء، وهي إحدى املتطلبات الالزمة للحياة، كما تعتبر العنصر األكثر حيوية، وأساس الدورة العضوية، وتؤثر 

ة بدرجة كبيرة في تحديد أنماط املناخ، كما تتحدد كميات األشعة املوجهة املرتدة من سطس األرض إلى تضاريس اليابس

الغالف الجوي بناء على طبيعة الغطاء النباتي والتربة التي تغطي سطس األرض، ولخشونة األرض أيضا تأثير في حركات الرياح 

 (18، ص2010. ) العشاوي: النحر والردم امليكانيكي والتي تقوم بدورها في تغيير شكل سطس األرض فيما يعرف

 البيئة املائية -

تعد البحار واملحيطات من العوامل الرئيسية املؤثرة في حاالت املناخ، وحاالت طقسها السائد على سطس األرض، إذ تقوم 

طاقة كامنة تستخدمها في  بدور خزانات عظيمة للطاقة الحرارية الشمسية لقدرتها الفائقة على امتصاصها، وتحويلها إلى

تبخير مياهها، وبالتالي تبث قدرا عظيما من الطاقة الحرارية من خالل قاعدة الغالف الجوي بالتماس وباإلشعاع عند تحرير 

 (49. )عبد العزيز: ب س ن، صالطاقة الحرارية الكامنة في مياهها املتبخرة عندما تتكاثف على شكل طاقة حرارية محسوسة

 ير املناخمظاهر تغ -ج

 تتمثل مظاهر تغير املناخ فيما يلي:

 مشكلة االحتباس الحراري  -

يتمثل االحتباس الحراري في الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغالف الجوي املحيط باألرض، كنتيجة لزيادة 

عليا لألرض أشعة الشمس التي تخترق انبعاث الغازات امللوثة منذ بداية الثورة الصناعية، حيث تتلقى الطبقة الهوائية ال

الغالف الهوائي فيسمس بدخول ثلثي هذه األشعة لألرض، إما الثلث املتبقي فيرجع إلى الفضاء لتقوم بامتصاصه غازات 

االحتباس الحراري، إال أن هذه الغازات غي قادرة للتصدي لتلك األشعة بشكل دائم فتقوم بإرجاع جزء منها لألرض مما 

 (31، ص 2010. ) الشعالن: رتفاع درجة الحرارةيتسبب في ا
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 تلوث الهواء -

يعتبر تلوث الهواء من ضمن أخطر آثار تغير املناخ على املحيط والغالف الجوي على حد سواء، وهو ناتج عن االستغالل 

الت من وقود أحفوري املفرط لإلنسان ألدوات اإلنتاج والتنقيب والبحث املكثف للثروات الباطنية وما تستلزمه هذه االسغال

 (176، ص 2018. )طيطوس: يتسبب احتراقه في إنتاج كميات كبيرة من الغازات السامة التي تؤثر على الغالف الجوي 

 ثقب طبقة األوزون  -

إن استنزاف األوزون قد يؤدي إلى وصول كميات إضافية من األشعة الفوق بنفسجية إلى سطس البحر وبالتالي تقليل 

 .لنباتية املثبتة ملا يزيد عن نصف ثاني أكسيد الكربون النتاج على نطاق الكرة األرضيةتجمعات العوالق ا

فالغالف الجوي محاط بطبقة من غاز األوزون لحماية الكائنات، بما في ذلك اإلنسان، وهذه الطبقة التي تتكون في 

الحية التي تعيش على سطس األرض من عوامل  الطبقات العليا من الجو الستراتوسفير التي تمثل درعا واقيا، يحمي الكائنات

األشعة فوق البنفسجية املدمرة، حيث إن األوزون يقوم بامتصاص قدر كبير من األشعة فوق البنفسجية الصادرة عن 

 (59. )العشاوي، ص الشمس، فال يصل منها إلى سطس األرض إال قدر معتدل ال يؤثر في حياة الكائنات الحية

الخطورة عندما يتناقص األزون بمعدل أعلى من معدالت تكوينه، فيعجل بإزالة الغاز من طبقة  ويحدث الخلل وتتولد

االينوسفير، مما يزيد كمية األشعة وبتالي تنفذ هذه األشعة الضارة لسطس األرض، مما يؤدي لإلصابة باألمراض املختلفة 

اثية لبعض الكائنات الدقيقة عن طريق إتالف وخاصة سرطان الجلد والدم، وإحداث تغيير في العوامل والصفات الور 

. ) ، وتلف الجهاز املناعي املقاوم لألمراض السرطانية وغيرها من األمراض الخطيرDNAالحمض النووي املعروف باسم 

 (59العشاوي، ص

 األمطار الحمضية -

بريت، وأكاسيد النتروجين، يقصد باألمطار الحمضية هي األمطار امللوثة باملواد الكيميائية، خاصة ثاني أكسيد الك

والهيدروكربونات، حيث تختلط هذه العناصر الكيميائية مع الرطوبة الجوية لتكون املطر أو البرد أو الثلج املمزوج بأحماض 

الكبريت والنترات، وهذا التساقط الحمض ي له انعكاساته الخطيرة على حموضة مياه األنهار والبحيرات، ومسؤول عن تدهور 

لتدمير الذي تتعرض له الغابات ومصائد األسماك، حتى صارت األمطار الحمضية من اخطر املشكالت البيئية التي التربة وا

 (50، ص2007. )عبيرات: يواجهها العالم في الوقت الحاضر

 خسارة التنوع البيولوجي وتأثيره على دورة الحياة -

ودة على اليابسة وعلى املسطحات املائية من نظم بيئية يقصد بالتنوع البيولوجي املجموع الكلي للكائنات الحية املوج

طبيعية وغابات وسهول ومسطحات مائية وبحيرات وغيرها، وأنواع الحيوانات والنباتات املكونة لهذه النظم البيئية، حيث إن 

الم مما تسبب في ازدياد األسباب التي أدت إلى تقلص التنوع البيولوجي هو االزدياد الكبير في عدد السكان في اغلب مناطق الع

متطلباتهم االقتصادية من مواد أولية، سواء املتجددة أو الغير متجددة، الش يء الذي أدى إلى تقلص املساحات الغابية بشكل 

رهيب في العقود األخيرة املاضية، فالغابات هي رئة العالم وبدونها ال يستطيع كوكب األرض التنفس، ضف إلى ذلك فهي 

. )ديب: ن الكائنات الحية ولهذا فان تقلص املساحات الغابية لها اثر سلبي كبير على فقدان التنوع البيولوجيمسكن العديد م

 (119، ص 2015

 اآلثار البيئية للتغيرات املناخية -19

تتسبب األنشطة البشرية على األرض في إحداث تغيير في غازات االحتباس الحراري للطبيعة، حيث يؤدي حرق أنواع 

أنواعه إلى زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، ويعود السبب في ذلك إلى أن عملية حرق الفحم أو النفط الوقود ب
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تنطوي على اتحاد الكربون باألكسجين في الهواء لتكوين غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يشكل تهديدا لألرض الزراعية 

 .واألنشطة الصناعية وغيرهما من األنشطة البشرية

، ثم التطرق إلى ىأولنقطة دوث ظاهرة التغيرات املناخية في من خالل ما تقدم سيتم التطرق إلى األسباب املؤدية لح

 .ةثالثنقطة ريوهات التغيرات املناخية في ، ثم التطرق إلى أنواع سينايةثاننقطة لبيئية للتغيرات املناخية في املخاطر ا

 ت املناخيةاألسباب املؤدية لحدوث ظاهرة التغيرا - أ

ال يمكن حصر أسباب تغير املناخ إلى عامل واحد فقط، فهناك أسباب عديدة أدت إلى بروز الظاهرة محليا وإقليميا، 

 وتنقسم بين أسباب طبيعية وأسباب بشرية.

 األسباب الطبيعية للتغيرات املناخية -

 (678، ص2021)غنيمي:  :يتتلخص األسباب الطبيعية للتغيرات املناخية ف

  تؤدي الرياح الشمسية وبمساعدة املجال املغناطيس ي للشمس إلى الحد من كمية األشعة الكونية ياح الشمسية: الر

التي تخترق الغالف الجوي لألرض، والتي تحتوي على جزيئات جديدة تعد النواة ألنواع معينة من السحب التي 

ني نقص كمية األشعة الكونية، أي نقص تساعد على تبريد سطس األرض، وبالتاي فان وجود النشاط الشمس ي يع

السحب التي تساعد على تبريد سطس األرض وبالتالي ارتفاع درجة حرارة األرض وعند انخفاض هذا النشاط 

 الشمس ي املؤقت ستعود درجة حرارة الشمس إلى طبيعتها.

  :األرض، حيث ينتج عن االنفجارات تؤثر النشاطات البركانية بشكل واضح على املوازنة الطاقوية بين املناخ و البراكين

البركانية كميات معتبرة من املعلقات الهوائية مما يتسبب في انخفاض درجة حرارة األرض لفترة تكون كافية لتعديل 

امتصاص األشعة الشمسية، باإلضافة إلى الكميات الهائلة من األبخرة والغازات التي تسقط على األرض أو تجرفها 

وبالتالي تزداد بها تركيزات أكاسيد وكبريتات وكلوريدات املعادن املختلفة مما يؤدي إلى تلويثها املياه إلى التربة، 

 (07، ص 2014/2015ا. )تسعديت: وفساده

  :تؤدي الحرارة املرتفعة في فصل الصيف إلى نشوب العديد من الحرائق نتيجة وجود قطع من حرائق الغابات

باملئة من حجم غاز ثاني أكسيد الكربون املنبعث  30إلى  10لى انبعاث مابين الزجاج املكسرة، فحرق الغابات يؤدي إ

عنها مما يساهم في زيادة حجم كمية الغازات املعروفة باسم غازات البيت الزجاجي ذات اآلثار الضارة على طبقة 

 (679. )غنيمي، ص األوزون 

  :د ربط العلماء بين إزالة الغابات في جبال هناك عالقة بين إزالة الغابات وحدوث الفيضانات، فقالفيضانات

في بنغالدش، التي غمرت ثلث الدولة تحت املاء، هذا إلى جانب ما تحمله األمطار  1988الهماليا وبين فيضانات عام 

الحمضية من ملوثات إلى التربة فتؤثر على خصائصها الحيوية والفيزيائية والكيميائية، والتي ينجم عنها العديد من 

 (679. )غنيمي، ص طر عند االستعمال لتلك التربة في إحدى األنشطة الزراعيةاملخا

 األسباب البشرية -

يشكل النشاط البشري السبب الرئيس ي وراء هذا التغيير املفاجئ بفعل انبعاث الغازات املسببة لالحتباس الحراري في 

ت هي طبيعية وضرورية للحياة ألنها تحافظ على الغالف الجوي، وخصوصا غاز ثاني أكسيد الكربون وامليثان، هذه الغازا

الحرارة من خالل عملية االحتباس الحراري، إال أن انبعاثها بكميات متزايدة وغير منضبطة أدى إلى زيادة الحرارة بطريقة غير 

ألف  420 طبيعية غيرت من نظام املناخ الكلي، وقد بلغت نسبة تركيز هذه الغازات في الغالف الجوي حدها األقص ى منذ

 (353، ص 2020. )طواهرية: سنة، وذلك بسبب تزايد املصانع خالل قرن ونصف وزيادة استهالك البشر للطاقة بشكل كبير

 أنواع سيناريوهات التغيرات املناخية - ب
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 السيناريو مجموعة من الخيارات املستقبلية يتم استخدام السيناريوهات لتقدير النتائج املحتملة مسبقا ومدى استجابة

األفراد واملؤسسات لها، وفي مجال املناخ فان السيناريوهات تستخدم نظرا لحالة عدم التأكد التي تحيط بتغير املناخ على 

جميع املستويات املحلية واإلقليمية والدولية، بشرط أن تبنى هذه السيناريوهات على معطيات ومتغيرات مفهومة فيزيائيا 

 ناخ.وذات عالقة بالتأثير البشري على امل

 (315/316/317، ص 2019)بلخضر:  وهناك أنواع متعددة لسيناريوهات تغير املناخ العالمي نذكر منها ما يلي:

 سيناريوهات التغير العفوي )اإلعتباطي( للمناخ -

 وهي تغيرات في املتحوالت الرئيسية املختارة من اجل اختبار مدى حساسية نظام ما للمتغيرات املحتملة في املناخ، وهي

على شكل تغيرات سنوية منتظمة من حيث املتحوالت، كالتحول في درجة الحرارة مثال وكميات الهطول على مدى فصول 

 مختلفة، وتفيد هذه السيناريوهات في اختبار حساسية النظم للتغير في متحوالت منفردة.

 سيناريوهات التغير املناخي املتماثلة -

انات سابقة مسجلة لهذا املناخ، أو من إعادة بناء هذا املناخ، ويحتوي السجل وهي عملية استنتاج املناخ القديم من بي

اآللي على بيانات يومية لحالة الطقس على مدى عدة عقود، ويتم الحصول على هذه السجالت من كل محطة رصد مناخي، 

تطرفة، إال أن نقص املحطات لكي تعطي صورة أكثر مصداقية للنماذج املناخية، كما تقدم هذه البيانات حاالت الطقس امل

 يعيق بناء نماذج مناخية من خالل الرجوع إلى آالف السنين إلى الوراء.

 سيناريوهات مبنية على نماذج مناخية -

النماذج املناخية هي تمثيل رياض ي للمناخ رغم حالة عدم التأكد، إال أنها تبين التغير املناخي الناجم عن اإلنسان، وهي 

مختلفة محلية أو إقليمية أو عاملية، وتختلف النماذج العاملية بين البسيطة واملعقدة، كنماذج الدوران  نماذج ذات مستويات

العامة الذي يأخذ بعين االعتبار الجو واملحيطات وعالقتهما ببعضهما البعض ومع سطس األرض، وقد تم تطوير نماذج دوران 

 ن.عامة انتقالية تسمس بتمثيل تغير املناخ بداللة الزم

 IPCCسيناريوهات اإلصدار للمنظمة الحكومية لتغير املناخ  -

تصف سيناريوهات املنظمة املستقبل على انه يتميز بالنمو االقتصادي السريع، مع زيادة في النمو السكاني للعالم الذي 

كثر كفاءة، سيصل إلى ذروته في منتصف القرن الحادي والعشرون، ثم ينحدر بعد ذلك مع دخول تكنولوجيات جديدة أ

حيث تعتمد هذه السيناريوهات على فرضية التقارب بين مختلف مناطق العالم من حيث بناء القدرات وزيادة التفاعل 

 االقتصادي والثقافي واالجتماعي، وانخفاض كبير في التفاوت في الدخل.

 التغيرات املناخية بؤرة االهتمام الدولي ثانيا:

قة األحفورية نتج عنها زيادة ال مثيل لها على اإلطالق في حجم انبعاثات غازات الدفيئة إن االستهالك املفرط ملصادر الطا

في الغالف الجوي، عن ذلك املستوى الذي كان عليه قبل بداية الثورة الصناعية، مما أدى إلى احتباس الحرارة داخل 

 ذلك تغيرات في املناخ العالمي.الغالف الجوي متسببة في إحترار لألرض لم تشهد له البشرية مثيال، محدثا ب

، ثم التطرق إلى ىأول نقطةمن أجندة السياسة الدولية في من خالل ما تقدم سيتم التطرق إلى التغيرات املناخية ض

 .يةثان نقطةولية ملواجهة تغير املناخ في اآلفاق الد

 التغيرات املناخية ضمن أجندة السياسة الدولية -1

املناخ في نهاية القرن التاسع عشر، بعد أن الحظ علماء املناخ وجود تغير مستمر في املناخ  بدأ االهتمام برصد ظاهرة تغير 

 مايلي: إلى  لجزئية، لهذا سيتم التطرق في هذا امن شأنه التأثير سلبيا على كوكب األرض ونمط حياة اإلنسان

 أمننة قضية التغيرات املناخية - أ
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ألمني على قضية معينة من خالل اللجوء إلى سلسلة من العمليات املترابطة، يرى باري بوزان انه يمكننا إضفاء الطابع ا 

تتمثل الحلقة األولى من السلسلة في مرحلة الالتييس، أي أن هذه القضية ال تعتبر قضية سياسية، قد تكون قضية 

تصبس تلك القضية حاضرة في  اجتماعية، ثقافية أو بيئية...، أم الحلقة الثانية فتعبر عن عملية التسييس، والتي تعني أن

نقاشات السياسة العامة، لنصل في الحلقة الثالثة إلى عملية األمننة، وف ها تنتقل القضية من مجال السياسة الدنيا إلى 

 (73، ص ص2012/2013)بوسطيلة:  مجال السياسة العليا، الن القضية تصبس بمثابة تهديد حقيقي لألمن.

ة العاملية الناجمة عن األنشطة البشرية أو الكوارث الطبيعية، والتي تصدرت قائمة وعليه في ظل املتغيرات البيئي

اهتمامات املجتمع العالمي وأضحت ضمن قضايا دولية مهمة أخرى، كالديمقراطية، حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، باتت 

دولية في السنوات األخيرة، حيث قدم خبراء البيئة قضية التغير املناخي وعالقتهما باألمن والنزاع الدوليين ابرز االهتمامات ال

 (355)طواهرية، ص  طرحا حول الترابط بين التغير املناخي والنزاعات، بوصف التغير املناخي تهديدا للبيئة والبشرية.

شك في بعد أن طغت قضية تغير املناخ على املشهد الدولي وما صاحبها من تهديدات لألمن اإلنساني، لم يعد هناك أدنى 

، والتي أضحت مرتبطة باألمن على نحو اوجد بحوثا تعرف ببحوث األمن 21اعتبارها القضية البيئية األكثر إلحاحا في القرن 

املناخي والتي هي جزء من األمن البيئي، الذي يعد صمام أمان للمن العام في تالفي األخطار البيئية الناجمة عن الكوارث 

إلى انه وسيلة من وسائل حفظ حقوق البيئة، والتي تؤدي إلى االضطراب االجتماعي والصراعات  الطبيعية أو البشرية، إضافة

 (40)دير، ص اإلقليمية بين الدول.

لقد كان العامل الرئيس ي في بلورة أمننة قضية تغير املناخ هو طرحها على جدول أعمال كبرى املنظمات الدولية العاملية 

ى السياسات العامة للدول، فمعظم دول العالم وقعت على االتفاقية اإلطارية حول تغير كاألمم املتحدة، وحتى على مستو 

املناخ، كما ال يمكننا نفي الدور الكبير الذي لعبه الخبراء والعلماء في شرعنة هذا النظام السياس ي، من خالل إنتاج تقارير 

بي بحساسية الوضع، مثل عمل الفريق بين الحكومات ودراسات ومقاالت بخصوص التغيرات البيئية، ما يزيد من الوعي الشع

 (68)بوسطيلة، ص .، التي تعتبر الهيئة العلمية االستشارية الرسمية لبرنامج األمم املتحدة حول البيئةIPCCلتغير املناخ 

الدولية والدعوة  أدت كل هذه النقاشات إلى زيادة االهتمام الدولي بمسالة تغير املناخ، فتم إدراجها ضمن األجندة البيئية

إلى ضرورة التعاون الدولي إليجاد الحلول لهذه القضية، مع تكثيف الدراسات واألبحاث وعقد املؤتمرات، وتوقيع االتفاقيات 

التي من شانها توحيد الجهود الدولية، والدعوة إلى ضرورة التعاون الدولي إليجاد الحلول لهذه القضية، مع تكثيف 

د املؤتمرات وتوقيع االتفاقيات التي من شانها توحيد الجهود الدولية، ومواجهة هذه املشكلة تحقيقا الدراسات واألبحاث وعق

 لألمن البيئي املستدام لكل سكان املعمورة.

 قراءة في تطور الجهود الدولية ملواجهة تغير املناخ - ب

على مسؤولية ( 3/فقرة3، املادة 1992دة: ) اتفاقية األمم التحأكدت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 

الدول األطراف في اتخاذ "...تدابير وقائية الستباق أسباب تغير املناخ أو الوقاية منها أو تقليلها إلى الحد األدنى...، ال ينبغي 

على ضرورة نهج خيار التذرع باالفتقار إلى يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل اتخاذ هذه التدابير..."، هذا النص اإللزامي يؤكد 

الوقاية للتصدي للعوامل املختلفة لتغير املناخ حتى في غياب اليقين العلمي وهذا ليتسنى بلوغ الهدف املتوخى من هذه 

االتفاقية والصكوك القانونية املتصلة بها واملتمثل في: "تثبيت غازات الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون 

 إلنسان في النظام البيئي".تدخل خطير من جانب ا

 من خالل ما تقدم سندرج مختلف االتفاقيات التي عنيت بتغير املناخ العالمي فيما يلي:

 مؤتمر قمة األرض واالتفاقية اإلطارية حول تغير املناخ -
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در عنهما يعرف ، جاء كامتداد للمؤتمر الدولي ستوكهولم وص1992انعقد هذا املؤتمر في مدينة ريوديجانيرو البرازيلية سنة 

على أهداف االتفاقية اإلطارية  2باالتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول التغيرات املناخية "اتفاقية ريو"، حيث نصت املادة 

 لتغير املناخ السالف الذكر وهي:

نظام املناخ،  " إن الهدف النهائي هو تثبيت تركيز غازات الدفيئة في الجو عند مستوى يمنع التأثير البشري الخطير على

ويجب الوصول إلى هذا املستوى خالل فترة زمنية كافية تسمس بالتأقلم بشكل طبيعي مع التغير املناخي، وتؤكد على عدم 

 تعرض اإلنتاج الغذائي للخطر، وتمكن التنمية االقتصادية من االستمرار بشكل مستدام". 

اخذين باالعتبار مسؤولياتهم املشتركة واملتنوعة وأولياتهم بعنوان االلتزامات أن على كل األطراف  4وجاء في املادة 

 التنموية الوطنية واإلقليمية واألهداف والظروف أن:

_ ينشئوا بين فينة وأخرى سجالت وطنية حول اإلصدارات بواسطة اإلنسان من حيث املصادر لكل غازات الدفيئة غير 

  ها من قبل مؤتمر األطراف وان تبلغ ملؤتمر األطراف.املتحكم بها باستخدام طرق ومنهجيات متقاربة متفق عل

_ يصوغوا برامج وطنية وأحيانا إقليمية وينشروها وينفذوها ويحدثوها بين حين وآخر، بحيث تحتوي على  إجراءات 

 للتخفيف من تأثيرات التغير املناخي وذلك بالتصدي لإلصدارات البشرية بحسب مصادرها.

يات واإلجراءات والعمليات التي تحد أو تخفف أو تمنع اإلصدارات البشرية من غازات الدفيئة في كل _ يتعاونوا في تطوير التقن

 القطاعات كالطاقة والنقل والصناعة والزراعة والغابات والنفايات وتطبيقها ونشرها.

 بروتوكول كيوتو -

ذي عقد باليابان من اجل مراجعة وذلك بمناسبة مؤتمر الدول األطراف ال 1997تم اعتماد هذا البروتوكول بتاريخ 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغير املناخ، حيث حوى هذا البروتوكول جملة من األحكام في سبيل تعزيز تنفيذ اتفاقية 

ل ، ألزم الدول األطراف بتنفيذ املزيد من السياسات والتدابير الوطنية من خال1992األمم املتحدة بشان تغير املناخ لسنة 

تعزيز كفاءة الطاقة في قطاعات االقتصاد الوطني، وحماية وتعزيز بواليع مستودعات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول 

مونتريال وتعزيز أشكال الزراعة املستدامة واملحافظة على الغابات وزيادة املساحات الغابية بهدف امتصاص غازات الدفيئة، 

ديلة حث البروتوكول الدول األطراف على إجراء البحوث بخصوص األنماط الجديدة وفي مجال الطاقة املتجددة الب

 (242، ص 2018.  )بن لخضر: واملتجددة من الطاقة

حيث نصت املادة الثانية منه على الهدف النهائي من االتفاقية وهو الوصول إلى تثبيت غازات الدفيئة في الغالف الجوي 

ن جانب اإلنسان في النظام املناخي، ووضعت مبادئ لبلوغ هذا الهدف، لكنه لم ينص عند مستوى يحول دون تدخل خطير م

 (laurence : 2009, p01 .  )على التزامات محددة تلزم الدول األطراف لخفض االنبعاثات الغازية

 (111)تسعديت، ص مؤتمر بالي -

، وكان الغرض الرئيس ي منه التركيز على 2007سنة  عقد مؤتمر األمم املتحدة حول التغير املناخي في جزيرة بالي باندونيسيا

تكيف الدول النامية والفقيرة من التغيرات املناخية، وقد ركز االجتماع على تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان والتنمية 

اف للحد من بعنوان مكافحة التغير املناخي: التعاون الدولي في عالم منقسم، وقد انحصر النقاش حول وضع أهد 2007عام 

، وقد اقترح االتحاد األوروبي ذلك وأبدته الدول النامية بينما عارضته الواليات 2020انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 

املتحدة واليابان وكندا، وقد اتفق املؤتمرون أخيرا على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية جديدة حول االحتباس الحراري، 

 .2012وتو الذي ينتهي بحلول تختلف عن بروتوكول كي

 (Ares, bennet : 2009, p1)  مؤتمر كوبنهاغن -

، حيث يلزم 2009انعقد املؤتمر الخامس عشر لألطراف املتعلق بتغير املناخ في كوبنهاغن التابع لألمم املتحدة سنة 

-2008بحلول الفترة  1990عام  مقارنة بمستويات 5,2البروتوكول البلدان املتقدمة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 
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باملئة ، وقد حددت اتفاقية األمم  22، اال ان ذلك لم يتحقق بعد حيث زادت انبعاثات الغازات الدفيئة العاملية بنسبة 2012

ة املتحدة اإلطارية بشان تغير املناخ املجاالت الرئيسية األربعة التي يتعين توضيحها للمفاوضات في كوبنهاغن لكي تكون ناجح

 وهي: 

 _ تحديد أهداف واضحة لخفض االنبعاثات املتوسطة األجل التي تلزم بها البلدان الصناعية.

 _ وضع إجراءات للدول النامية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

 _ تحديد تمويل مستقر لهذه البلدان على خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

 جيا إلى البلدان النامية._ تحديد املؤسسات التي ستتيس نقل التكنولو 

وتعرف هذه االتفاقية لألمم املتحدة اإلطارية بشان تغير املناخ تحت شعار منع الحظر للتدخل البشري املس يء للبيئة، لذلك 

وضعت رؤية مشتركة من اجل العمل الجماعي لخفض االنبعاثات طويلة األجل كالحد األعلى للتركيزات في الغالف الجوي 

جزء من املليون،  390حوالي  COأجزاء في املليون على سبيل املقارنة للتركيز الحالي من  350الى  450ة من لغازات الدفيئ

 (Bodansky : 2010, p5) .2050باملئة بحلول عام  50باإلضافة إلى خفض االنبعاثات العاملية بنسبة 

 مؤتمر كانكون  -

اخي، وقد توصل املشاركون بعد أسبوعين من املفاوضات بشان التغير املن 2010انعقد مؤتمر كانكون باملكسيك سنة 

لعدة قرارات حول مكافحة ظاهرة التغير املناخي وتداعياتها على األمن الدولي، وأهمها التخفيف من حدة االنبعاثات وضمان 

 (61/62، ص 2017.  )مجدان: زيادة املساءلة بشأنها، باإلضافة إلى تعزيز أسواق الطاقة النظيفة في نختلف أنحاء العالم

 مؤتمر الدوحة -

بمدينة الدوحة، حيث يهدف في البحث عن مصير اتفاقية كيوتو التي ينتهي العمل بها  2012عقد مؤتمر الدوحة سنة 

:  )فرج: ، وقد تميز هذا املؤتمر بحضور العديد من األطراف ومن أهم ما توصل إليه خالل هذا املؤتمر ما يلي2012نهاية سنة 

 ، ب ص(2020

، مع االتفاق على 2020حتى  2013يناير  1تعديل بروتوكول كيوتو، حيث ستبدأ فترة االلتزام الثاني به ابتداء من  _

اإلجراءات القانونية التي تضمن استمرار العمل بموجبه، والتزمت الدول املوافقة عليه بضرورة مراجع التزاماتها في تخفيض 

، ودراسة إمكانية زيادة معدالت نسب خفض االنبعاثات لدى كل منها، 2014م انبعاث غازات الدفيئة بفترة ال تتعدى عا

ويستمر العمل باليات السوق الخاصة ببروتوكول كيوتو )آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك واالتجار في االنبعاثات( 

 .2013اعتبارا من العام 

كنولوجيا والتمويل إلى الدول النامية واالنتقال إلى مرحلة التطبيق _ تطوير خطة إلتمام البنى التحتية الجديدة بهدف نقل الت

الكامل لهذه البنى، كما ساندت اختيار جمهورية كوريا كمكان لصندوق املناخ األخضر وخطة عمل اللجنة الدائمة املالية، 

يمكنه إطالق مبادراته عام مما يعني انه  2013ومن املتوقع أن يبدأ هذا الصندوق عمله خالل النصف الثاني من العام 

 ، وقد وافقت الحكومات أيضا على إنشاء مجلس استشاري ملركز تكنولوجيا املناخ. 2014

 (286/287، ص 2020)بن حفاف: مؤتمر أو اتفاق باريس -

ث وهو االجتماع الحدي والعشرون، يعد من أهم االتفاقيات املبرمة بشان تغير املناخ، حي 2015انعقد مؤتمر باريس سنة 

اتفقت البلدان على وضع حد الرتفاع درجات الحرارة في سقف ال يتجاوز درجتين مئويتين مع إعطاء األولويات للطاقات 

املتجددة ووضع أسس جديدة للتنمية املستدامة، وفي هذا املؤتمر ساهم برنامج األمم املتحدة للبيئة بمساعدات كثيرة 

بلدا تتمثل في نفقات مالية لتطبيق ما نص عليه في املؤتمر من برامج  36ينها إلنجاح هذا االتفاق كمساعدة عدة بلدان من ب

بيئية، باإلضافة إلى مراقبة املؤسسات امللوثة إذا وفت ببنود العقد املبرم سابقا لخفض االنبعاثات وعدم تجاوز الحد 

 االنبعثات السامة.املطلوب، وإعطاء أهمية أيضا للسياسات وعلم البيئة لتحقيق بيئة نظيفة خالية من 
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باإلضافة إلى مساعدة البلدان ملعالجة النفايات والعمل على تحويلها للنفع املادي اقتصاديا، كما اتفق الخبراء أيضا على 

وضع قرارات مهمة في هذا املؤتمر للوصول إلى أهداف حقيقة إلنقاذ البشرية من الخطر البيئي الذي يهدد الكون ومن بينها 

 يجية لتقييم األثر البيئي ولحد من ارتفع درجات الحراراة.وضع خطط إسترات

 

 

 اآلفاق الدولية ملواجهة تغير املناخ -2

تشير العديد من التقارير الصادرة عن الهيئات الدولية اليوم أن تغير املناخ لم يعد مسالة تهم الحقوقيين والعاملين في 

مة القانونية الدولية لحقوق اإلنسان وتهديدا للسلم واألمن مجال الطبيعة والبيئة فحسب، إذ صار األمر تحديا للمنظو 

الدوليين، لهذا فان األمر يستدعي إما التكيف مع هذا التغير املناخي والذي سيتم التطرق له في فرع أول، أو إلزامية فرض 

 ضرائب على االنبعاثات املتسببة في تغير املناخ والذي سيتم التطرق له في فرع ثان.

 تغير املناخ التكيف مع - أ

تعرف مجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور املناخ والتكيف بأنه: "تعديل في النظم الطبيعية والبشرية في مواجهة 

. ) ظواهر مناخية حالية أو مستقبلية أم تأثيراتها بغية التخفيف من املخاطر الناتجة عنها أو استغالل الفرص املواتية"

 (358طواهرية، ص

يسعى من خالل التكيف أو التخفيف من آثار تغير املناخ  إلى التغلب أو معالجة الفجوة في االمتثال عن  فالعمل الدولي

 طريق تعزيز االلتزامات الوطنية من انبعاثات غازات الدفيئة وتخفيضها تدريجيا وتتمثل هذه املعالجة فيما يلي: 

 (317، ص2020)رحموني:  التخفيفمعالجة فجوة االمتثال لالنبعاثات والتعاون الدولي في مجال  -

إن التركيز األول والذي ال يزال سائدا في النظام املناخي يكمن في معالجة الفجوة بين االنبعاثات الحالية لغازات الدفيئة 

الحظ البروفيسور دانييل بودانسكي أن االتفاقية  1993وبين التزام العناية الواجبة بموجب مبدأ عدم الضرر، ففي عام 

ارية تهدف إلى إنتاج حلقات ردود فعل ايجابية، بحيث تتخذ عملية وضع القانون الدولي زخما خاصا بها وهكذا بدأ أول اإلط

قرار اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغير املناخ التفاوض بشان ما سيصبس بروتوكول كيوتو، 

إلى  2008بعاثات واالختزال الكمي املطبقة على الدول الصناعية لفترة االلتزام األولى من واالتفاق على التزامات الحد من االن

، وفي املقابل بدأ أول مقرر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغير املناخ يعمل كاجتماع 2012

 بالفترات الالحقة.لألطراف في بروتوكول كيوتو في النظر في االلتزامات الخاصة 

منهج من أعلى إلى أسفل ملعالجة فجوة االمتثال  2012وتعديل الدوحة لعام  1997حيث يحدد بروتوكول كيوتو لعام 

لالنبعاثات، وترتكز هذه االتفاقيات على املسؤوليات التاريخية والحالية األكبر للدول املتقدمة، كما هو معترف به في اتفاقية 

، ويتم تعريف الطموح العالمي كنسبة مئوية (1فقرة 3)اتفاقية األمم املتحدة، املادة  ارية بشان تغير املناخاألمم املتحدة اإلط

باملئة دون مستويات عام  5من االنخفاض في إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في الدول املتقدمة عن طريق تخفيض بنسبة 

 (1/فقرة3، املادة1997. )بروتوكول كيوتو: (2010-2008كيوتو )في فترة االلتزام األولى املحددة ببروتوكول  1990

يشجعان  2015واتفاق باريس لعام  2010واتفاقية كانكون لعام  2009على النقيض من ذلك فان اتفاق كوبنهاغن لعام 

طموح العالمي، ما يسمى بمنهج من أسفل إلى أعلى لاللتزامات الوطنية، وبدال من محاولة فرض التزامات وطنية تتفق مع ال

فان هذه الوثائق تدعو الدول الفردية إلى تحديد ما تعتبره مساهمة مناسبة للطموح العالمي املتفق عليه، يتم تشجيع الدول 

" سوف تمثل تقدما مع مرور NDCsعلى زيادة التزاماتها بالتدريج، ويقر اتفاق باريس املبدأ القائل بان املساهمات املتتالية ل "

هيل العمل الجماعي يعتمد هذا املنهج على آليات لتعزيز الشفافية في االلتزامات الوطنية وتقدير التقدم الوقت، ولتس

 (13/14/15، املواد 2015.  )اتفاق باريس: الجماعي نحو تحقيق أهداف التخفيف العاملية
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 معالجة فجوة االمتثال بشأن التعويض والتعاون الدولي في مجال التكيف  -

ية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغير املناخ أي هدف من أهداف التكيف العاملية، بل مجموعة من ال تعرف اتفاق

املتطلبات الغامضة مثل التزام الدول املتقدمة بمساعدة األطراف من البلدان النامية املعرضة بشكل خاص لآلثار السلبية 

، والتي ال تشير إلى وجود التزام شامل لدعم الدول النامية في لتغير املناخ في تغطية تكاليف التكيف مع تلك اآلثار الضارة

تلبية جميع تكاليف التكيف، وال يرقى هذا الحكم إلى الوفاء بالتزام دولة مسئولة عن فعل غير مشروع دوليا بتقديم تعويض 

. )اتفاقية األمم مناسب، وحتى اآلن كان الدعم الدولي للتكيف اقل من خمسة عشر ضعفا من الدعم الدولي للتخفيف

 (4/فقرة4املتحدة، املادة

بعد من ذلك بتحديد هدف العمل املتعلق بالتكيف، الذي ال يمكن االعتراف به، إلى أ 2007اتفاقية بالي لعام  تد ذهبوق

اء والذي كان بعيد املنال كما هو موضح في اتفاقيات كانكون، فان هذا الهدف العالمي يقتصر على الحد من الضعف وبن

. املرونة في البلدان األطراف، والسيما بمعالجة االحتجاجات العاجلة والفورية للبلدان النامية املعرضة للضعف بشكل خاص

 )ج( ( 1، الفقرة2008)خطة عمل بالي: 

وزيع وبتأثير العملية التي أطلقتها خطة عمل بالي، أعلن اتفاق كوبنهاغن واتفاقات كانكون عن زيادة في الدعم املالي بت

متوازن بين التكيف والتخفيف، وإنشاء صندوق املناخ األخضر لتوجيه بعض التدفقات املالية العلنية، بينما حث مؤتمر 

. ) رحموني، األطراف مرارا جميع األطراف من البلدان املتقدمة النمو على توسيع نطاق تمويل املناخ لتحقيق هذا الهدف

 (120ص

 سببة في تغير املناخفرض ضرائب على االنبعاثات املت - ب

 سندرجها فيما يلي:

 (359)طواهرية، ص فرض ضريبة على انبعاثات غاز الفحم -

 تعرف بضريبة الكربون إذ يقوم تسعير الكربون بطبيعة الحال على حساب القيمة االجتماعية للكربون وفق طريقتين:

  :وفق العالقة التالية: القيمة الحدية  تقوم على تقدير املستوى األمثل من االنبعاثاتطريقة التكلفة للمنفعة

لتكاليف تخفيض االنبعاثات = القيمة الحدية لإلضرار املتوقعة منها، وبذلك يكون سعر الكربون هو السعر الذي 

 يتحدد على ضوئه املستوى األمثل لالنبعاث.

  :الناتجة عن التغيرات الحدية هي محاولة للحساب املباشر لقيمة لقيمة األضرار املستقبلية بطريقة التكلفة الحدية

املتوالية في كميات االنبعاثات، ويتحدد سعر الكربون بنصيب كل طن من االنبعاثات الكربونية من هذه التكاليف، 

حيث أن املطالبة بفرض ضريبة الكربون تستند إلى كونها وسيلة اقتصادية مهمة، تمثل إحدى األدوات املالية 

تقوم على استخدام الطاقة وتحقيق التنمية املستدامة باعتبارها تخلق حوافز اقتصادية الهامة ملواجهة تغير املناخ، 

تدفع بخفض االنبعاثات، حيث سيتوجب على الجهات املطلقة للغازات عند فرض الضريبة الكربونية أن تدفع ثمن 

لحكومة بإصدار تراخيص كل طن من االنبعاثات تقوم بتوليدها بناء على سقف االنبعاثات اإلجمالي الذي تحدده ا

 (359.  )طواهرية، ص التلويث، التي تخول للشركات الحق في إطالق كمية معينة من االنبعاثات الكربونية

 االستثمار في الطاقات املتجددة ألجل مستقبل مستدام -

ا سيتم التطرق الى ما يعد االستثمار في الطاقات املتجددة من البدائل املطروحة ملواجهة تحدي تغير املناخ العالمي، لهذ

 يلي:

  :تعتبر مصادر الطاقة كفاءة استهالك الوقود االحفوري مع التحول نحو الطاقات املتجددة كبدائل أساسية

املتجددة مقرونة بالتحسن السريع في كفاءة استهالك الطاقة، حجر األساس في إيجاد حل فعال لظاهرة تغير املناخ، 
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تهالك الوقود األحفوري الركيزتين األساسيتين النجاز التحول املنشود في الطاقة، وتشكل الطاقة املتجددة وكفاءة اس

ولكن كانت املسارات املختلفة قادرة على الحد من ظاهرة تغير املناخ، فان الطاقة املتجددة وكفاءة ترشيد استهالك 

زات الدفيئة بالسرعة الالزمة، الطاقة األحفورية، تشكالن املسار األمثل النجاز الخفض املطلوب في انبعاث الغا

باملئة من التخفيضات املطلوبة في االنبعاثات الكربونية املرتبطة بالطاقة  90حيث يمكنهما معا تحقيق ما يزيد عن 

 (497، ص2021. )أونيس، مداني: باستخدام آليات آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة، ومتاحة على نطاق واسع

جيجا واط من  167أضاف قطاع الطاقة  2017ملحوظا خالل السنوات األخيرة، ففي عام وقد أحرز قطاع الطاقة تقدما 

سعة الطاقة املتجددة على مستوى العالم، كما شكلت الطاقة املتجددة نحو ربع إجمالي القدرة اإلنتاجية العاملية للطاقة، 

 4جيجا واط بما ف ها  47لرياح بمقدار كما تم تسجيل أرقام قياسية جديدة على صعيد توليد الطاقة الشمسية وطاقة ا

جيجا واط من طاقة الرياح البرية، كما ال بد ملصادر الكهرباء املتجددة بما ف ها الطاقة الحرارية الشمسية، والطاقة الحرارية 

الستخدامات  األرضية، والطاقة املائية والطاقة الحيوية  أن تلعب أدوارا مهمة في هذه القطاعات وان توفر الطاقة املتجددة

 (497. )أونيس، مداني، التدفئة والوقود

 أهمية الطاقة الشمسية كنموذج للطاقات املتجددة في تحقيق االستدامة البيئية 

إن الفائدة األساسية من استخدام الطاقة الشمسية باعتبارها موردا للطاقة، باملقارنة مع الكتلة الحيوية، والطاقة 

ل أنها ال تتطلب املياه، ومن ثم فهي تستبعد الشواغل البيئية فيما يتعلق بزيادة استهالك املياه، الكهرومائية أو النووية، تتمث

مما يؤدي إلى حاالت نقص املياه، كذلك فان ما شهدته اآلونة األخيرة من تخفيضات التكاليف في تنفيذ التكنولوجيات 

أساس املحروقات األحفورية، سواء ضمن النطاق الشمسية جعلها متنافسة من حيث التكاليف مع توليد الطاقة على 

املتوسط إلى النطاق املرتفع، وتعد الطاقة الشمسية ألغراض االستخدام الحضري طاقة فعالة باعتبار إمكانية وضع األلواح 

 ، ب ص(2020.  )فلبيس: واملواد الفولطا ضوئية فوق أسطس املباني ، كما تتسم بالكفاءة وبانخفاض الصيانة

 (13، ص2015)فواز:  ممارسات الزراعة املراعية للمناخ والتوسع في الغابات تطبيق  -

تشير الدراساتإلى أن األنشطة الناجمة عن التوسع الزراعي تتسبب في إطالق غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وللتقليل 

 من هذه الغازات يمكن اعتماد العديد من الوسائل، أهميتها:

كيف التي تقاوم التي تقاوم تغير املناخ، وذلك من خالل أنشطة بعينها كاستخدام أنواع املحاصيل _ استخدام آليات الت

املقاومة للجفاف أو امللوحة، استخدام موارد املياه على نحو أكفأ والتحسين في إدارة اآلفات، ويمكن أن تشمل التغيرات في 

 األنماط الزراعية تقليص استخدام األسمدة.

حيثتشير ، ة أن تسهم بصورة ايجابية في تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق امتصاصه_ يمكن للزراع

التقديرات إلى أن مساهمة األراض ي املحصولية في امتصاص الكربون خالل العشرين إلى الثالثين سنة القادمة تتراوح بين نحو 

في إدارة األراض ي كتحسين تسميد التربة وإدارة املياه،  مالين طن من الكربون كل عام، بتطبيق أساليب أفضل 610الى 450

 ومكافحة التعرية.

_ كما يمكن أن تلعب الزراعة دورا في تقليص احتراق الوقود األحفوري باستخدام وقود الكتلة الحية، فاألعشاب سريعة 

 النمو والبذور الزيتية واملخلفات الزراعية تتيس إمكانات كبدائل لتوليد الطاقة.

 :مةخات

بعد هذا العرض الزمة تغير املناخ وتداعياتها على حاضر ومستقبل البشر واألرض معا، نصل إلى قناعة مفادها أن تغير 

املناخ أصبس يشكل خطرا على أمن العالم بأسره لسببين : السبب األول هو أن وجود الدولة سيصبس محل تهديد مستمر 

خلية وعجزها عن حماية املواطنين وممتلكاتهم ألسباب خارجة عن نطاقها، بسبب فقدان الدولة السيطرة على شؤونها الدا
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وكل هذا فيه تهديد لوجود الدولة وبقائها، والسبب الثاني: هو عدم تماسك النظام القانوني الدولي وعجز اآلليات الدولية 

ين في تغير املناخ، وهذا ما يؤدي إلى بروز املتاحة حاليا عن االنتصاف للدول ضد األضرار والتهديدات الالحقة بها بسبب املتسبب

 شعور عام الدول باالنتهاك املتكرر ملبدأي املساواة والسيادة.

 من خالل ما تقدم نقدم التوصيات التالية:

_ جعل مشكل تغير املناخ واالحتباس الحراري من القضايا األساسية في املحافل واملؤتمرات الدولية، خاصة في أعمال 

امة العادية واملجلس االقتصادي واالجتماعي واملنظمات الجهوية كاالتحاد األوربي واالتحاد اإلفريقي ومنظمة الجمعية الع

 الدول األمريكية.

 _ تكثيف الجهود الدولية وتضافرها من اجل التقليل من االنبعاثات املؤدية إلى استمرار ظاهرة االحتباس الحراري.

بالتنمية املستدامة وحماية البيئة وتفعيلها، بأحكام جزائية صارمة للمتسببين في _ املض ي في سن تشريعات وطنية خاصة 

 أضرار للبيئة واملناخ.

_ التشجير واالعتناء بقطاع الغابات واملساحات الخضراء باعتبارها الوسيلة املثلى المتصاص ثاني أكسيد الكربون املوجودة 

 في الجو.

ام عن طريق وسائل اإلعالم وفي املؤسسات التعليمية عن األخطار املترتبة عن _ تخصيص برامج توعية وتحسيس للرأي الع

 تدمير البيئة وتلوث الجو وانعكاسات تغير املناخ على كل شعوب العالم.

 قائمة املراجع:

  بشأن تغير املناخ(: 1992)األمم املتحدة اإلطارية اتفاقية. 

 ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة، الجزائر.1البيئة، ط املسؤولية الدولية عن حماية :(2010صباح )العشاوي ، 

  1املقرر/CP.13(2008مارس  18، خطة عمل بالي) :.تقرير مؤتمر األطراف عن دورته الثالثة عشر 

  ،التغيرات املناخية وأهداف التنمية املستدامة، مجلة األلسكو العلمية (: 2018طارق )الدريدي، صفوان، الحكيم

 .30املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، العددللفتيان، 

 ،حوكمة الطاقات األحفورية بين الكفاءة واالستدامة البيئية ملواجهة تغير (: 2021ليلى)مداني، راضية،  أونيس

 .01، العدد08، املجلد 1املناخ، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، جامعة باتنة 

 دور القانون الدولي في حماية املناخ، مجلة دراسات وأبحاث، كلية العلوم اإلنسانية : (2020، إسماعيل)بن حفاف

 .3، عدد12واالجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مجلد 

 ،مذكرة ماجستير في العلوم والعالقات -مقاربة األمن اإلنساني–األمن البيئي (: 2012/2013سمرة)  بوسطيلة ،

 سياسية واإلعالم، جامعة الجزائر.الدولية، كلية العلوم ال

  ن تغير املناخ.أامللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش(: 1997)بروتوكول كيوتو 

  

  ،الطاقة وتلوث البيئة واملشاكل البيئية العاملية، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، (: 2007املقدم) عبيرات

 .07،  العدد 1جامعة سطيف

  تقرير قمة الدوحة  ب س ن(:، أشرف)فرجcop18 :متاح على املوقع ، 

http://new.elfagr.org/Detail.aspx?secid=0&nwlsd=241707# 

http://new.elfagr.org/Detail.aspx?secid=0&nwlsd=241707
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?secid=0&nwlsd=241707
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  ،رة ماجستير في العلوم أثر التهديدات البيئية على واقع األمن اإلنساني في إفريقيا، مذك (: 2014أمينة )دير

 السياسية والعالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة.

   ،آثار التغيرات املناخية على التنمية املستدامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه (: 2014/2015بوسبعين )تسعديت

، بومرداس، تسيير، جامعة أمحمد بوقرةعلوم التخصص تسيير املنظمات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و 

 الجزائر.

  ،الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة االحتباس الحراري في بروتوكول (: 2010سالفة) طارق عبد الكريم الشعالن

 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.1كيوتو )في اتفاقية تغير املناخ(، ط

 ،صادية والخيارات املستقبلية لسيناريوهات تغير املناخ العالمي، مجلة دفاتر اآلثار االقت(: 2018عبد القادر )بلخضر

 .01، العدد10اقتصادية، الجلفة، املجلد

  ،الحماية الجنائية لطبقة األوزون، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، جامعة  (:2018محمد )بن لخضر

 .2، العدد5تيارت، املجلد

 سرحان أحمد عبد اللطيف سليمان، دراسة اقتصادية للتغيرات املناخية وآثارها على  (:2015)محمد فواز ،حمود

 التنمية املستدامة في مصر، املجلة املصرية لالقتصاد الزراعي، املجلد الخامس والعشرون، العدد الثالث.

 ، ة، الجزائر.التوزيع، القبو  ، دار الخلدونية للنشر1أساسيات التنمية املستدامة، ط(: 2015كمال) ديب 

 ،القضايا الرئيسية لتصميم نظام قانوني دولي فعال لحماية املناخ، مجلة الدراسات (: 2020محمد) رحموني

 .2، العدد 7الحقوقية، موالي الطاهر، سعيدة، املجلد 

  ،التغيرات املناخية ورهانات السياسة البيئية الدولية، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا(: 2020منى )طواهرية ،

 .22، العدد16جامعة الشلف، املجلد 

  ،أثر تغير املناخ على األمن البيئي اإلفريقي، مجلة متون، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية،  (:2018فتحي )طيطوس

 جامعة سعيدة، املجلد التاسع، العدد الرابع.

  ،مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، مواجهة اضرار التغيرات املناخية في التشريع الجزائري (: 2021طارق )غنيمي ،

 .01، العدد08، املجلد 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة

 ،الصحة والبيئة والتلوث البيئي وخطره الداهم على صحتنا، دار الطائع للنشر  محمد كمال )ب س ن(: عبد العزيز

 والتوزيع، القاهرة،  مصر.
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 .بيئي بيولوجيو كخطر الغابات حرائق ملجابهة التشريعية الجزائرية االستراتيجية

Algeria's legislative strategy to address forest fires as a biological and environmental threat. 

 الحميد عائشة عبد

Aicha abdelhamid 

 الجزائر -الطارف –جامعة الشاذلي بن جديد 

University of Chadli Benjedid - El Tarf – Algeria 

 امللخص:

 ال عشوائية أفعال وردود فردية قرارات خالل من األزمات إدارة وأن متعددة، جوانب ذات وخبرات معلومات توافر بطبيعتها تستوجب األزمات إدارة إن

 والعملي العلمي اإلعداد مسئولية يتولى متكامل لفريق متكاملة فكرية رؤية على تقوم متخصصة جماعية إدارة األزمات إلدارة وإنما جدوى  أي تحقق

 .األزمات إلدارة متخصصة آليات إنشاء خالل من ذلك ويتحقق األزمات، ملواجهة

 .الكبرى  واألخطار الطبيعية الكوارث ملوضوع ومواكبة جاهزية مستوى  الجزائر، في الكبرى  واملخاطر الكوارث إلدارة املنظم القانوني اإلطار يعتبر

 البيولوجية، األخطار الزالزل،: وهي للوقاية الخاضعة الكبرى  األخطار مجموع على نص الذي 04-20 رقم بالقانون  الجزائري  املشرع جاء حيث

 الحيوان بصحة املتصلة األخطار اإلنسان، بصحة املتصلة األخطار والطاقوية، الصناعية طاراألخ الغابات، حرائق املناخية، األخطار الفيضانات،

 .الكبيرة البشرية التجمعات على املترتبة الكوارث املائي، أو البحري  أو األرض ي الجويو التلوث أشكال والنبات،

 . التشريع القانون؛ الجزائر؛ املناخ؛ الغابات؛ :املفتاحية الكلمات

Abstract: 

Crisis management inherently requires information and expertise in many respects, and crisis management through individual 

decisions and random reactions does not work, but rather to manage crises, a specialized collective management based on an 

integrated intellectual vision of an integrated team responsible for scientific and practical crisis preparation, achieved through the 

establishment of specialized crisis management mechanisms. 

Algeria's legal framework for managing major disasters and risks is a level of readiness and keeping pace with the issue of natural 

disasters and major hazards. 

The Algerian legislature introduced Law No. 20.04, which provided for the total number of major preventable hazards: earthquakes, 

biological hazards, floods, climate hazards, forest fires, industrial and energy hazards, human health-related hazards, animal and 

plant health hazards, forms of air, land, marine or water pollution, disasters arising from large human populations. 

Keywords: Forests; Climate; Algeria; Law; Legislation. 

 

 مقدمـــــــة: 

تحظى األمالك الغابية لدى املشرع الجزائري بمكانة جد ممتازة، وذلك بالنظر إلى الكم الهائل من القوانين املنظمة 

 لها، وكذلك الحماية القانونية التي أوالها، حيث جعلها تتميز هن العديد من األمالك األخرى.

ل مختلف دساتيره والنصوص القانونية العديدة، إلى جعل ملكية الغابات حكرا ولقد عمد املشرع الجزائري، من خال

املتضمن األمالك الوطنية،  90-30على الدولة دون سواها، حيث تظهر فكرة احتكار الدولة مللكية الغابات من خالل القانون 

 وأدرج الغابات ضمن األمالك العمومية.

واملتمم بجملة من اإلجراءات الوقائية للحؤول دون وقوع الحرائق وتخريب ، املعدل 84-12حيث أحاطها القانون رقم 

الغابات، ولكنه من جهة ثانية قد ضمن التشريع العقابي باعتبارها قانون رادع، جريمة حرق الغابات باعتبارها جريمة 

أو عدة أشخاص، أو تسبب عمدية، ورصد لها أقس ى عقوبات القانون العام، وهي عقوبة اإلعدام إذا اقترنت بوفاة شخص 

 ذلك الحريق في عاهة مستديمة ألحد األشخاص.
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إن املشرع الجزائري قد أخرج هذه الجريمة من مجال القانون البيئي ومن مجال القانون الغابي، وأدرجها في قانون 

 العقوبات الجزائري.

وبة عي اإلعدام إذا أدت إلى الوفاة، إن وضع النار عمدا في أمالك الدولة كالغابات، والحقول واملزارع تكون العق

 ويعاقب باإلعدام كل من وضع النار عندا ولو في غير ملك الدولة، إذا أدى إلى موت شخص أو عدة أشخاص.

 انتهجنا للدراسة املنهج التحليلي واملنهج الوصفي.

 نحاول اإلجابة عن إشكالية مفادها:

 حرائق الغابات في الجزائر؟ ما هي اإلستراتيجية التشريعية الجزائرية ملجابهة -

 ونقسم املداخلة إلى:

 الضبط القضائي الغابي. أوال:  -

 جرائم حرق الغابات من قبيل الجرائم العمدية.  ثانيا: -

 الضبط القضائي الغابي: -أوال
يطلق قانون اإلجراءات الجزائية على القائمين بمهمة البحث والتحري واالستدالل والبحث التمهيدي اسم ضباط 

 (.256، 2018)أوهايبية، شرطة القضائية وأعوانهم واملوظفين واألعوان املكلفين ببعض مهام الضبطية القضائيةال

لتحدد أعضاء الشرطة  ، قانون اإلجراءات الجزائية(155-66)االمر من قانون اإلجراءات الجزائية 15ثم جاءت املادة 

من  20و 19قوة القانون أو بناءا على قرار، وتحدد املادتان القضائية الذين تثبت لهم صفة ضباط الشرطة القضائية، ب

قانون اإلجراءات الجزائية طائفة ''األعوان'' املوكول لهم مساعدة ضباط الشرطة القضائية في أداء مهامهم، وتحدد املادتان 

 ''طوائف األعوان واملوظفين''، املوكول لهم بعض مهام الضبطية القضائية. 28و  21

من نفس القانون على القوانين الخاصة، فتسمس لهذه القوانين بإمكان إضفاء صفة  27ل املادة في حين تحي

 الضبطية القضائية على موظف ها وأعوانها الذين يقومون بالعمل على  تطبيقها.

حيث أن صفة ضباط الشرطة القضائية أو العون ال يمكن أن تكون بدون وجود نص قانوني موضوع من قبل 

 ختصة بالتشريع، حيث تكفل لهم هذه الصفة.السلطة امل

 املوظفون واألعوان املكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية: -1

لقد وسع املشرع الجزائري من مجال إضفاء صفة الشرطة القضائية لتشمل فئات أخرى. منها من حددها في قانون 

ت وحماية األراض ي واستصالحها والوالة، وفئة أخرى من اإلجراءات الجزائية، وهي فئة املوظفين واألعوان املختصين في الغابا

 املوظفين أحال تحديدها إلى قوانين خاصة. 

وكل هذه الفئات من املوظفين أو األعوان تحدد اختصاصهم في نوع معين من الجرائم فقط بالنسبة لكل فئة منها، 

بات، والجرائم املاسة بالتشريع الجمركي بالنسبة كالجرائم املاسة بالتشريع الخاص بالغابات بالنسبة ملوظفي إدارة الغا

ملوظفي إدارة الجمارك، والجرائم املاسة بالتشريع الخاص باملمارسات التجارية بالنسبة ألعوان إدارة التجارة، والجرائم املاسة 

رائم املنصوص عل ها بالتشريع الضريبي بالنسبة ملوظفي إدارة الضرائب. دون أن يكونوا مفوضين بالبحث والتحري بشأن الج

في قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة األخرى، إال إذا خولتهم صراحة نصوص قوانين خاصة أخرى بسلطة البحث 

والتحري بشأن أنواع معينة أخرى من الجرائم مرتبطة بها. وبالنسبة الختصاص الوالي فهو محدد فقد في حالة االستعجال 

ة بأمن الدولة إذا لم يكن ضابط الشرطة القضائية قد باشر التحقيق بشأنها أو لم تكن عند وقوع جناية أو جنحة ماس

 السلطات القضائية قد عملت بها.

 املوظفون واألعوان املختصون في الغابات: - أ

من قانون اإلجراءات الجزائية كما يلي: ''يوقون رؤساء األقسام واملهندسون   21وقد أشار إل هم املشرع في املادة 

ألعوان الفنيون املختصون في الغابات وحماية األراض ي واستصالحها بالبحث والتحري ومعاينة جنس ومخالفات قانون وا
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الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع األنظمة التي عينوا ف ها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط املحددة 

 في النصوص الخاصة''.

من قانون اإلجراءات الجزائية اختصاصات هذه الفئة بأن يقوم األعوان الفنيون  25و 24و 23و 22وحددت املواد 

التقنيون املختصون في الغابات وحماية األراض ي واستصالحها بتتبع األشياء املنزوعة وضبطها في األماكن التي تنقل إل ها 

واملباني واألفنية واألماكن املسورة املتجاورة إال  ووضعها تحت الحراسة. على أنه ال يسوغ لهم الدخول إلى املنازل واملعامل

بحضور أحد شباط الشرطة القضائية، وال يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم، وال يجوز أن تجرى هذه املعاينات 

حها أن قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الثامنة مساءا. وأن لرؤساء األقسام وأعوان الغابات وحماية األراض ي واستصال 

يقتادوا إلى وكيل الجمهورية أو ضباط الشرطة القضائية األقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها، إال إذا كانت 

مقاومته تمثل لهم تهديدا خطيرا، حينئذ يعدون محضرا باملعاينات التي أجريت بما في ذلك إثبات املقاومة، ثم يرسلونه إلى 

املذكورة أن يطلبوا مباشرة مساعدة  21لهم أثناء ممارسة مهامهم املنصوص ع ها في املادة النيابة العامة مباشرة. ويجوز 

 (.162، ص2019خريط ، )القوة العمومية.

من قانون  21حيث يمارس األعوان واملوظفون املختصون في الغابات وحماية األراض ي واستصالحها وفقا للمادة 

بالبحث، التحري عن الجرائم ومرتكب ها في مواد املخالفات، الجنس الغابية،  اإلجراءات الجزائية اختصاصا محدودا يتعلق

تشريع الصيد وجميع األنظمة التي عينوا ف ها بصفة خاصة وإثبات ما قاموا به من أعمال في محاضر ثم يرسلونها لوكيل 

ة إلى حجز الوسائل املساهمة في الجمهورية، كما لهم الحق في اقتياد امللتبس بجنحة إلى أقرب ضباط شرطة قضائية إضاف

 ارتكاب الجريمة، وال يجوز لهذه األخيرة االمتناع عن مصاحبتهم إذا طلب منه ذلك.

 األعوان واملوظفون املحددون في قانون اإلجراءات الجزائية: - ب

ن أفض ى قانون اإلجراءات الجزائية صفة عضو الضبطية القضائية على فئتين من األعوان واملوظفين العموميي

املكلفين ببعض مهام الضبط القضائي، هما: فئة األعوان واملوظفين املختصون في الغابات وحماية األراض ي واستصالحها 

 وفئة والة الواليات.

 :مستخدمو الهيئة التقنية الغابية 

ية، وقد يتمتع األعوان واملوظفون املختصون في الغابات وحماية األراض ي واستصالحها بصفة أعوان الضبطية القضائ

خولهم القانون صالحية ممارسة مهام الضبط القضائي في حدود معينة نظمها القانون نفسه لكن بتوافر مجموعة من 

 الشروط.

 :األعوان واملوظفون املتمتعون ببعض مهام الضبط القضائي 

عوان الفنيون من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه: ''يقوم رؤساء األقسام واملهندسون واأل  21نصت املادة 

والتقنيون املختصون في الغابات وحماية األراض ي واستصالحها بالبحث والتحري ومعاينة جنس ومخالفات قانون الغابات 

وتشريع الصيد ونظام السير وجميع األنظمة التي عينوا ف ها بصفة خاصة وإثباتها في املحاضر ضمن الشروط املحددة في 

 النصوص الخاصة''.

 في نص املادة يتشكل هذا السلك من املوظفين واألعوان التاليين: وفقا ملا ورد

 رؤساء األقسام؛  -

 املهندسون، ومهندسو األشغال؛ -

 األعوان والفنيون املختصون في حماية األراض ي والغابات واستصالحها. -

 :الشروط الواجب توافرها في هؤالء األعوان 

غابات واستصالحها املكلفون بعض مهام الضبط القضائي البد لكي يقوم األعوان واملوظفون املختصون في حماية ال

 من توافر مجموعة من الشروط هي: 
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 أن ينتمي العون إلى فئة من عناصر الضبطية القضائية سواء كانت من فئات الضبط العام أو الضبط الخاص.  -1

ء اليمين أمام املحكمة التابعة ملقر ال يمكن ملستخدمي الهيئة التقنية الغابية الشروع في مباشرة مهامها إال بعد أدا -2

سكناهم بعد تسجيل تعيينهم وإيداع عقد اليمين لدى كتابة الضبط لدى املحكمة التي يعمل بها هذه الهيئة، كما 

 يؤدي اليمين عند التخرج من مدرسة التكوين للغابات.

م ألن هذا يعد صورة من صور االنضباط ونوع يلتزم أعوان الهيئة التقنية الغابية بارتداء زي رسمي أثناء تأديتهم ملهامه -3

 من االحترام والتقدير للصفة التي منحت لهم فيلتزمون بحمل عالمات تميزهم، حمل سالح الخدمة واملطرقات الغابية.

 تمارس الهيئة التقنية الغابية صالحيتها طبقا بقوانينها األساسية وأحكام قانون اإلجراءات الجزائية. -4

وان بهذه الشروط نظرا لخطورة املهام التي يباشرونها والدور الذي يلعبونه في تشكيل قناعة القاض ي ألزم املشرع األع

 (34،ص2011 هنوني،يقدح،) عند إصداره لألحكام.

 جرائم حرق الغابات من قبل الجرائم العمدية: -ثانيا
، أصدر بموجب املرسوم 2020ر من دستو  20، وتقابلها املادة (2016)دستور 2016من دستور  18لقد صنفت املادة 

، الغابات ضمن امللكية العامة، التابعة للمجموعة الوطنية، في حيث نص 2020ديسمبر  30، املؤرخ في 20-442الرئاس ي رقم 

قانون األمالك الوطنية على أنها جزء من األمالك الوطنية العمومية، الطبيعية التابعة للدولة، فهي تتمتع بكل أنواع الحماية 

 قررة للملكية العمومية.امل

وقد نص قانون الغابات على أن الغابة هي ثروة وطنية تخول لكل عضو في املجموعة الوطنية، حق التدخل ملنع أي 

 (195،ص2013 زروقي،باشاعمر،) اعتداء قد يقع عل ها أيا كان الفاعل بما ف ها الدولة.

، يتضمن التوجيه العقاري، حيث عرفت 1990نوفمبر  18املؤرخ في  90-25من القانون رقم  13والرجوع إل املادة 

شجرة في الهكتار الواحد، وفي املنطقة الرطبة  300األرض الغابية بأنها كل أرض تغط ها غابة في شكل نباتات تفوق كثافتها 

 (17،ص2000 زروقي،)شجرة. 100

منه قد اعتبرت األمالك  12فنجد املادة  ،90-20، املعدل بالقانون رقم 84-12أما قانون النظام العام للغابات رقم 

 (.06،ص2016 ديدان،) الغابية الوطنية جزءا من األمالك االقتصادية التابعة للدولة أو املجموعة املحلية.

من قانون العقوبات الجزائري، فقد اعتبرت الغابات من أمالك الدولة أو أمالك  397مكرر و 395و  396أما املادة 

 (.،املتضمنقانونالعقوباتاملعدلواملتمم66-156 األمررقم) أو املؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العامالجماعات املحلية 

 اإلطار القانوني لجريمة حرق الغابات: -1

-20، املتضمن النظام العام للغابات، املعدل واملتمم بالقانون رقم 1984جوان  23، املؤرخ في 84-12القانون رقم 

 ، ج ر(.84-12 القانونرقم).1991يسمبر د 02، املؤرخ في 91

حيث نص القانون املتضمن النظام العام للغابات بعد تعديله أن الضباط والضباط التابعون للسلك النوعي إلدارة 

الغابات، يقومون بالبحث والتحري في الجنس واملخالفات لقانون النظام العام للغابات، وتشريع الصيد، وجميع األنظمة التي 

 ف ها بصفة خاصة، وإثباتها في محاضر ضممن الشروط املحددة في النصوص الخاصة. عينوا

، منحت صفة ضابط الشرطة القضائية للضباط املرسمون التابعون 84-12، املعدل لقانون 91-20وبموجب قانون 

 املكلف بالغابات للسلك النوعي إلدارة الغابات واملعينون بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العدل والوزير 

 مكرر من قانون الغابات. 62وهو ما نصت عليه املادة  ( 04،ص2019 مرسلي،أقسوم،)

ويعد من أعوان الضبط القضائي، الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي، إلدارة الغابات الذين تشملهم 

 مكرر املذكورة أعاله. 62نص املادة 

ات املعدل واملتمم، أن الجنس واملخالفات لقانون الغابات تكون موضوع بحث ، من قانون الغاب66كما تنص املادة 

 (29،ص2019 مقدس،)ومعاينة من قبل ضباط الشرطة القضائية واألعوان التابعون للسلك النوعي إلدارة الغابات
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لى يومنا هذا، وذلك لقد أحاط املشرع الجزائري األمالك الغابية بترسانة كبيرة من القوانين، وذلك منذ االستقالل وإ

يونيو  23، املؤرخ في 84-12، إلى غاية صدور ما يسمى بالنظام العام للغابات رقم 1903فيفري  21بدءا بالقانون الصادر في 

 (.40،ص2017 صندالي،) ، املعدل واملتمم1984

لحماية الجنائية للبيئة، لقد أورد املشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية في قانون العقوبات، والتي توفر ا

على أساس حماية البيئة مباشرة، وإنما تجريما للفعل بالنظر إلى خطورته على املصالح العامة والخاصة لألفراد، وتتمثل 

 العقوبات املنصوص عل ها في اإلعدام، العقوبات السالبة للحرية، والغرامة.

 .03-10فهناك جرائم أخرجها املشرع من نطاق قانون البيئة رقم

املعدل واملتمم، وأوردها في قانون العقوبات، حيث ضمنها  84-12وأخرجها أيضا من قانون حماية الغابات، رقم 

 القانون الجنائي مراعاة ملصلحة املجتمع.

 حيث كرس املشرع الجنائي، السيما في قانون البيئة الحماية الجنائية للمجال الطبيعي بجميع عناصره.

 من قانون العقوبات 27عد العامة املطبقة على الجرائم وتقسيماتها املذكورة في املادة دون الخروج عن القوا

 (205،ص2019 نفيس،مرسلي،) ، التي تقسم العقوبات إلى جنايات وجنس ومخالفات(56،ص2009 أوهايبية،)

ع البيولوجي والبيئة حيث كرس املشرع الجزائري الحماية الجنائية لكل مجال طبيعي، فمنع االعتداء واملساس بالتنو 

الهوائية واملائية، وكذلك البيئة األرضية واملحميات، إلى جانب املساحات الغابية، وذلك من خالل نصوص تشريعية، 

تضمنت أحكاما جزائية تطبق بشأن املخالفين لها مع عدم خروجها عن املسلك املتبع في قانون 

 .(74النحوي،التومي،ص)العقوبات

من األفعال التي جرمها قانون العقوبات سواء تعلق األمر بقطع أشجار أو إتالف الثروة الغابية أو فالتعدي هو أي فعل 

 حرقها أو البناء ف ها أو حرثها.

وككل األمالك الوطنية العمومية فإنها محمية بقواعد منع التصرف ف ها أو اكتسابها بالتقادم، وبعدم قابليتها للتملك 

 كية عل ها.الخاص أو توقيع حقوق إمتال

وقد أدرجها املشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات الجزائري ضمن القسم الثامن تحت عنوان ''الهدم والتخريب 

 من قانون العقوبات. 399إلى  395واألضرار التي ينتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل بموجب املواد من 

 رصد عقوبة اإلعدام لجريمة الحرق العمدي للغابات: -2

ذكر الجرائم البيئية على أنها جنائية، ولم يجعل املشرع الجزائري، الجنايات البيئية مستقلة، وإنما ربطها  لم يأت

بجرائم أخرى كيفت على أنها جنايات، وهي: الجرائم اإلرهابية، الجرائم التخريبية، جرائم التسميم، جرائم القتل، ولم تذكر 

، على أنها جناية، وإنما جاء ذكرها في القوانين الخاصة 03-10نمية املستدامة رقم الجرائم في قانون حماية البيئة في إطار الت

 (204، ص2019املتعلقة بالبيئة، وعناصرها، وكذا في قانون العقوبات.)نفيس، مرسلي، 

م النار فالجنايات البيئية قليلة جدا ولكن املشرع العقابي، قد رصد لها عقوبة اإلعدام خاصة إذا ما تعلق األمر بإضرا

 (.94،ص2017 زيان،) عمدت في ملك الغير كالغابات

حيث أقر املشرع الجزائري مبدأ الحيطة الذي يقض ي بتوفير الحماية الجنائية للبيئة بصفة مسبقة عن وقوع الضرر 

وقوع الضرر البيئي، بالرغم من غياب النص التجريمي، مما يجعل مفهوم الشريعة يأخذ توسعا في املجال البيئي، السيما عند 

 البيئي، والذي في أغلب األحيان يكون مستمرا.

حيث يعاقب الجاني باإلعدام إذا تسبب الحريق في موت شخص أو عدة أشخاص، وتخفف العقوبة إلى السجن املؤبد 

 (.336،ص2007 وناس،)إن تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة

نص على هذه العقوبة في قانون العقوبات الجزائري، باعتبار أن  فعقوبة اإلعدام وهي العقوبة السالبة للحياة،

اإلعدام هو أقس ى عقوبة، تمس ألهم حق لإلنسان هو الحق في الحياة، وتطبق على الجرائم املوصوفة بجنايات، حيث يعاقب 
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ي باطن األرض، أو في املياه باإلعدام على جريمة االعتداء على املحيط البيئي عن طريق إدخال مواد أو تسريبها في الجو، أو ف

 (301، ص2019اإلقليمية التي تهدد صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية.)مقدس ، 

، من قانون العقوبات أن الحرق العمدي مللكية الغير جناية وذلك عندما جعلت عقوبتها 396وقد اعتبرت املادة 

ضع النار عمدا في غير ملكية الجاني في الحقول املزروعة والغابات سنة، بالنسبة لو  20سنوات إلى  10الحبس املؤقت من 

 واملحاصيل. 

 املادة)فقد شددت العقوبة إلى اإلعدام إذا أدى هذا الحريق إلى موت شخص أو عدة أشخاص. 398أما املادة 

 (.66-156 ،مناالمررقم399

وصف الجناية، حيث يرصد في هذه الحالة إما فاملشرع الجزائري لم يخرج الحرق العمدي للممتلكات أو الغابات من 

سنة، وفي الحاالت القصوى هو عقوبة اإلعدام، حيث تعتبر هذه  20سنوات إلى  10السجن املؤبد، أو السجن املؤقت من 

ا العقوبات عقوبات أصلية فرضها املشرع الجزائري، باعتبارها الجزء األساس ي للجريمة، وتتميز بأنها عقوبات يجوز الحكم به

 (.30،ص2018 زراقي،) دون أن تقترن بها أي عقوبة أخرى 

من قانون العقوبات قد اعتبرت أن الحرق العمدي للغابات، جناية، عندما جعلت  396إن األصل العام للمادة 

سنة في حين أن العقوبة تصبس اإلعدام إذا اقترن هذا الحرق مع وفاة  20سنوات إلى  10عقوبتها هي الحبس املؤقت من 

 خص أو أكثر.ش

حيث يتحدد االختصاص املحلي للجهة القضائية، سواء وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق أو جهة الحكم، بمكان 

 وقوع الجريمة أو محل إقامة املشتبه فيه أو املتهم أو مكان القبض عل هم.

رائم اإلرهاب، والجريمة ويجوز تمديد اختصاص املحكمة في حاالت معينة، تتمثل بالنسبة للجرائم البيئية في ج

املنظمة، وبالتالي فإن االعتداء على الطبيعة ومنها جريمة حرق الغابات، وباعتبارها جريمة عمدية في قضية الحال، فإن فعل 

 االعتداء لديه خاصية الفعل التخريبي أو اإلرهابي.

الضبطية القضائية أو الجهة  ففي هذه الحالة تطبق عل ها أحكام تمديد االختصاص املحلي سواء بالنسبة لعمل

القضائية املختصة بالفصل بالنزاع وبالتالي، نكون أمام قاعدة االختصاص القضائي املوسع، أي األقطاب الجزائية، طبقا 

 (.67،ص2018 أوهايبية،) من قانون اإلجراءات الجزائية 329للمادة 

ص وزيادة على كونها جريمة إرهابية عمدية، فإنها وبالتالي إذا اعتبرنا جريمة حرق الغابات والتسبب بوفاة األشخا

 بذلك ال يسري عل ها التقادم.
 

 الخاتمة:
 تجدر اإلشارة إلى أن هناك من يعتبر أن تجريم األفعال املاسة بالبيئة في قانون العقوبات مفهوما حديثا نسبيا.

حية والغابية أي كان شكله أمر نادر جدا، إن الحماية القانونية كان من املفروض أن يكون التعدي على األراض ي الفال 

 لكن املالحظ في الحياة العملية أن التعدي كثيرا ما يقع، خاصة بالنسبة لحرائق الغابات.

 مما تقدم نخلص إلى ما يلي:

 إن أعوان الضبط القضائي الغابي يتمثل في أعوان الغابات باإلضافة إلى ضباط الشرطة القضائية. -1

 بعد من الجرائم العمدية التي خصها املشرع بآليات خاصة وعقوبة محددة.  إن جريمة حرق الغابات -2

 ونتوصل إلى االقتراحات التالية:

ما زال القانون العقابي قاصرا على رصد وتقص ي هذه الجريمة، حيث أمن املشرع الجزائري قد ربط هذه الجريمة  -1

 بجرائم أخرى، كان من األجدر إخراجها كجريمة مستقلة.

املشرع الجزائري جريمة حرق الغابات على قانون حماية الغابات وهذا تكريس لقانون العقوبات ذو الطابع لم يدرج  -2

 الردعي.
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 امللخص:

ر املاسة بالبيئة الطبيعية على إهتمام املشرع الجزائري بعد أن أصبحت هذه املسألة من بين حازت مسألة األضرا

و بالفعل  املواضيع املثارة من قبل املواطنين نظرا لآلثار السلبية التي تنطوي عل ها هذه الظاهرة على صحتهم وصحة أوالدهم.

يصعب في غالب األحيان إصالحها، تعرض األفراد ألمراض  يترتب عن هذا النوع من األضرار، أيا كان مصدرها، إنعكاسات

مزمنة، و األجيال املستقبلية لتشوهات خلقية، تترواح بين اإلعاقات الجسدية و العقلية، فضال عما ينجم عنها من خسائر 

جل إعداد منظومة أدى األمر الواقع إلى تضاعف الجهود التشريعية من أ مادية تطال املحيط الذي يعيش فيه هؤالء األفراد.

قانونية متكاملة تكون كفيلة بالتصدي لهذا النوع من اإلنتهاكات، سيما من خالل تغليب الجانب الوقائي على املقاربة 

 الواجبة اإلتخاذ، باعتبار أن الخسائر التي تنجر عن هكذا ممارسات يصعب تداركه في غالب األحيان.

التلوث -7قانون املياه؛ -6قانون الغابات؛ -5قانون العقوبات؛ -4التدابير الردعية؛ -3تدابير الوقائية؛ ال-2األضرار البيئية؛ -1الكلمات املفتاحية:

 الجوي.
 

Abstract: 

The issue of severe damage to the natural environment gained the attention of the Algerian legislator after 

this issue became among the issues raised by citizens due to the negative effects of this phenomenon on their 

health and the health of their children.This type of damage, whatever its source, is often difficult to reform, and 

expose individuals for chronic diseases, and future generations of congenital distortions, are vulnerable to 

physical and mental disabilities, as well as material losses that These individuals live in. The de facto situation led 

to the doubling of legislative efforts in order to prepare an integrated legal system that would be able to address 
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this type of violations, especially by giving priority to the preventive aspect over the appropriate approach, given 

that the losses that result from such practices are often difficult to remedy. 

Key words:1-environmental damage; 2-preventive measures; 3-deterrent measures; 4-penal law; 5-forest law; 6-water law; 7-air 

pollution. 

 

 

 

 مقدمة:

شهدت الجزائر خالل السنوات األخيرة نسبا مرتفعة من التلوث البيئي، والتي لم تفتأ من التزايد باملوازاة مع تطور 

إنتعاشا  2000الحقبة الزمنية. وبالفعل سجلت الجزائر منذ بداية سنة النشاط اإلقتصادي الذي عرفته خالل تلك 

إقتصاديا إنعكس على أرض الواقع في حركية غير مسبوقة مست جميع القطاعات اإلقتصادية، سيما في مجال العمران، 

قة أساسا بإرتفاع أسعار وذلك تجاوبا مع اإلحتياجات اإلجتماعية والظروف اإلقتصادية السانحة على الصعيد الدولي، واملتعل

البترول. لم تكن هذه التطورات في جميع الحاالت مرادفة لتغيرات إيجابية في املجتمع الجزائري، وإنما أصطحبت بعديد من 

التجاوزات مست بالدرجة األولى البيئة الطبيعية، والتي كشفت بدورها الفراغات التي تكتنف املنظومة القانونية السارية 

 الجزائر، والخاصة بحماية البيئية الطبيعية بمختلف أشكالها.املفعول في 

تيقن املسؤولون السياسيون لضرورة تبني النصوص القانونية الالزمة لوضع حد لإلنتهاكات املاسة بالبيئة الطبيعية، 

ل تدهور الحالة الصحية لنسبة من املواطنين ناقوس الخطر الذي فّعل حركية منذ بداية سنة 
ّ
والتي شكلت ، 2000وشك

 نقطة إنطالق لسن عدد من النصوص القانونية الرامية لتحاش ي هذه الظاهرة.

 أهمية املوضوع:

 يمكن استخالص أهمية املوضوع من مجموعة من النقاط، يمكن حصر أهمها فيما يلي:

ريف قانوني لهذا تمثل األضرار البيئية أحد املواضيع التي لم تحض بالدراسة الكافية بالشكل املستشف من غياب تع-

 املفهوم، سواء على الصعيد الدولي أو املحلي؛

تنطوي األضرار البيئية على إنعكاسات خطيرة ال تقتصر على املحيط الذي يعيش فيه األفراد فحسب، وإنما تمتد -

 جسد ف ها؛لتشمل صحة هؤالء وأفراد أسرهم، بما يقتض ي ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة للتصدي ملختلف األشكال التي تت

إنفصام اآلراء على الصعيد الفقهي حول الطبيعة القانونية لهذا النوع من األضرار، وخصائصها، وطبيعة التدابير -

 الواجب إتخاذها للتصدي لها.

 أهداف الدراسة: 

 تصبو الدراسة الراهنة لتحقيق مجموعة من األهداف، لعل أهمها:

الل املبادرات التي تم اإلقدام عل ها على الصعيدين الفقهي والقانوني، محاولة رسم معالم مفهوم الضرر البيئي من خ-

 وذلك كخطوة أساسية ينطلق منها لرسم الحد الذي تطبق في إطاره النصوص القانونية ذات الصلة؛

الكشف عن مدى فعالية املنظومة القانونية املتبناة محليا للتصدي لألضرار البيئية، وبالتبعية تحليل محتوى -
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 نصوص القانونية التي أعدها املشرع الجزائري بهذا الخصوص.ال

 اإلشكالية:

 من خالل ما سبق ذكره يبدو منطقيا أن نطرح اإلشكالية التالية:

ما مدى فعالية املنظومة القانونية املتبناة من قبل املشرع الجزائري لحماية البيئة الطبيعية من األضرار التي قد 

 تطالها؟

 األسئلة الفرعية:

 فيما تتمثل األضرار البيئية؟-

 ما هي الخصائص املميزة لألضرار البيئية؟-

 ما هي التدابير الوقائية التي برمجها املشرع الجزائري لتفادي األضرار البيئية؟-

 ما هي العقوبات املقررة لألفراد املتورطين في األفعال التي تلحق ضررا بالبيئة الطبيعية؟-

 املنهج املتبع:

 ماد في إعداد هذه الدراسة على جملة من املناهج العلمية، لعل أهمها:تم اإلعت

املنهج الوصفي الذي يتالئم مع الشطر النظري، واملستعمل بشكل خاص في إطار تعريف املخاطر البيئية على الصعيدين 

للتصدي لهذا النوع من  القانوني والفقهي، أو حتى في إطار سرد خصائص الضرر البيئي، أو التدابير الوقائية والردعية

األضرار، كما تم اإلعتماد على املنهج التحليلي في سياق دراسة مدى فعالية التدابير التي سنها املشرع الجزائري للتصدي 

 لألضرار البيئية.

 املبحث األول: مفهوم املخاطر البيئية

لعمومية في أي دولة باعتبارها عنصرا تشكل اإلعتبارات اإلقتصادية إحدى أهم املحاور التي تركز عل ها السلطات ا

حيويا في تسييرها لشؤون الدولة، وعلى هذا األساس لم يكن من الغريب أن تمنس هذه األخيرة التراخيص بشكل مكثف 

للمتعاملين اإلقتصادين من أجل إنجاز مشاريعهم اإلقتصادية، أيا كان حجمها باعتبارها عامال أساسيا في إمتصاص البطالة، 

بعجلة التنمية على الصعيدين املحلي والدولي. واملالحظ في هذا الصدد أن الخطوات التي تقدم عل ها أية دولة في هذا  والدفع

املجال تتم في غالب األحيان من خالل اإلقدام على جملة من التضحيات؛ فمن أجل استقطاب املستثمرين واملتعاملين 

م من الضرائب والرسوم الواجبة الدفع عادة، بل وأكثر من ذلك تعف هم اإلقتصاديين تعمل السلطات املحلية على إعفائه

وتق هم من املتابعة القضائية من بعض املمارسات املجرمة عادة خدمة القتصادها كما هو الحال بالنسبة لألضرار البيئية 

ي، أو مائي، أو بري. ومن بين التي تشكل جزءا ال يتجزء من النشاط الصناعي الذي ينطوي في غالب األحيان على تلوث هوائ

)املطلب العوامل التي شجعت هؤالء على اإلقدام على هذا النوع من املمارسات، غياب تعريف قانوني لألضرار البيئية 

، وهو األمر الذي خلق غموضا حول خصائص هذا املفهوم بشكل ما يمكن مالحظته في اآلراء املعبر عنها فقهيا، والتي األول(

 .)املطلب الثاني(نها الجذري تتميز بتباي

 املطلب األول: تعريف األضرار البيئية
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تمثل األضرار البيئية جزءا ال يتجزء من واقع اإلنسان، حيث يتم اإلقدام عل ها بشكل متكرر، سواء في وقت السلم أو 

قة إلى أخرى في نفس في وقت الحرب، وينظر إل ها بشكل مختلف من حضارة إلى أخرى، ومن دولة إلى أخرى، بل ومن منط

الدولة، بين من يعتبرها أضرارا جانبية، ومن يكّيفها باالنتهاك الجسيم للقوانين واألعراف السارية املفعول. وعلى الرغم من 

األهمية التي تنطوي عل ها هذه املسألة، إال أنها لم تحض بتعريف على الصعيد القانوني، سواء في اإلتفاقيات الدولية، أو في 

، وهو األمر الذي فّعل حركية على الصعيد الفقهي الذي عمل أبرز ممثليه )الفرع األول(نون على الصعيد املحلي أي قا

 .)الفرع الثاني(جاهدين على رسم معامله بشكل  دقيق في مختلف مؤلفاتهم 

 الفرع األول: التعريف القانوني

أي تعريف لألضرار املاسة بالبيئة الطبيعية، غير أن تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن التشريع الجزائري خال من 

ذلك ال يعني في أي حال من األحوال إنعدام املحاوالت التشريعية لتحقيق هذا املبتغى، واإلشارة في هذا الصدد تكون لتلك 

شارة إليه، بين من املقدم عل ها على الصعيد الدولي. وبالفعل يتميز الضرر البيئي من حيث تباين املصطلحات املستخدمة لإل 

يستعمل عبارة الكارثة البيئية، وبين مستخدم املصطلح الضرر البيئي، إال أن املصطلحين ينطويان على إختالفات جذرية 

 يبقى القاسم املشترك بينهما في أنهما ينطويان على مساس للبيئة الطبيعة.

ناصر مختلفة، فله آثار على اإلنسان، والبيئة يتميز الضرر البيئي بأنه يمتد على مساحة واسعة، وله آثار تشمل ع

النباتية، وعلى الحيوانات، كما أنه ال ينحصر في حدود دولة معينة، وإنما آثاره تمتد لتشمل دول مختلفة، وهذا ما يستشف 

ال  فقرة)ب( و)ج( من مشروع املواد حول املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال 02من نص املادة 

، حيث ورد في الفقرة )ب( (2001)الدولي، يحظرها القانون الدولي )منع الضرر العابر للحدود الناجمة عن األنشطة الخطرة( 

ما يلي: "يعني "الضرر" الضرر املتسبب فيه األشخاص أو املمتلكات أو البيئة"، بينما جاء في الفقرة )ج( ما يلي: "يعني "الضرر 

ملتسبب فيه في إقليم دولة غير الدولة املصدر أو في أماكن أخرى خاضعة لوالية هذه الدولة أو العابر للحدود" الضرر ا

 لسيطرتها، سواء أكانت للدولتين املعنيتين حدود مشتركة أم ال".

 الفرع الثاني: التعريف الفقهي

م حاد في التعاريف التي قدمها تباينت اآلراء على الصعيد الفقهي حول طبيعة األضرار البيئية، وهو ما إنجر عنه إنفصا

هذا أو ذاك للضرر البيئي، فمنهم من يركز في تحديده ملعالم هذا املفهوم على ما تتسبب فيه هذه األضرار من خسائر مادية، 

كما هو الحال بالنسبة لب)عبد الرزاق بن خروف( الذي يرى بأن األضرار البيئية هي: "حادث ناتج عن نشاطات خطرة بطبيعتها 

بب ما تنطوي عليه من إستعمال ملواد خطرة أو ظروف ال تخلو من املخاطر، كتلك الناتجة عن الكوارث بس

، وهو ذات املوقف املستشف من رأي )نبيلة اسماعيل رسالن( التي تعتبر الضرر (11، صفحة 1998)خروف، الطبيعية"

أو تلوث للبيئة، والكارثة إما أن تكون طبيعية أو بشرية البيئي: "حدث تنجم عنه خسائر كبيرة، سواء في األرواح أو املمتلكات 

بغض النظر ما إذا كان التدخل البشري إرادي أو غير ذلك، وهذا األخير يتطلب جهود دولية أو إقليمية ملواجهتها نظرا 

 .(55، صفحة 1998)رسالن، لخطورتها"

ق اآلثار التي تنجر عنه، واإلشارة في هذا الصدد أما املقاربة الثانية، فتتمثل في تعريف الضرر البيئي تكون عن طري

تكون للتعريف الذي قدمه األستاذ )ميشال بريور( الذي ربط العالقة بين الحادث من جهة، ومن جهة أخرى أثاره على 

يش اإلنسان والحيوان والبيئة النباتية، فيعرفه بأنه: "الضرر الذي يصيب األشخاص أو األشياء عن طريق املحيط الذي يع

، أما األستاذ )جيرود(، فيعرفه بأنه: "التلوث أو ذلك العمل الضار الناجم عن التلوث (Michel, 1991, p. 729)فيه األفراد"
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البيئي، والذي يتسبب فيه اإلنسان للبيئة، ويصيب مختلف مجاالتها كاملاء، والهواء، والطبيعة، ما دامت هذه العناصر 

 .(Michel, 1991, p. 730)مستعملة من طرف اإلنسان"

 املطلب الثاني:خصائص املخاطر البيئية

على الرغم من غياب تعريف قانوني يرسم معالم األضرار البيئية بشكل دقيق، إال أن ذلك ال يعني في أي حال من 

د األحوال انعدام املحاوالت في هذا املجال لسد الفراغ الذي يكتنف هذه املسألة بشكل ما يمكن مالحظته على الصعي

الفقهي، والذي تضاعفت وتنوعت في إطاره اآلراء املعبر عنها حول هذه املسألة بين من يرجع طبيعة األضرار البيئية إلى اآلثار 

 )الفرع الثاني(.، وبين من يربط وجود الضرر البيئي من عدمه إلى املصدر الذي ينبع منه )الفرع األول(املنجرة عنها 

 بآثار األضرار البيئيةالفرع األول:الخصائص املتعلقة 

 يمكن حصر الخصائص املتعلقة بهذا املجال فيما يلي:

 أوال: إتساع نطاقها

تتميز األضرار البيئية من حيث النطاق الواسع الذي يكون آلثارها؛ فتلوث الهواء مثال ال ينحصر في منطقة معينة 

 & Yalda)مثال يؤدي إلى إنتشاره في منطقة واسعة فقط، وإنما يؤدي تظافره بتغيرات أخرى مثل الظروف املناخية كالرياح

POORHASHEMI, 2019, p. 25)  بشكل ما يمكن مالحظته في حادثة املفاعل النووي في منطقة "تشرنوبيل"، والتي أفادت في

دود مختلف التقارير الصادرة عن املراصد املختصة بأن األشعة التي تسربت عن املفاعل السفياتي انتقلت إلى غاية الح

 الفرنسية.

يظهر من ذلك أن الضرر البيئي يتسم بالجسامة، بالنظر إلى صعوبة التحكم في آثاره، وإعادة الحال إلى ما كان عليه 

من قبل، فاألضرار التي ألحقها تسرب اإلشعاعات النووية ال تزال حاضرة ليومنا هذا في منطقة تشيرنوبيل رغم وقوعها قبل 

وآثارها السلبية ال تزال ملموسة على اإلنسان والحيوانات والبيئة الطبيعية، واإلشارة في هذا (، 1986سنة )أفريل سنة  35

 ,marie & Pouille)الصدد تكون للتشوهات الخلقية التي أحدثتها اإلشعاعات على األفراد، بل واإلعاقات التي ولد بها بعضهم

1987, pp. 30-82). 

 ثانيا: أن يترتب عنها أضرار عشوائية

س هذه األضرار فئات مختلفة من الكائنات الحية، أكان اإلنسان، أو الحيوان، أو البيئة النباتية، فتؤدي تم

الفياضانات مثال إلى نزوح األفراد من منطقة إلى أخرى، كما يؤدي التلوث البيئي إلى هجرة بعض الكائنات الحيوانية كالطيور 

 .(Adam, 2014, p. 402)وإختفائهامثال، كما يؤدي التصحر إلى فساد بعض النباتات 

 الفرع الثاني: الخصائص املتعلقة بمصدر الضرر البيئي

تتميز األضرار البيئية بتنوع مصادرها؛ فأغلبها يكون ذو مصدر طبيعي كما هو الحال بالنسبة للزالزل والبراكين 

ية وتقلبات الطقس التي ال يكون لإلنسان والفيضانات والعواصف، والتي ال يمكن توقع حدوثها، فهي ناتجة عن تغيرات مناخ

يد ف ها. كما تصدر هذه األضرار عن اإلنسان في بعض الحاالت كما هو الحال بالنسبة للحوادث الصناعية والتكنولوجية مثل 

ل في تدفق البترول في البحار نتيجة غرق السفن أو إنفجار املنصات النفطية، كما تنجر هذه األضرار عن الحروب، وما يستعم

 .(Carmen, 2015, p. 407)إطارها من أسلحة مثل القنابل الحرقة، واملتفجرات، وغيرها من األساليب املعادية للبيئة
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 املبحث الثاني: آليات التصدي لألضرار البيئية في التشريع الجزائري 

ناعية مثل تفريغ النفايات كانت الجزائر وال تزال عرضة ألضرار بيئية متفاوتة الجسامة ومن مصادر مختلفة، أكانت ص

الصناعية العشوائي، وتلك الطبيعية الناتجة عن الكوارث مثل الزالزل، والفيضانات، وإنزالق التربة، بل وحتى اإلجرامية 

 ، والحرائق التي طالت الشمال الجزائري.2021مثلما شهدته الجزائر إبتداء من نهاية شهر جويلية سنة 

لبيئية التي تحدق بالنظام اإليكولوجي عمل املشرع الجزائري على إعداد وتبني رزنامة وأمام تضاعف مصادر املخاطر ا

)املطلب قانونية متكاملة توفر الحماية الالزمة للبيئة الطبيعة مدمجا هذه األخيرة شقين ضروريين، أال وهما الشق الوقائي 

 .)املطلب الثاني(، والشق الردعي األول(

 وقائيةاملطلب األول: التدابير ال

من بين الخصائص اللصيقة باألضرار البيئية أنها غير قابلة للتدارك في غالب األحيان؛ فتلوث التربة مثال باملواد 

 البالستيكية مثل األكياس غير قابل لإلصالح نظرا للمدة الطويلة التي تستهلكها للتحلل، واملقّدرة بالقرون.

ري على التركيز في املقاربة التي تبناها في حماية البيئة الطبيعية على وإنطالقا من هذه املعاينة عمل املشرع الجزائ

املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى  20-04الشق الوقائي تطبيقا لقاعدة "الوقاية خير من العالج"، حيث ضّمن القانون رقم 

األخطار الكبرى، تتمثل أهمها في: إعالم وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة جملة من التدابير للوقاية من وقوع 

)الفرع ، واإلجراءات الوقائية املطبقة على األخطار الكبرى )الفرع األول(والتكوين في مجال الوقاية من األخطار الكبرى 

 )الفرع الثالث(.، واإلجراءات املتعلقة بتسيير الكوارث واألخطار الثاني(

 الوقاية من األخطار الكبرى  الفرع األول: اإلعالم والتكوين في مجال

على املقاربة الوقائية للتصدي لألخطار الكبرى، وإستهل  (2004)الرسمية، 20-04ركز املشرع الجزائري في إطار القانون 

مبادرته هذه بالتأكيد على ضرورة إعالم وتوعية املواطنين باألخطار التي تحدق باملنطقة التي يقطنون بها، وإعالمهم بمختلف 

ات الوقاية التي يجب أن يتبعوها في حالة ورود مثل هذه األخطار الكبرى، كما تشمل هذه الخطوة إعداد برامج تعليمية إجراء

من قبل السلطات العمومية يتبعها الفرد في جميع مستويات التعليم بهدف توعيته حول طبيعة هذه املخاطر، ودرجتها، 

، 20-04من القانون  14إلى  11سر طريقة ممكنة. وهذا ما تضمنته املواد من والوسائل املوضوعة في خدمته للوقاية منها بأي

 منه ما يلي: "تضمن الدولة للمواطنين إطالعا عادال ودائما على كل املعلومات املتعلقة باألخطار الكبرى. 11حيث ورد في املادة 

 ويشمل حق اإلطالع على املعلومات، ما يأتي:

 صابة املوجودة في مكان اإلقامة والنشاط،معرفة األخطار والقابلية لإل -

 العلم بترتيبات الوقاية من األخطار الكبرى املطبقة في مكان اإلقامة أو النشاط،-

من نفس القانون ما يلي: "يحدث بموجب هذا  13العلم بترتيبات التكفل بالكوارث،...". كما ورد في نص املادة -

 يع أطوار التعليم:القانون تعليم حول األخطار الكبرى في جم

 تهدف برامج التعليم حول األخطار الكبرى إلى ما يأتي:

 تقديم إعالم عام عن األخطار الكبرى،-
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 تلقين إعالم عن معرفة املخاطر ودرجات القابلية لإلصابة ووسائل الوقاية الحديثة، -

 إعالم وتحضير مجمل الترتيبات الواجب اتخاذها خالل وقوع الكوارث...".-

ولم يستثني املشرع الجزائري األشخاص املعنوية من التعليم والتكوين في هذا املجال، حيث جاء في نص املادة هذا، 

ما يلي: "تسهر الدولة على رفع مستوى التأهيل والتخصص والخبرة في املؤسسات وفي جميع األسالك  20-04من القانون  14

 لكوارث".التي تتدخل في الوقاية من األخطار الكبرى وتسيير ا

 الفرع الثاني: اإلجراءات الوقائية املطبقة على األخطار الكبرى 

 تنطوي هذه اإلجراءات وفقا للمشرع الجزائري على خطوات يلتزم بها الجميع، وتتمثل في:

 إستحداث مخطط وطني للوقاية من األخطار الكبرى:-أوال

 والذي يتضمن بدوره مجموعة من اإلجراءات، لعل أهمها:

النواحي والواليات والبلديات واملناطق التي تنطوي على درجات قابلية خاصة لإلصابة بحسب أهمية الخطر تحديد -

 ؛20-04من القانون  18املعني، عند وقوعه بشكل ما هو مشار إليه في املادة 

ذات الصدع يمنع البناء منعا باتا بسبب الخطر الكبير في املناطق التي تنطوي على خطورة معينة مثل املناطق -

من  19الزلزالي الذي يعتبر نشيطا واألراض ي ذات الخطر الجيولوجي، واألراض ي املعرضة للفياضانات...إلخ، وفقا لنص املادة 

 .(19و  18، صفحة املادتين 2004)الرسمية، ذات القانون 

 تدابير وقائية خاصة بالفياضانات:-ثانيا

 عام للوقائية منها، ويشمل إجراءات مثل:يتمثل نظام التصدي للفيضانات في استحداث مخطط 

تحديد املناطق القابلة للتعرض للفيضانات جراء املجاري واألودية والسدود، من خالل وضع خريطة وطنية تعينها -

 بدقة، 

 تحديد إرتفاع املناطق بدقة ومنع البناء في املناطق املهددة بالفيضان؛-

ملبكرة تختلف باختالف مستوى الخطر الذي تتعرض له وضع مخططات دقيقة بخصوص إطالق اإلنذارات ا-

 .(23، صفحة املادة 2004)الرسمية، املنطقة

 ثالثا: اإلجراءات الوقائية من املخاطر املناخية

، وقد حصر املخاطر املناخية التي ينجر عنها خطر كبير 20-04من القانون  28و  27و  26تعرض لها املشرع في املواد 

 القوية، الرياح-فيما يلي:"

 سقوط األمطار الغزيرة،-

 الجفاف،-

 التصحر،-
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 الرياح الرملية،-

 العواصف الثلجية،"-

 ويتولى واضعو املخطط العام للوقاية من املخاطر املناخية تحديد العناصر التالية:

 املناطق املعرضة ألي خطر من املخاطر املذكورة أعاله؛-

 كيفية مراقبة ومتابعة هذه املخاطر؛-

ات وشروط وكيفيات إطالق اإلنذارت املبكرة واإلنذارات عند وقوع أي من هذه املخاطر وكيفية وقف هذه مستوي-

 اإلنذارات،

 .(28و  27و  26، صفحة املواد 2004)الرسمية، طبيعة التدابير الواجب إتباعها عند إعالن اإلنذار املبكر أو اإلنذار-

 وارث واألخطار الكبرى الفرع الثالث: اإلجراءات املتعلقة بتسيير الك

وهي تخطيط خاص بوقوع الكوارث املشار إل ها أعاله، يحدد في إطاره التدابير الواجب إتخاذها من أجل نجدة 

 الضحايا، ويبين كيفية التدخل والتدابير الهيكلية الواجب اإلقدام عل ها في مثل هذه الحاالت، ويمكن حصرها فيما يلي:

 مخططات تنظيم النجدة:-أوال

 هي تتباين بحسب درجة الخطورة التي تنطوي عل ها الكارثة التي يتم التصدي لها، ونطاقها، ويحدد في إطارها:و 

 إنقاذ األشخاص ونجدتهم؛-

 إقامة أماكن اإليواء املؤقتة واملؤمنة؛-

 تقديم اإلعانات والتسيير الرشيد لها؛-

 حماية أمن وصحة املنكوبين؛-

 .(26، صفحة املادة 2004)الرسمية، للشربتزويد الضحايا باملاء الصالح -

 ثانيا: مخططات تنظيم التدخل

تشمل هذه املخططات تحليل األخطار والتحكم ف ها، وإعالم املواطنين بشأنها. ويهدف هذا املخطط بالدرجة األولى إلى 

ءات والتدابير الواجب إتخاذها حماية املواطنين من األخطار الكبرى التي قد يتعرضون لها من خالل إعالمهم وتوعيتهم بإجرا

 .(134، صفحة 2018)العربي و حميدة، في مثل هذه الحاالت، وذلك بصورة إستباقية

 املطلب الثاني: التدابير الردعية

تمثل حماية البيئة الطبيعية من أهم التحديات التي كان على املجتمعات رفعها نظرا لإلنعكاسات الوخيمة التي تنجر 

فراد، والتي تمتد لتشمل األجيال الحاضرة واملستقبلية. ونظرا للخطورة التي تنطوي عل ها هذه األضرار عمل عنها على صحة األ 

املشرع الجزائري على تبني جملة من التدابير من شأنها الحد من هذه الظاهرة، لعل أهمها تلك التي تتضمن العقوبات 

املفروضة على األفراد املتورطين باعتبارها خطوة راديكالية  لفرع الثاني()ا، و العقوبات املالية )الفرع األول(السالبة للحرية 
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 ال مفر منها للتصدي لهذا النوع من الشذوذ.

 الفرع األول: العقوبات السالبة للحرية

من  500تتميز العقوبات السالبة للحرية بكثرتها وتنوعها، بل وأكثر من ذلك بصرامتها، وتشمل وفقا لنص املادة 

عقوبة اإلعدام، والتي تعتبر أشد العقوبات وأقصاها على  (1976، 80-76)الرسمية، أمر رقم 80-76البحري رقم  القانون 

اإلطالق، والتي جاء ف ها ما يلي: "يعاقب باإلعدام كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية، ألقى عمدا نفايات مشعة في املياه 

زائري كل من  يلحق أضرارا بالبيئة الطبيعية لعقوبة السجن بشكل ما التابعة للقضاء الوطني"، كما عّرض املشرع الج

 مكرر( 87، صفحة املادة 2015، 19-15)الرسمية، قانون رقم مكرر من قانون العقوبات الجزائري  87يستفاد من نص املادة 

أمن الدولة والوحدة الوطنية  التي جاء ف ها ما يلي:"يعتبر فعال إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا األمر، كل فعل يستهدف

 والسالمة الترابية واستقرار املؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل عرضه ما يأتي:

اإلعتداء على املحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن األرض أو إلقائها عل ها أو في املياه بما ف ها املياه -

ان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر،". وتتراوح العقوبة املقررة لهذا النوع من اإلقليمية من شأنها جعل صحة اإلنس

سنوات  10سنوات إلى  5سنة، ووصوال إلى السجن املؤقت من  20إلى  10املمارسات بين اإلعدام، مرورا بالسجن املؤقت من 

 .(1مكرر  87، صفحة املادة 2015، 19-15ن رقم )الرسمية، قانو من قانون العقوبات الجزائري  1مكرر  87وفقا لنص املادة 

املتعلق بحماية البيئة في  10-03أما بالنسبة لعقوبة الحبس فلقد فرضها املشرع الجزائري مثال في إطار القانون رقم 

أليف ، فمثال كل من تخلى عن أو أساء معاملة حيوان داجن أو (2003، 10-03)الرسمية، قانون رقم إطار التنمية املستدامة

، 10-03)الرسمية، قانون رقم أشهر 3أيام إلى  10أو محبوس في العلن أو في الخفاء أو عرضه لفعل قاس يتعرض للحبس من 

، كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر كل من يعرقل التدفق الحر للمياه السطحية في (81، صفحة املادة 2003

ر الحواف واملنشآت العمومية واإلضرار بطبقات الطمي، على أن تضاعف العقوبة مجاري الوديان املؤدي إلى املساس باستقرا

 .(169، صفحة املادة 2005، 12-05)الرسمية، قانون رقم في حالة العود

 الفرع الثاني: العقوبات املالية

غالب األحيان في  تمثل العقوبات املالية املفروضة في غالب األحيان على املستثمرين اإلقتصاديين الذين يتورطون في

هذا النوع من املمارسات من أنجع الوسائل التي برمجها املشرع الجزائري لوضع حد ملثل هذه اإلنتهاكات، ومن أمثلة ذلك 

السالف الذكر الذي يفرض عقوبات مالية على كل من يتورط في تلويث الهواء مثال؛ فبالنسبة للهواء  10-03نجد القانون 

ث جوي بغرامة خمسة أالف دينار إلى خمسة عشر ألف دينار، وفي حالة العود يعرض الفرد املعني يعاقب كل من تسبب بتلو 

)الرسمية، قانون رقم لعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من خمسين ألف دينار إلى مائة وخمسين ألف دينار

نة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية، أو كل شخص ، وفي ذات املنطق يعاقب كل ربان سفي(84، صفحة املادة 2003، 03-10

يشرف على عمليات الغمر أو الترميد في البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في املياه الخاضعة 

أو بإحدى  للقضاء الجزائري لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار،

 .(90، صفحة املادة 2003، 10-03)الرسمية، قانون رقم هاتين العقوبتين

هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري قد برمج جملة من العقوبات التكميلية والعقوبات التبعية؛ فبالنسبة 

 (170، صفحة املادة 2005، 12-05رقم  )الرسمية، قانون 12-05من قانون املياه  170لألولى يمكن اإلشارة مثال إلى املادة 

الذي يقض ي ف ها بأنه: "يمكن مصادرة التجهيزات واملعدات التي أستعملت في إنجاز أبار أو حفر جديدة أو أي تغيرات بداخل 
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ى كل من مناطق الحماية الكمية..."، أما بالنسبة للثانية فيمكن اإلشارة مثال إلى إجراء الحجر القانوني الذي يمكن تطبيقه عل

يرتكب جنحة بيئية، وبتعبير آخر منعه من حقه في إدارة أمواله طيلة مدة العقوبة، إلى جانب الحرمان من الحقوق الوطنية 

 .مكرر( 9، صفحة املادة 2015، 19-15)الرسمية، قانون رقم وتطبيق هذه العقوبة يتم بقوة القانون 

 خاتمة:

الطبيعية أصبحت تحتل مكانة هامة في إطار املنظومة التشريعية  يظهر من خالل ما سبق ذكره بأن حماية البيئة

الجزائرية، وذلك بعد أن تضاعفت الجهود التي أقدم عل ها ممثلو املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية، والجمعيات 

ير أنها تبقى رغم ذلك املتخصصة إلدراج هذه املسألة ضمن األولويات التي يفترض أن يدافع عنها املسؤولون السياسيون، غ

مسألة مهمشة على أرض الواقع، حيث تكشف مختلف التقارير بأن السلطات املحلية تغلب في القرارات التي تتخذها 

 اإلعتبارات اإلقتصادية على غيرها من املسائل األخرى.

جمعيات املتخصصة مصدر هذا، وتمثل الجهود التي يبذلها ممثلو أعضاء املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية وال

أمل في تطور الحماية املقررة للبيئة الطبيعية وتعزيزها في املستقبل، غير أن هذه الجهود مهددة باإلجهاض في حال إفتقارها 

 للدعم من قبل السلطات العمومية األقدر على تجسيد هذه الطموحات على أرض الواقع.

ج التي تنطوي عل ها هذه الدراسة في مجموعة من العناصر، لعل ومن خالل ما سبق ذكره يمكن أن نلخص أهم النتائ

 أهمها:

غياب تعريف قانوني لألضرار البيئية، رغم الجهود املبذولة على الصعيد الفقهي، وهذا يشكل فراغا قانونيا يستغل -

 قاب يذكر؛من أجل إقتراف شتى أنواع اإلنتهاكات املاسة بالبيئة الطبيعية، ومن دون أن يستتبع ذلك بأي ع

تتميز قضية األضرار البيئية بإنفصام حاد على الصعيد الفقهي بخصوص طبيعتها وخصائصها، بل وحتى حول -

 طبيعة التدابير الواجب إتخاذها للحد منها؛

على الرغم من تنوع التدابير الوقائية والردعية التي برمجها املشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونية ذات -

 إال أنها تبقى حبرا على ورق إذا لم تتدخل السلطات العمومية من أجل تطبيقها على أرض الواقع.الصلة، 

وفي ضوء ما تم ذكره آنفا يمكن تقديم جملة من التوصيات لسد الفراغات التي تنطوي عل ها هذه املسألة، لعل 

 أهمها:

، وبشكل خاص للفئات الناشئة من أجل تنظيم حمالت توعية حول ضرورة حماية البيئة الطبيعية توجه للعامة-

 خلق روح املسؤولية لدى األفراد، وتوعيتهم باملخاطر املنجرة عن هذا النوع من اإلنتهاكات؛

تشجيع الرقابة على اإلنتهاكات املاسة بالبيئة الطبيعية من خالل وضع أعضاء املجتمع املدني واملنظمات غير -

ذا النظام عن طريق التبليغ عن كل التجاوزات ذات الصلة، والسهر على تطبيق الحكومية والجمعيات املتخصصة في قلب ه

 أشد العقوبات على مرتكب ها.
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 تحديات األمن الغذائي في مواجهة التغيرات املناخية
The challenges of Alimentary security face to climate change 

 2، وليد انور محمد فقها1ليلى بوغاري 

Leila Boghari   ،1 foqaha walid2 

 لجزائر/ ابليدةال، 2جامعة لونيس ي علي البليدة ، طالبة دكتوراه مخبر الرقمنة والقانون في الجزائر-1

 ، البليدة/ الجزائر2طالب دكتوراه مخبر القانون والعقار، جامعة لونيس ي علي البليدة -2

Lounici Ali blida2, blida / Algeria 

 

 امللخص:

على خطة محكمة من أجل التصدي لظاهرة التغيرات املناخية ملا لها من انعكاسات  2030جندتها أتمدت منظمة األمم املتحدة في اع

والذي  2018( وفق تقريرها الصادر في FAWسلبية خاصة في مجال تحقيق األمن الغذائي املستدام، وهذا ما اقرته منظمة األغذية والزراعة )

هديد التغيرات املناخية للقدرة على تحقيق األمن الغذائي العالمي، ما نتج عنه وجود املاليين من األشخاص الذين هم كشف فيه على مدى ت

 بحاجة الى املساعدة الغذائية العاجلة.

" في على مصطلح جديد هو "الالجئ املناخي 2020/ فيفري/ 13كما افصحت لجنة حقوق اإلنسان لدى منظمة األمم املتحدة في        

، الذي لجأ إلى نيوزيلندا نتيجة للظروف املناخية القاسية واعتبرته الجئا مناخيا ال يجب اعادته إلى Kiribatiمن أرخبيل  Teitiotaقضية املواطن 

املجاالت املرتبطة ، ومن ثم تستوجب هذه األوضاع اتخاذ إجراءات طارئة ملواجهة التغيرات املناخية ملا لها من تأثيرات خاصة في بلده الفار منها

 بالتغذية.

 .التغذيةالبيئة، التغيرات املناخية، األمن الغذائي، التنمية املستدامة، الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

In its 2030 agenda, the United Nations adopted a tight plan to address climate change because of its negative repercussions, 

especially in the area of sustainable food security. This is endorsed by the Food and Agriculture Organization in its 2018 report. This 
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report revealed the seriousness of climate change and its impact on the ability to achieve global food security. Among the results of 

these changes are the millions of people who are in urgent need of food assistance. 

 On February, 13, 2020, the UN Human Rights Committee disclosed a new term, which is” climate refugee” in the case of 

the citizen Teitiota of the Kiribati archipelago who had sought refuge in New Zealand because of the difficult weather conditions in 

his country, where New Zealand considered him a refugee that should not be returned to his home country, and then these 

situations requires taking argent procedures to face climate changes due to its special effects in areas related to nutrition. 

Key words:Climate change, Food security, Sustainable development, environment, Nutrition. 

 

 مقدمة:

الجهود الدولية ومساعي  استحوذت ظاهرة تغير املناخ على اهتمامات منظمة األمم املتحدة حيث تجلى ذلك من خالل

( Green gizisاملنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في ايجاد حلول حتمية وحالية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة )

 واملتسببة في ارتفاع درجة حرارة األرض واآلثار املترتبة عنها ملا تحصده من كوارث بيئية وبشرية على حد السواء.

تراجع في معدالته في  منة التغير املناخي ذات ارتباط وثيق بتحقيق االمن الغذائي ملا يشهده هذا االخير حيث باتت مسأل

السنوات األخيرة ولعل اهم اسباب هذا التراجع العامل املناخي وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي ال محالة الى نقص في املوارد 

 ون النتيجة تهديد تحقيق امن غذائي وطني ودولي.املائية وانخفاض نسبة املحصول الزراعي لتك

رغم انها االقل انتاجا للغازات الدفيئة اال انها سوف -وقد نبهت التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا الى ان الدول النامية 

لتأثيرات السلبية مع تكون االكثر تأثرا بنتائج التغير املناخي مما يستلزم على هذه الدول العمل بجدية من اجل مواجهة هذه ا

العلم ان تحقيق االمن الغذائي املستدام اصبس شبه مستحيل في محاولة استغالل املوارد الطبيعية الحالية دون التفكير في 

 االجيال املستقبلية التي ستكون اكثر عرضة لتهديد خطر التغيرات املناخية.

ة القائمة حول مدى انعكاس التغيرات املناخية على لذلك سنحاول في هذه الورقة البحثية ان نجيب على االشكالي

 تحقيق االمن الغذائي املستدام؟

اهيم عامة حول ولإلجابة على هذه االشكالية ارتأينا ان نعالج املوضوع من خالل محورين ،في املحور االول تضمن مف

 .لى األمن الغذائي املستدامانعكاسات التغيرات املناخية ع،اما املحور الثاني تطرقنا الىالتغيرات املناخية

 مفاهيم عامة للتغيرات املناخيةأوال: 

باتت التغيرات املناخية من املواضيع الهامة التي أحدثت قفزة نوعية في مجال االهتمام الدولي حيث أصبحت هذه 

المة البشرية واألمن بكافة املسألة حساسة بل وبالغة األهمية من قبل املجتمع الدولي ملا لها من تأثير مباشر وخطير يهدد الس

 أبعاده سواء كان أمنا غذائيا أو بيئيا.

إن هذه االضطرابات الجوية واملناخية دفعت اإلنسان للتساؤل عن مصير كوكب األرض في خضم االنفجار السكاني 

تجاوز جميع مفاهيم وعمليات البناء والتنمية واستنزاف موارد الطاقة من أجل رفاهية اإلنسان على حساب زيادة امللوثات و 

التنمية املستدامة والتي تتماش ى ومقتضيات األمن الغذائي وتحقيقه من خالل احترام املواثيق الدولية التي تنص على أن 

تحقيق التنمية املستدامة في جميع املجاالت لن يتسنى إال بااللتزامات املتعلقة بالحد من ظاهرة التغيرات املناخية الوارد 

والتي  2015وصوال إلى معاهدة باريس لسنة  1997فاقية االطارية لتغير املناخ انتقاال ببروتوكول كيوتو لسنة ذكرها في االت

 .  (19، صفحة 2011)م هوبي، أحدثت منعرجا هاما بل وتغيرا جذريا في كيفية الحد من ظاهرة التغيرات املناخية
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بعد الى االهتمام الدولي بقضية التقليل أو التخفيض من وفيما يلي سنتناول تعريف التغيرات املناخية لنتطرق فيما 

 الغازات الدفيئة املسببة للتغير املناخي.

 تعريف التغيرات املناخية -20

قبل التطرق الى تعريف التغير املناخي ال بد من أن نشير إلى تعريف املناخ والذي هو حالة نظام الغالف الجوي في مكان ما 

قصيرة در بعدة عقود من السنين،وتعد حاالت املناخ محصلة لتراكم حاالت الطقس خالل فترة طويلة من الزمن تق

،حيث يعرف هذا األخير أي الطقس بأنه حالة الغالف الجوي )درجة الحرارة واألمطار والضغط الجوي والرياح( ،وعليه األمد

لزمن طويلة األمد تشمل منطقة معينة فاملناخ هو حالة شمولية النظام التيرمو ديناميكي للغالف الجوي خالل فترة من ا

 .(50، صفحة 2013)نبهان، ودولة معينة وإقليم مناخي أو قارة أو حتى الكرة األرضية بأكملها

هو اختالف الظروف   Le Changement Climatiqueأما عن التعريف العلمي للتغير املناخي أو ما يعرف باللغة الفرنسية 

،كالبراكين والزالزل أو بسبب قوى لعمليات الديناميكية لألرضار ودرجات حرارة نتيجة ااملناخية املعتادة من رياح وأمط

خارجية كالتغير في شدة أشعة الشمس أو سقوط النيازك الكبيرة وأخيرا سبب نشاط اإلنسان الذي أدى الجانب الصناعي 

( وهو الغاز Le dioxide de carbone)بون ف ها الى بعث الغازات الدفيئة أي غازات االحتباس الحراري كثاني أكسيد الكر 

 .(9، صفحة 2016)بوصبع، الرئيس ي في تغير املناخ

 ،العالمي وبالرغم من تعدد التسميات حول ظاهرة التغير املناخي فكلها تحمل نفس املعنى )االحتباس الحراري،االحترار 

 التدفئة(.العالمي أو مفعول  الدفىء،الصعوبة الحرارية،ارتفاع درجة حرارة األرض

،كونها تتمتع بغالف جوي يتميز بثبات مكوناته االخرى في املجموعة الشمسيةهذا ما يميز الكرة األرضية عن الكواكب 

 يتوقف عليه استمرار الحياة بالشكل املعتاد.

إذ يتكون ،اة للكائنات الحية من أجل البقاءان الغالف الجوي هو املعني بالدراسة في التغير املناخي فهو أساس الحي

،وهناك الكثير من الغازات األخرى %Oxygen(21)،واألكسجين %Nitrogen(78)الغالف الجوي في معظمه من النيتروجين 

 Le dioxide de،ثاني اكسيد الكربون %Argon (0.93)التي تعد جزءا من الغالف الجوي ولكن بكميات أقل بكثير وهي: ألرجون 

carbone(0.035)% والنيون،Neon (1.8%) والهيليوم،Helium (5.24)% والهيدروجين،Hydrogen (5.0)%.وغيرهم، 

 كما أن الغالف الجوي يتكون من خمس طبقات رئيسية وهي:

، صفحة 2013)نبهان، كم فوق سطس األرض 10.000وهي الطبقة األخيرة واألنحف تمتد إلى   Xosphereإكزوسفير  - أ

24). 

 والهواء ف ها يكون رقيقا ودرجات الحرارة مرتفعة جدا. وهي الطبقة التالية Thermosphere ثرموسفير - ب

 ميال التالية الى ما بعد الستراتوسفير وهو ابرد مكان على وجه األرض. 50يعطى Mesosphereميزوسفير  - ت

كم تحصل على درجة الحرارة من طبقة االوزون التي تمتص  30الى  10يمتد ما بين  Stratosphereستراتوسفير  - ث

 ذلك أكثر دفئا كلما ابتعدت اكثر عن األرض.األشعة وتصبس ب

قدم ارتفاعا وهو املكان  50.000الى  30.000هي الطبقة القريبة من األرض تعطي حوالي  Troposphereتروبوسفير  - ج

 .(50، صفحة 2011)الكايد، % من كتلة الغالف الجوي موجودة فيه80الذي نعيش فيه حوالي 
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لغالف الجوي تتشكل باالتحاد مع الذرات الهوائية غازات سامة منبعثة من إن تفاعل الغازات على مختلف طبقات ا

طبقة األرض أي الهواء مما سبب حدوث تغير مناخي ،وذلك بزيادة نسبة الغازات الدفيئة وتركيزها في الغالف الجوي بكميات 

 تتجاوز ما يحتاجه الغالف الجوي للمحافظة على حرارة األرض.

إذ تسير والغازات الدفيئة االخرى  co2في محاولة تحميل األرض أكثر من قدرتها على امتصاص يتمثل لب مشكلة املناخ 

،وهو ما يجعل األرض جزء في املليون كل عام 1.9حوالي في اتجاه تصاعدي حاد ويزيد بمعدل يبلغ  co2التركيزات الجوية 

حمولة سنويا،إضافة الى غمرها  0.1اال بنسبة co2عاجزة على امتصاص الكربون فإذا كانت املحيطات ال تستطيع امتصاص 

 co2مرة ما يحدث اضطرابا ايكولوجيا عاجزا على امتصاص  20بحمولتين اضافيتين سنويا أي اكثر من املعدل الطبيعي ب 

 .(20، صفحة 2016)بوصبع، الزائد في الجو باإلضافة الى ظاهرة االحتباس الحراري السابق ذكرها

( عاد بالنفع والفائدة على كوكب االرض فقد اصدر Sk virusليا نظرا النتشار فايروس كورونا )وما يحدث في العالم حا

% في االربعة 25بنسبة  co2مركز البحث في الطاقة والهواء النظيف بيانات تثبت أنه عرفت الصين انخفاضا في انبعاثات غاز 

ا نقصد الصناعات وذلك نتيجة لتوقف نشاط االنسان م،يفري وبداية أول أسبوع لشهر مارساسابيع لشهر ف 3أسابيع أخر 

وأثره مما يرتب مسؤوليات مباشرة للدول من جراء  ،هذا يجزم الدور السلبي لإلنسان في التغير املناخيبشتى أنواعها

املناخ الذي  االنعكاسات امللموسة للتغير املناخي على األمن البيئي واالنساني والغذائي بالخصوص الرتباط هذا األخير بحالة

 .(Pouliquen, 2020)يعد العامل االساس ي في تحقيق األمن الغذائي

 مالمح االهتمام الدولي بقضية التغيرات املناخية -21

ضوعا من مواضيع السياسة بالرغم من االهمية البالغة مللف البيئة بصفة عامة واملناخ بصفة خاصة باعتباره مو 

واالعالن العالمي  1945متأخرا بصفة نسبية بدليل ان ميثاق االمم املتحدة لعام ،اال ان النظر اليه بجدية جاء العاملية

لم يتضمن اية اشارة للقضايا البيئية ،اال ان تنامي الوعي باملجال البيئي اتضح من خالل تقرير  1948لحقوق االنسان لعام 

عية بشكل غير رشيد سيعجل بنفادها االمر والذي خلص الى ان استغالل املوارد الطبي 1968( سنة Roma clubنادي روما )

،كما شهدت االمم املتحدة ووكاالتها حركة غير مسبوقة ترتب املحافل الدوليةالذي اثار جدال واسعا في االوساط األكاديمية و 

، صفحة 2017)مشدن، كأول قمة تعنا بشان البيئة 1972عنها انعقاد مؤتمر االمم املتحدةلبيئة االنسانية في ستوكهولم عام 

3). 

وسنحاول فيما يلي ان نتطرق الى اهم املحطات الدولية التي اهتمت باملناخ على وجه الخصوص لكن ال يمكننا ان 

 كحجر االساس في بداية االهتمام الدولي بالبيئة. نتجاوز قمة ستوكهولم

 قمة ستوكهولم - أ

تحقيق رؤى ومبادئ مشتركة لتشجيع  وكان الهدف منها 1972هي قمة االرض االولى بستوكهولم )السويد ( لسنة 

منه ان للدول الحق في االستثمار هو حق  21الحكومات وكذا املنظمات الدولية على حماية البيئة وتحسينها ،فقد نص املبدأ 

، 2013)بوثلجة، سيادي الستثمار الدول ملواردها طبقا لسياستها البيئية الخاصة دون الحاق الضرر خارج حدودها السيادية

 .(6حة صف

ولقد تم التعريف بمفهوم التنمية املستدامة وتم ربطها باملفاهيم البيئية لكن دون ان يقف على اسسها وطرق العمل 

ريو ديجانيرو حيث حمل املبدأ الرابع تطبيقا للمفهوم الجديد – 1992لتحقيقها الى غاية قمة االض االولى بالبرازيل لعام 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 393

فيه "من اجل الوصول الى التنمية دائمة تشكل البيئة جزءا ال ينفصل عن عملية املوسع لتنمية املستدامة حيث ورد 

 .(8، صفحة 2013)بوثلجة، التنمية وال يمكن ان ينظر ال ها بمعزل عنها

 بروتوكول كيوتو: - ب

 ،حيث صادقو تزايد انتشار الغازات الدفيئة اصبس من الطبيعي ان املشكلة التغير املناخي هي نتيجة مباشرة لتلوث

باعتبارها اول خطوة تنفيذية التفاقية  1997دولة على )مسودة اتفاقية ( كيوتو باليابان في ديسمبر من عام  195رؤساء 

،في السعي لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والحد منها 1992خ املبرمة في البرازيل لعام االطار لألمم املتحدة بشان تغير املنا

 .2050لى غاية من خالل برنامج مسطر يعمل ا

حملت االتفاقية مسؤولية لدول املتقدمة املصنعة في انتشار الغازات الدفيئة كنتيجة لصناعتها على ان يكون التخفيض 

مع مساعدة الدول النامية من خالل تسهيل نقل التكنولوجيا والقيام  1990% مقارنة بانبعاثات عام 5مما ال يقل عن 

 .(Boisson de Charounne, 1997)بمشاريع تنموية

ومع ان الواليات املتحدة األمريكية هي التي بادرت بفكرة اتفاقية كيوتو اال انها لم تصادق عل ها باعتبار أن قبولها تحقق 

 300من شانه ان يكبد االقتصاد االمريكي ما يقارب  1992% عن مستوى عام 20صدارتها من ثاني اكسيد الكربون بالنسبة 

 .(35، صفحة 2010)شعالن، االجمالي هذه الخسائر كانت لتمس جميع الدول املتقدمة مليار دوالر من ناتجه

فحسب التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية لتغيرات املناخية والذي تم من خالله اعداد دراسة مقارنة بين تسع 

% 20% الى 0.2دول املتقدمة ما بين لل 2010دراسات التنبؤية توصلت جميعها الى توقع انخفاض الناتج املحلي االجمالي لعام 

 وذلك في حالة التزامها بتفقداتها وفق بروتوكول كيوتو. 2010مليار دوالر بحلول عام  125بتكاليف تتجاوز 

اال ان املحللين بعد مرور فترة من الزمن حكموا على بروتوكول كيوتو على انه ولد ميتا وذلك ما تم تجسيده في املؤتمرات 

الذي تم فيه التأكيد على ضرورة تغيير  2009اقية االطارية لتغير املناخ املتوالية أهمها مؤتمر كوبن هاغن السنوية لالتف

،وقد توالت املؤتمرات الهادفة الى حول وضع حد لبروتوكول كيوتو بروتوكول كيوتو او اعادة تعديله مما رتب تضاربا في اآلراء

الى قمة  2010املتسببة في انبعاثات الغازات الدفيئة بدءا بمؤتمر كانكون وضع اطار عام يضم االطراف جميعها خاصة تلك 

 .(226، صفحة 2012)نعوم، 2015وصوال الى قمة باريس  2012وقمة الدوحة  2011دربان 

 :2015قمة باريس  - ت

مات تخفيض في ديباجتها على ضرورة تدارك الفجوة الكبيرة الفاصلة بين حجم التزا 2015اكد اتفاق او معاهدة باريس 

،وتم اعادة النظر جذريا في وبين ما تحقق على ارض الواقع 2020االنبعاثات العاملية التي قطعتها الدول االطراف بحلول 

،غير ان تحقيق ذلك يستوجب تضحيات كبيرة واجراءات استعجالية للحد من التقليل من االنبعاثاتكيفية التحكم في 

 .(37، صفحة 2010)شعالن، الواجبات لدول االطراف استهالك الطاقة وذلك بطرح مجموعة من

وكذلك قضية التمويل اما عن واجبات الدول فهي تتقاسم الواجبات للحد من انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 

الثة اما الفقرة الثرض بالتنسيق مع سياستها التنموية الحراري من بين الدول النامية تسعى للحد من ارتفاع درجة حرارة اال 

في املادة التاسعة من االتفاق تسعى الدول املتقدمة الى التمسك بهدفها الجماعي القائم في مجال تعبئة االموال الى غاية 

في سياق اجراءات التكييف وتحدد عتبة مالية جديدة تقدر بمئة مليار دوالر سنويا مع مراعاة اولويات الدول النامية  2025

 .(12، صفحة 2017)آيت ادير، واستراتيجياتها
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ان مجيء الرئيس االمريكي دوالند ترامب الى سدة الحكم جعل من معاهدة باريس مجرد امنيات بالنسبة لدول املنظمة 

التفاقية باريس وذلك ان الرئيس االمريكي ترامب رفضة فكرة وجود اضطرابات التغيرات املناخية وتهديد الغازات 

 .(43، صفحة 2016)بوصبع، الدفيئة

لسيطرة على انبعاثات غازات ثاني اكسيد الكربون تستلزم قرارات سياسية حاسمة للتوجه نحو التكنولوجيا ان ا

النظيفة وهو ما يصعب تطبيقه في ظل االستمرار في اعتماد النفط مصدرا رئيسا للطاقة وعامال استراتيجيا في تحقيق التنمية 

االنتقال الى طاقة بديلة يتطلب تضحيات كبيرة وضخمة وهو القرار ،حيث ان ة بالنسبة للدول التي تعتمد عليهاالقتصادي

 .(190)نزلي، بدون سنة نشر، صفحة الذي ال تعتزم الدول الكبرى اتخاذه في القريب العاجل

إال ان االشكالية التي تطرح امام هذه التجاوزات هو ما مدى التزام الدول اتجاه ظاهرة التغيرات املناخية التي باتت تهدد 

 االمن الدولي بصفة عامة واالمن الغذائي بصفة خاصة وهذا ما سنتطرق اليه في املحور الثاني.

 انعكاسات التغيرات املناخية على األمن الغذائي املستدامثانيا: 

من املسلم به أن األمن الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغذية في العالم والتي يعود مصدرها الى الثروات الطبيعية 

لزراعية واملائية دون أن ننس ى املناطق الصحراوية التي ال تخلو هي األخرى من فوائد بالرغم من أن البعض يراها مناطق ا

 .جرداء خالية من أي صور لتحقيق أمن غذائي

إن موضوع الدراسة ال يقتصر على تقيق األمن الغذائي الدولي بل على االستمرارية والتواصل في تحقيق هذا االكتفاء 

هو تشجيع الفالحة املستدامة  FAW،وإذا ما الحظنا أنه من أهداف منظمة الفاو لذي يؤدي ال محالة الى امن غذائيا

والتنمية ملا له من تأثير مباشر وفعال على الثروة الزراعية ،وهو كأساس الستراتيجية بعيدة املدى الحفاظ وتدبير املوارد 

ة من خالل برامج غير مدمرة للبيئة ومواتية تقنيا وفنيا ييال الحاضرة واملستقبلالطبيعية فهي تتوقف على ربط حاجيات األج

 .(32، صفحة 2012)أكحل، ،وقابلة للعيش اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا

وعليه فإن العمل ال بد أن يكون متماشيا واملؤثرات الخارجية للميدان الزراعي من توافر املياه أو املوارد املائية وتوافر 

اخ املناسب لصحة املنتج مع االستمرارية واالستدامة والتواصل في ترابط جميع العوامل لتكون النتيجة فعالة ومستدامة املن

 .(11، صفحة 2017)مشدن، في تحقيق أمن غذائي مستدام

بل املستدام  ناخي على األمن الغذائيوفيما يلي سنتطرق الى تعريف األمن الغذائي محاولين ابراز كيفية تأثير التغير امل

وكيف يصل الى غاية تهديده وعرقلة تحقيقه أما العنصر الثاني نتطرق الى االستراتيجيات املتبعة ملحاولة ضمان تحقيق امن 

 غذائي مستدام في ظل التغيرات املناخية.

 تهديد التغيرات املناخية لتحقيق السليم لألمن الغذائي املستدام -1

،ال بد من تعريف األمن الل التقلبات والتغيرات املناخيةمن الغذائي املستدام من خقبل ان نتطرق الى كيفية تهديد األ 

الغذائي أوال ثم االستدامة في تحقيق األمن الغذائي لنصل في األخير الى التهديد الذي يواجهه األمن الغذائي في ظل تغيرات 

 مناخية صعب التحكم ف ها.

الغذاء وسالمته من وقات على كفايتهم من الغذاء الذي يجمع بين نوعية فاألمن الغذائي هو حصول األفراد في كل األ 

،وذلك بتوفير امدادات غذائية مستمرة حسب تعريف منظمة التغذية والزراعة العاملية ،وذلك على أجل حياة صحية
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ف الظروف واألحوال مستوى أي دولة حيث تتمكن من تحقيق األمن الغذائي بإنتاج وتسويق وتنظيم املواد الغذائية في مختل

 .(13، صفحة 2009)سالطنية و عرعور، الداخلية في ظل تقلب السوق الدولية

تجدر االشارة الى أن دول العالم الثالث تعتمد على املوارد الطبيعية املحلية باالعتماد بصفة رئيسية على طاقة االنتاج 

،مع االحتفاظ لألجيال فراد الحالية ما يستوجب من غذاءاأل  الزراعي واالستدامة في تحقيق األمن الغذائي هي توفير احتياجات

املستقبلية لهذه الثروة الطبيعية التي لن يتسنى تحقيقها إال بتوافر شروط مناخية مالئمة وبشرية ضرورية بخلق تكافؤ ما 

الزراعي وسنوضح بين الريف والحضر مما يخلق مشاكل حول تكثيف انتاجية عنصر العمل ورأس املال من عوامل التكثيف 

 ذلك فيما يلي:

ان ظاهرة االحتباس الحراري وارتفاع انبعاث الغازات الدفيئة من العوامل األساسية التي تؤدي الى ارتفاع  - أ

درجات الحرارة وتذبذب الفصول بل أكثر من ذلك وجود فصلين في السنة شتاء بارد وصيف شديد الحرارة 

الى محدودية املوارد املائية خاصة األمطار حيث تعد الزراعة املطرية ،إن هذا االضطراب والخلل في املناخ أدى 

،حيث أن منظمة الفاو أشارت الى توقعات ألمن الغذائيفي أغلب دول العالم التي تعتمد على الزراعة كعامل ل

وربما يبدأ ،ة نتيجة تغير املناختتمثل في أن املنتوج الزراعي العالمي سيتباطأ على مدى العقود القليلة القادم

،كما يتوقع ارتفاع منسوب املياه املالحة من البحر وتسربها وسيواجه املزارعون  2050باالنخفاض بعد سنة 

، 2019)السرحان، ارقاما غير متوقع لدرجات الحرارة ما يؤثر على نوعية التربة واملنتوج الزراعي على حد السواء

 . صفحة بدون صفحة(

من الظروف املناخية املالئمة من أمطار ودرجات حرارة مالئمة واختالل في الفصول ان افتقار األراض ي الزراعية  - ب

املناسبة للمنتوج الزراعي املناسب بوقف الفصل يؤدي الى تراجع في املحاصيل الزراعية وبالتالي في انخفاض في 

 تحقيق االكتفاء الذاتي.

ياسة البدء من القاعدة الى الهرم حيث يعتمد العمل فقد اقرت في مضمونها على س 2015وبالرجوع الى معاهدة باريس 

من اتفاق  4على تخفيض الغازات الدفيئة على الصعيد الوطني ثم االقليمي الى الدولي ،وذلك ما نصت عليه املادة 

"االعتماد على االلتزام الثالثي يتمثل في قيام كل طرف بإعداد املساهمات (10)رحموني، بدون سنة نشر، صفحة باريس

( التي يعتزم تحقيقها ملا في ذلك هدف التحقيق وابالغ أمانة االتفاقية بذلك ،واتخاذ NDCSاملحددة على الصعيد الوطني )

تدابير داخلية للتخفيف من اآلثار من أجل تحقيق الهدف املحدد في مساهمتها و رفع مستوى الطموح في مساهمتها كل خمس 

 من املساهمة السابقة".سنوات تماشيا مع املبدأ الجديد الذي يل
ً
 زم أن تقدم في كل مرة مساهمة اكثر طوقا

وبالرغم من مرونة اآلليات املعتمدة وفق معاهدة باريس للتخفيف من حدة التغيرات املناخية ملا لها من أثر مباشر وحاد 

 في االلتزام على األمن الغذائي الحالي دون التفكير اصال في األمن الغذائي املستدام ، إال أن الواقع ي
ً
بهذه اآلليات برز تذبذبا

،الى جانب تراجع خصوبة تقلص املخزون الغذائي،والدليل على ذلك تراجع املحصول الزراعي وبالتالي على املستوى الدولي

ة التربة وتفاقم التعرية ،فارتفاع درجة الحرارة يؤدي الى ارتفاع مستوى البحر حيث أن ذوبان الكتل الجليدية الضخمة ككتل

Greenland  وهذا االرتفاع املحتمل سيشكل متر مع حلول منتصف القرن  0.5الى  0.1مما يتوقع أن يرتفع مستوى البحر من،

تهديد على التجمعات السكنية الساحلية وزراعتها باإلضافة الى تواتر موجات الجفاف والفيضانات والعواصف وغيرها من 

 .(8)نزلي، بدون سنة نشر، صفحة الكوارث التي تؤذي البشرية واقتصاد الدول 

عد عماد األمن الغذائي املستدام فهي 
 
تراجع في تدهور و أما عن املياه او ما يعرف باألمن املائي او املوارد املائية التي ت

ف مستمر فقد عرفت دول العالم ارتفاعا متزايد في درجات الحرارة نتيجة ظاهرة االحتباس الحراري مما ادى الى ظاهرة الجفا

 ونقص في مياه الشرب بل حتى أن األنهار الكبرى في ال
ً
 سنويا

ً
 متراجعا

ً
 هي تلك عالم تشهد نقصا

ً
،حيث ان الدول األكثر تضررا
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التي تعتمد على الزراعة حتى أن نوعية املياه املشتقات من االمطار اصبحت مضرة بنوعية املحاصيل الزراعية وهي تلك 

 املعروفة باملطار الحمضية.

ن النتيجة تلوث ببت التغيرات التي ادخلها االنسان على البيئة ،ونخص بالذكر الصناعة بشتى انواعها لتكو لقد تس

،حيث ان الكوارث الطبيعية دليل قاطع وحي على هذه التهديدات ففيضانات هيوستن في تكساس )الواليات هوائي، مائي، بري 

لة الجبال الصخرية الكندية ،)ومن املنتظر ان تضمحل تماما في ،تقلص كتل الجليد في سلس2017ة االمريكية ( سنة املتحد

 ،علما وانها تغذي اهم االنهار التي تصب في املحيطات الهادي واالطلس ي والشمالي.ة القرن (نهاي

تجدر االشارة الى ان نصف سكان العالم يعتمدون على مياه املناطق الباردة التي هي معرضة لالحتباس الحراري )التغير 

مليار  3.1و 0.5ما بين  2050سوف يتعرض في  2016في فبراير  Climet changeملناخي (،وحسب دراسة نشرت في مجلة ا

 .(2019)هوارد، تداد نقص املياه بفعل التغير املناخيحنسمة الى ا

 ان التحديات التي ستواجه القضاء على 
ً

ستزيد بشكل الجوع في العالم تشير التأثيرات املتوقعة الوارد ذكرها انف

مليون شخص آخر في خطر ومن بين املناطق النامية ستكون منطقة افريقيا  406،فعلى الصعيد العالمي سيواجه حوالي كبير

مليون  157دون تغير املناخ يتوقع ان يصل  2050جنوب الصحراء ،وجنوب آسيا اكثر تعرضا للخطر وزيادة الجوع بحلول 

)معيفي، يون شخص بوجود تغير املناخ كطرف موثر على االمن الغذائي املستداممل 196شخص الى خطر الجوع في مقابل 

 .(383، صفحة 2019

 

 

 االستراتيجيات املتبعة ملحاولة ضمان امن غذائي مستدام في ظل التغيرات املناخية -2

ا هي العمل على وباألخص البند السابع منه 2030من اهم البرامج التي تعمل عل ها منظمة االمم املتحدة في اجندتها 

التخفيف من حدة التغيرات املناخية التي باتت امرا واقعا ال يمكن التهرب منه خاصة ملا له من اثار سلبية على االمن الدولي 

 .(386، صفحة 2019)معيفي، بصفة عامة سواء كان بشريا ام بيئيا ام غذائيا

،وعليه يجب العمل ان تشكل تهديد على االمن الغذائيمكن لقد سبقت االشارة الى ان التأثيرات املعاكسة لتغير املناخ ي

على االعمال التدريجية للحق في الغذاء في سياق االمن الغذائي الوطني حيث اعترفت اللجنة الدولية لألمن الغذائي على 

ة مع االلتزامات مسؤولية الدول االعضاء املتمثلة في ضمان ان تكون سياستها وبرامجها واجراءاتها واستراتيجياتها متسق

،مع العمل بنتائج او تلك املتعلقة باألمن الغذائي الدولية الحالية سواء تلك املتعلقة بالحد من االنبعاثات )الغازات الدفيئة (

( وعلى االخص فيما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية و  20الوثيقة الصادرة من االمم املتحدة املعنية بالتنمية املستدامة )ريو 

 .(2015للجنة األمن الغذائي العالمي،  42)تقرير الدورة زراعة املستدامةال

ة والنظم فان مراعاة الشواغل املتعلقة بتغير املناخ في سياسات وبرامج االمن الغذائي وزيادة قدرة املجموعات املستضع

س ي وهدف لجميع املزارعين ومنتجي ،مع التركيز على التكيف مع تغير املناخ كشاغل رئيالغذائية على مواجهة تغير املناخ

االغذية ومحاولة زيادة االشهارات الخاصة والعامة والتعاون الدولي للنهوض باألمن الغذائي ملواجهة تهديدات املناخ والتكيف 

 مع االثار السلبية لتغير املناخي واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية وادارة املياه وصون التربة.
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بشان الحد من تغيرات املناخ بادرة بتغير ما جاء في بروتوكول كيوتو وذلك بتغير ارضية  2015قية باريس اذا كانت اتفا

،كذلك اللجنة الدولية طن صعودا الى املجتمع الدوليبالقاعدة أي داخلية على مستوى الو  مواجهة التغيرات املناخية ابتداءً 

،وبتغير الغذائي ان يكون وطنيا ومحليا للتصدي للتحديات املرتبطة باألمن املعنية باألمن الغذائي رات ان بناء القدرات البد

املناخ على حد سواء بما في ذلك تحسين خدمات االرشاد وجعلها متوافرة في متناول الجميع مع توفير ادوات لتوقع االحوال 

اخ عندما يكون ذلك مناسبا بمراعاة الخطوط الجوية واملناخ وادارة املخاطر املتصلة بها مع االسهام في الحد من تأثيرات املن

التوج هية الطوعية بشان الحكومة الرشيدة لحيازة االرض ومصائد االسماك والغابات في سياق االمن الغذائي الوطني وفق 

 .(10، صفحة 2018)بن زعمة و مسيلتي، االولويات املحددة على املستوى الوطني

روف املناسبة لتسيير الحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم كما اعتمدت اللجنة على فكرة توفير الظ

، صفحة 2012)الطويل، يتسنى ذلك اال باتباع برامج دول  الفوائد الناجمة على استخدامها بصورة عادلة ومتساوية ،ولن

ت وتقاسمها مع املجموعة الدولية في ،والنهوض باألبحاث بما ف ها التي يجريها املزارعون وتحسين عملية جمع املعلوما(154

اطار التعاون الدولي واالستثمارات الخاصة والعامة في مجال االبحاث بشأن التكيف مع تغير املناخ والحد من تأثيره بغية 

ل التوافق مع التنمية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية كما في ذلك احتياجات التكيف لدى صغار املنتجين عن اطار تباد

)بن زعمة و مسيلتي، املعلومات من برامج االبحاث املتعلقة بتغير املناخ واالمن الغذائي في اطار الدول واملنظمات الدولية

 .   (12، صفحة 2018

تسعى اللجنة الدولية لألمن الغذائي الى دعم مزيد من االعتراف بقضاياها في اطار االنشطة التي تقوم بها اتفاقية االمم 

 الطارية بشأن تغير املناخ طبقا للوالية املوكلة ال ها وفي سياق اهداف االتفاقية ومبادئها واحكامها.املتحدة ا

 

 

 الخاتمة

شملت هذه الورقة البحثية مفاهيم عامة على التغيرات املناخية واالمن الغذائي املستدام اذ ان كال من املفهومين 

ال انهما يلتقيان في نقطة مهمة هو ان تحقيق االمن الغذائي املستدام متعددين االوجه من حيث ابعاده وكيفية تحقيقه ،ا

 اصبس يرتبط بمدى تخفيف من حدة انبعاثات الغازات الدفيئة.

حيث ان كل من الزراعة واملوارد املائية يلعبان دورا حيويا في ضمان االمن الغذائي في البلدان النامية لذلك ركزنا 

د التغير املناخي على كل من الزراعة واملوارد املائية في غياب االمطار والجفاف والفيضانات الدراسة على جزء مهم على تهدي

،يتوجب بالضرورة استراتيجية محكمة واجبة االلتزام بها وببرامجها كبير في تحقيق امن غذائي مستدام مما يخلف تحد

 وسالمة غذائية دولية.

 وصيات التالية:توصلنا من خالل الدراسة الى بعد النتائج والت

 النتائج املتوصل اليها -1

على االمن الدولي بجميع التغير املناخي انتقل من مفاهيم علمية الى حقيقة دولية لها تأثيرها وانعكاسها السلبي  - أ

 خاصة الغذائي منه.–مستوياته
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املتعلقة بتغير  2015 تحقيق االمن الغذائي لن يتسنى تحقيق استدامته ما لم يتم االلتزام بما جاء في اتفاقية باريس - ب

 املناخ مع تفعيل االتفاقيات الدولية الخاصة بالتغذية العاملية.

انتشار الوعي الدولي بضرورة االهتمام بمسألة التغيرات املناخية لكن في املقابل العمل على دعم تنفيذ االلتزامات  - ت

عرقل تنفيذ برامج منظمة االغذية ،مما ييبقى مجرد وعود واهمةالدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة 

 والزراعة لألمم املتحدة في التصدي لهذه الظاهرة.

بالرغم من النتائج الوخيمة والسلبية للتغيرات املناخية فإن الدول التي تعتمد على الزراعة كأساس لتحقيق األمن  - ث

من أجل تخطي –ل الناميةنخص بالذكر الدو –باستعمال أساليب وإن كانت بسيطة الغذائي ال تزال تعمل جاهدة

 هذه الظروف املناخية املتغيرة.

 التوصياتاملقترحة -2

،خاصة لدول النامية من اجل التكييف مع التغير املناخي ستثمار والدعم املالي والتعليميالعمل على تطوير تقنيات اال  -1

 انبعاثات الغازات الدفيئة.ومحاولة ايجاد طرق اخرى لتحقيق االمن الغذائي املستدام في حالة التأخر في الحد من 

االعتماد على تقنيات زراعية حديثة ومتطورة وايجاد حلول إلحياء املوارد املائية من اجل دعم الزراعة لتحقيق  -2

 .2015االكتفاء الذاتي وذلك في مقابل تعنت الدول املصنعة في عدم االلتزام باتفاقية باريس سنة 

ة االغذية والزراعة لألمم املتحدة والهيئة الحكومية الدولية املعنية العمل املشترك واملستدام بين كل من منظم -3

( من اجل وضع برنامج دولي تقني وتنموي يعمل على سياسة القاعدة والقمة أي البدئ بالتطبيق IPCCبتغير املناخ )

 الوطني وصوال الى التطبيق الدولي. 

حية والزراعية املحلية )الوطنية( من أجل تحقيق اكتفاء العمل على نشر الوعي بضرورة االعتماد على األعمال الفال  -4

 ذاتي خاصة في املحاصيل او الزراعة التي تتماش ى والظروف املناخية املناسبة لكل دولة.

التبادل املعرفي والتقني والفني في املجال الزراعي وتوفير وسائل التغذية بين الدول من أجل االستفادة من الخبرات  -5

 ة.والتجارب الدولي

 قائمة املراجع
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 اشكالية الترمل في املدن الصحراوية حالة واحة عين صالح

The problem of widowhood in desert cities, the case of Ain Saleh Oasis 

 د.آسيا ليفة

 1جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 

 امللخص:

في الوقت الحالي محور بحث للباحثين واملختصين، ويعرف العالم شكلت التغيرات املناخية التي يشهدها العالم 

لتعرض العديد من الدول   باإلضافة،ألخرى العربي تقلبات مناخية ، توزعت ما بين فترات جفاف مناخي متباين من دولة 

 -الفيضاناتمن جهة .من هذا املنطلق تتجلى عدوانية الظروف املناخية، وارتفاع حدة الظواهر القصوى ) للفيضانات

الجفاف( وعالقتها بالتغيرات املناخية، وقد أظهرت املعطيات اإلحصائية املسجلة خالل العقود الثالثة األخيرة )مدة تزيد عن 

تعرضا  االكثر الجافة البيئات من تعد وهذه االخيرة ثالثين سنة( عن بروز تحوالت مناخية مهمة مست الصحراء الجزائرية،

)التوطنات أو  االستقرار  مراكز .الرياح حركة امام عقبات الصحراء في العمرانية تمثل املناطق وقد ةواالترب الرمال لحركة

حولها  االيكولوجي النظام على يؤثر مما املراكز حول هذه املحدودة الزراعية واالراض ي املحلية املياه مصادر على البشرية( تعتمد

 الصحراوية املدن يهدد الرمال زحف فخطر املتحركة الرمال دفنتها حراءالص داخل ومدن قرى  مراكز لالستقرار من من وكم

 .العمرانية التهيئة على ويؤثر

 التغيرات املناخية، الصحراء الجزائرية، التساقطات، الجفاف،  املوارد املائية، استشراف.: الكلمات املفتاح

Abstract: 

The climatic changes that the world is witnessing at the present time have been the focus of research for 

researchers and specialists, and the Arab world knows climatic fluctuations, distributed between periods of 

varying climatic droughts from one country to another, in addition to the exposure of many countries to 

floods on the other hand. 

From this standpoint, the aggressiveness of the climatic conditions, the high intensity of extreme 

phenomena (floods - drought) and their relationship to climatic changes are evident. Dry environments are 

the most exposed to sand and dust movement, and urban areas in the desert may represent obstacles to 

wind movement. Stabilization centers (human settlements) depend on local water sources and limited 

agricultural lands around these centers, which affects the ecosystem around them and how many centers 

of stability from villages and cities within The desert is buried by shifting sand, as the danger of sand 

encroachment threatens desert cities and affects the urban development. 

Key words:Climate changes, the Algerian desert, precipitation, drought, water resources, forecasting 
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 املقدمة

من حيث املناخ و عدد السكان مما يستوجب اختالف  في الجزائر  الجنوبيةو يبرز اختالف كبير بين املدن الشمالية 

 بيئة املدن الصحراوية تأثرتللتغيرات املناخية التي طالت العالم فقد ونظرا تثمينه، في عملية التدخل على املجال من أجل 

البترولية و ارتفاع نسبة ملوحة التربة بسبب السقي املكثف  تاالستغالال ، و انزالق األراض ي بسبب  بسببظاهرة صعود املياه

قلة الغطاء النباتي، باإلضافة إلى ظاهرة خطيرة جدا تعرفها مدينة عين صالح لوارتفاع نسبة التبخر، وهشاشة الوسط نظرا 

 .جه الخصوص وهي ظاهرة زحف الكثبان الرملية على املدينة و املحيطات الفالحية على و 

الواحةواحة عين الوقوف على مدى تأثير ظاهرة زحف الكثبان الرملية على  من خالل هذه الورقة البحثيةسنحاول 

 التالية :  ، وانطالقا من هذا تطرح اإلشكاليةحدوثهاوالوقوف على األسباب التي أدت إلى صالح تحديدا 

 عين صالح ومحيطها في بروز الظاهرة ؟  لواحةما مدى تأثير الخصائص الطبيعية ل 

 ما هي أبعاد وتأثيرات الظاهرة على املدينة ؟  

 

 تقديم منطقة الدراسة -1

تمنراست( يحدها من الشمال بلديتي (تقع بلدية عين صالح في وسط الصحراء الجزائرية وشمال غرب مقر الوالية

(، ومن والية أدرارومن الغرب بلدية إينغر وبلدية أقروت ) والية غرداية(،(، وحاس ي القارة )والية ورقلةود )حاس ي مسع

 تقع بين خطي طول) 
ً
( شرق خط غرينيتش °4.10 -°2الشرق بلدية فقارة الزوى، ومن الجنوب بلدية عين مقل أما فلكيا

 (  شمال خط االستواء.°28.25 -°25.15ودائرتي عرض) 

، وتعتبر مدينة م 294وترتفع عن مستوى سطس البحر بحوالي ،2كم 43937.5تتربع بلدية عين صالح على مساحة قدرها      

 .، تحيط بها تجمعات ثانوية2كم 3310بعين صالح التجمع الرئيس ي لبلديتها حيث تتربع على مساحة تقدر 

 ـــــــ  طبوغرافيا املنطقة : 2

 منطقة الدراسة توجد   
ً
بها ثالث وحدات مورفولوجية تمثل بشكل عام املظاهر الكبرى للمنطقة في الشمال هناك  عموما

م في  820م في الغرب و 620: تتميز هذه الهضبة بارتفاعها الذي يصل إلى  "هضبة تادمايت"كتلة كبيرة في األفق تسمى 

 على شكل حمادة سوداء قاحلة تلعب دور خزان للماء
ً
.أما (2)ما تتميز هذه الهضبة بانحدارات حادة، ك(1)الشرق، وتظهر أيضا

املنطقة الوسطى فتتكون من تضاريس أفقية ويطلق عل ها حمادة تيديكيلت، والذي يمتد من الشرق إلى الغرب مع انحدار 

خفيف في األرضية، وتتصل بقدم القاعدة السفلى لهضبة تادمايت وتتوضع عل ها مدينة عين صالح، وتظهر على شكل مقعر 

 ما من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي، حيث نجده مشغول بسلسلة مجاري للوديان والتي تنشأ على قدم هضبة نوع
ً
ا

.   أما املنطقة الجنوبية فتتكون (3)م في الشرق 340في الغرب و م 300تادمايت أو في الجرف العلوي الذي يتراوح ارتفاعه بين 

                                                           
(

1
لى سطس مائدي مستوي وضعيف او معدوم امليل  وتختلف حسب نوع الصخور التي نشأت منها وعل ها تطلق  على الصخرة الحجرية املتفككة ع: الحمادة (

 الحمادات الضوئية والرملية والحمادات الكلسية والحمادات البازلتية.:ومنه تنقسم الحمادة الى نماذج رئيسية هي  

 2014لعين صالح ( املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 2)

 .35املرجع نفسه، ص: وجيهي للتهيئة والتعمير (املخطط الت3)
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ي تعتبر كمنطقة انتقال بين حمادة تيديكيلت وهضبة مويدر في الجنوب، هذه الت ،(1)"أدرار ناهنات"من قمم جبلية تدعى

 في الشرق والجنوب تتراوح بين 
ً
م  990الجبال تتميز بانجراف ومنحدرات مبعثرة على كامل السهل ، ارتفاعاتها معتبرة نسبيا

 6)م على التوالي 300م و 200 م على الترتيب أما الجهة الشمالية والغربية فهي أقل ارتفاعا، حيث تصل إلى 800و

 جيولوجية بلدية عين صالح:  -3 

التحليل الجيولوجي لبلدية عين صالح يعتمد على عنصرين هامين أحدهما الخريطة الجيولوجية للمنطقة والثانية اآلبار 

 من طرف شركة سوناطراك .standagاملحفورة 

 من تكوينا :املصدر األول 
ً
ت من الزمن الثاني خالل الكريتاس ي األسفل هذه التكوينات بلدية عين صالح متكونة أساسا

في الغرب والديفوني في الجنوب وتمتد بنسبة معتبرة على كامل تراب البلدية فجنوب  "التيروني"محصورة بين العنصرين 

ن أراض ي ومن  خالل تكوينات الكربوني السفلى تظهر قطع م  (Carboni) البلدية متكون من أراض ي الكربوني السفلي 

الذي يشكل معظم األراض ي في الجهة الجنوبية الشرقية والجنوبية (Dèvoni)الديفوني أو بقايا العصر الديفوني األعلى 

 الغربية للبلدية.

توجد بقعة مختلفة الشكل تحدد مكان تواجد تكوينات الزمن (Crétacéinférieur)داخل تكوينات الكريتاس ي األسفل

محدود وتنتمي إلى هضبة تادمايت وسط، البلدية  امتدادهافاألراض ي هي الكريتاس ي األعلى، بحيث . ما في الشمال (2)الثالث

هذه األراض ي ذات طول متوسط وشكل غير  (Quaternaires récent)متكون من ترسبات  تعود للعصر الرابع الحديث 

ألراض ي محدودة من الشمال بكثبان رملية وهي مقر استقرار السكان في املنطقة، هذه ا ومتذبذبمحدد وذات امتداد بيني 

 متموضعة حول التجمعات السكانية. 

 يتبين لنا صورة عن طبيعة هذه الترسبات والتشكيالت.(SandageSonatrach)من خالل  املصدر الثاني:

ر الرملي ذات التبادالت دقيقة من الصخ (Argiles)تتكون من الطين  :(ل)الكريتاس االسفالطبقة الطباشيرية السفلى -

 م .517ومن تكرارات غير ثابتة من الطين والصخر الرملي، هذه التكوينات تصل إلى عمق 

 من الطين مع تبادالت دقيقة من الصخر الرملي في القمة تصبس  الديفوني أو الطبقة الديفونية:-
ً
هي مجموعة مكونة أساسا

م في العمق في نفس السلسلة صخور كلسيه 1819إلى في بعض املناطق كلسية ودولوميت في الجزء األسفل كل هذا يمتد 

ينتهي  (stratigraphique)م هذا العمود الطبقي 1187ومارنية وطينية ومجموعة طينية رملية ينتهي هذا العمود على عمق 

 (Gothlandien) بمنطقة عبور متكونة من الطين وصلصال رملي ناعم باإلضافة إلى طبقة قوتالنذيةم 2489.9على عمق 

 .(argiles schisteuse noire)متكونة من طين شيستيأسود 

 يمكن القول بأن بلدية عين صالح تقع في حوض السوبي يدعى   
ً
 تستند (ahanent)وعموما

ً
وهو حوض مستقر تكوينيا

ية تكويناته على قاعدة من الصخور النارية املمتدة من منطقة األهقار، هذه التكوينات ذات طبيعة رسوبية طينية رمل

 عروق الرمال، فاألراض ي الظاهرة 
ً
 من الزمن األول والثاني والثالث، مغطاة بأراض ي من الزمن الرابع خصوصا

ً
وكلسية عموما

 في بلدية عين صالح تتميز باستواء جيد مقطوع  بمنطقة  تضاريس ذات ارتفاع متوسط، يمثل هضبة تادميت في الشمال.

                                                           
 .منطقة طبيعية تقع قرب منطقة أراك التابعة لحضيرة األهقار الوطنية :( أدرار ناهنات1)
 .44(، ص/PDAU2014املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية عين صالح )(2)
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 صالح : الشبكة الهيدروغرافية لبلدية عين -4 

تشكل الوحدات الطبيعية إقليم البلدية وتوفر سيالن املياه، فسهل تيدكلت الواقع بين هضبة تادمايت وجبل أدرار ناهنت   

يعتبر حوض االستقبال للمياه املتأتية من املجاري املائية ذات الجريان املتقطع الواردة من الشمال الشرقي إنطالقا من هضبة 

، حيث تنشأ (4)، وواد سوف(3)، وواد سيدي احمد(2)، وواد الجاجات(1)الشعب و الجروف كواد الحجاجتادمايت، و تتدفق عبر 

)أودية قليلة النشاط   .(6)، واد مكر لي(5)مجاري قليلة الشعب انطالقا من جبل أدرار ناهنت جنوبا مشكلة أودية كواد البطحاء

رض و تغذي الطبقات الجوفية التي يمكن االستفادة منها على عمق قصيرة املدة، طولها محدود ومسارها مغلق(، تنفذ عبر األ 

 .(7)(م80( والى )م60)

وتتوضع منطقة عين صالح على أكبر خزان مائي للمياه الجوفية في املنطقة  )الطبقة الجوفية االلبيانية( يتراوح عمقها 

منها النواة األولى والقديمة لتشكيل مدينة عين  ( . هذه الخاصية الهيدروغرافية املميزة للمنطقة جعلتم160م و 120بين )

 صالح ومنه نشأتها وتطورها.

التي تعود للعصريين األول (،  Nappe fossileأهم املصادر الهيدروغرافية في املنطقة توجد في باطنها بين الطبقات الحجرية )

 من املياه تعتبر من األكبر على احتياطاتو الثاني، حيث تحوي 
ً
املستوى الوطني و حسب األخصائيين فإنه من  معتبرة جدا

لتر /الثانية وهذا ما جعل منطقة عين صالح  8020(Débitاملخزون بمعدل سحب ) استغاللسنة يمكن  15األن وإلى غاية 

، تمنراست  تحقق أمنها املائي بواسطة اآلبار االرتوازية، بل و تمول مقر الوالية باملاء من خالل قناة جر املاء الشروب عين صالح

 . 

 املناخ:  - 5

                                                           
 ن هضبة تادمايت وهي قليلة الجريان.( هي أودية تقع في الجهة الشمالية الشرقية انطالقا م4()3()2()1)

 ( أودية ضعيفة الجريان تنشأ انطالقا من جبال أدرار نهانت وجبال األهقار.6()5)

 لبلدية عين صالح.(POS/2018مندوبية الري لبلدية عين صالح، ومخطط شغل األرض)(   7)
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 يؤثر بمختلف خصائصه على الوسط الطبيعي وبالتالي على   
ً
 أساسيا

ً
إن دراسة املناخ تكتس ي أهمية كبيرة لكونه عامال

 النشاطات البشرية العمرانية املختلفة، وتتم دراسة املناخ من خالل أهم املناظر املكونة له واملتمثلة في:

 

 

 الحـــــرارة : 5-1  

 (2012(:            جدول معدل درجات الحرارة لسنة )01جدول رقم )

 املعدل 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األشهر 

 43.8 32.5 35.4 41.6 43.7 46.5 47.7 48.9 46.9 44.6 34.8 23.1 26.3 قصوى 

 26.69 16.9 19.7 29.1 31.8 36.4 38.7 36.8 31.9 25.6 22.5 16.5 14.4 متوسط

 13.23 4.7 4.9 12.4 17 27.3 28.6 23.8 17.5 12.3 5.7 3.1 1.5 دنيا

 2020املصدر: محطة اإلرصاد الجوي مطار عين صالح                                       

 (:01الشكل البياني رقم )

 

 2020املصدر: محطة اإلرصاد الجوي مطار عين صالح                

 ثانيا: دراسة الخطر الطبيعي

 :مفهوم الترمل وأسبابهــــ 1
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هو زحف الرمال أو الكثبان الرملية علي الواحات والتجمعات السكانية،كما يعرف أيضا بأنه املرحلة تعريف الترمل: - 1-1

 .1النهائية للتصحر، وهي نتيجة مزدوجة للعوامل الطبيعية 

ية تحت تأثير كثافة التعرية الريحية ،وترتبط آلياتها بنقل جزيئات التربة وترسيبها تتكون الكثبان الرمل   أسباب الترمل:- 1-2

ولذلك احتمل بعض الباحثين أن تكون حركات الهواء األفقية هي السبب في نقل هذه الجزيئات، بينما أكد آخرون على كون 

طبيعية التي تساعدعلى تفاقم ظاهرة زحف تحرك الحبيبات رهين بحجمها وبالطبوغرافيا وخصائص التربة، ومن العوامل ال

 الرمال في املنطقة نذكر العوامل املناخية واملتمثلة في .

 .انخفاض هطول األمطار وانعدامها في بعض الفترات 

  ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة التبخر وهبوب رياح قوية ومتواترة، بحيث تساهمالظروف املناخية على تنشيط

 طريق تخديد السطس ونحته وكشطه، كما تعمل على نقل الجزيئات وتراكمها. حركة الرياح عن

  م/ثا.6سرعة وتكرر هبوب الرياح على مدار السنة، حيث تبلغ سرعتها أكثر من 

 .  التشكيلة الجيولوجية للسالسل الجبلية في املنطقة التي تجعلها عرضة للتآكل والتعريةالريحية 

  تصبس قادرة على توفير حماية و باملئة فإنها  30ة، حيث تفوق نسبة الغطاء النباتي ضعف الغطاء النباتي في املنطق

 كافية تحد من تحرك حبيبات الرمل.

 

 تنتقل الحبيبات الرملية بثالثة طرق وهي : طرق تحرك حبيبات الرمل : 1-3

 الزحف . -3الوثب أو القفز،  -2التعلق،   -1

 التي يقل قطرها على ترتفع حبيبات الرمل ا :(suspensionالتعلق ) -1
ً
ملم بواسطة الهواء على  0.5لناعمة جدا

 شكل غبار.

ملم تحت تأثير قوة الرياح، مصطدمة  01إلى  0.5تتحرك حبيبات الرمل التي يتراوح قطرها بين : الوثب أوالقفز -2

 ببعضها البعض مما ينتج عنه دفع كمية كبيرة من الرمال إلى األمام .

ويجب اإلشارة إلى أنه ملم 02و  01الرمال كبيرة الحجم التي يتراوح قطرها بين وهو انتقال حبيبات : الزحف -3

 . 2سم من سطس التربة 50على علو و من الرمال املنتقلة تتحرك بطريقة الزحف أو القفز % 90حوالي 

 و هناك عالقة مباشرة بين سرعة الرياح ، وقطر حبيبات الرمل، كما هو موضح في الجدول األتي :

 ( :       العالقة بين حبيبات الرمل و سرعة الرياح .02)  جدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 . 2020عين صالحلاملصدر : محافظة الغابات 

 

                                                           
 . 35، ص  2006سالة ماجستير ، جامعة قسنطينة ، : التصحر في الزيبان وانعكاساته على التهيئة ، ر  سنوس ي سميرة 1
 .محافضةالغابات ، عين صالح 2

 نوعية الرمال قطر حبيبات الرمل)ملم( السرعة الالزمة لتحريك حبيباتالرمل )م/ثا(

 رمال دقيقة 0.25إلى     0.10 07إلى    4.5

 رمال متوسطة 0.50إلى     0.25 8.7إلى     07

 نةرمال خش 01إلى      0.5 11.4إلى    9.8
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تعتبر ظاهرة زحف الرمال على التجمعات السكانية في منطقة عين صالح من أخطر الظواهر التي تهدد السكان واستقرارهم 

الترمل في يعانون من ظاهرة  واحة عين صالحمن سكان % 100 أن نسبةفمن خالل الدراسة امليدانية الحظنا في املنطقة ،

الحي، وبما أن مدينة عين صالح تقع في ممر الرياح فهي معرضة لهبوب رياح قوية محملة بالرمال، هذه األخيرة التي تشكل 

)احد احياء الواحة( انعكاسات سلبية على املنطقة خاصة على مستوى التجمعات السكانية، حيث نجد أن منطقة الزاوية 

سبب في ارتفاع حدة الظاهرة في هذا التجمع يرجع إلى وجود الكثبان الرملية املتمثلة في تعاني بشكل كبير من الظاهرة، وال

عرق سيدي موس ى في محيط التجمع، بل تحيط به من كل االتجاهات  كما أن الكثبان الرملية ليست بعيدة عن التجمع أو 

سبب مجموعة من املشاكل للسكان،كما أنها السكنات، فهي ال تستغرق وقت للوصول إلى الشوارع و من ثم إلى السكنات، فت

تقف كعائق أمام التنمية وتهيئة واستصالح املجال بمركباته الزراعية والخدماتية،بينما نجد أن التجمع الثانوي )البركة ( 

بينها يعاني بنسبة أقل من تجمع الزاوية فهي محمية طبيعيا، حيث أنها تقع خلف واحة النخيل القديمة جنوبا، والتي تفصل 

وبين عرق سيدي موس ى باإلضافة إلى عدم وجود كثبان رملية كبيرة)العرق( قريبة من التجمع، إال أن هذه العوامل لم تكن 

كافية ملنع الرمال املتحركة من االقتراب من السكنات،حيث نجد بعض األحياء تعاني من ظاهرة زحف الرمال مثل )الرق( من 

متر، وهي عبارة عن 2.5إلى 1.5ة،حيث تتشكل بها بعض الكثبان التي يتراوح ارتفاعها بين الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقي

كثبان رملية متنقلة بفعل الرياح فتتجمع عندما تجد حاجز في مسارها سواء كان طبيعيا أو من صنع اإلنسان،فهناك بعض 

في املجال الزراعي أو العمراني تشكلت بها كثبان  املناطق التي لم تكن بها كثبان رملية لكن بسبب استغاللها من طرف السكان

 .من السكان في هذه املنطقة يعانون من الترمل %89رملية، حيث أن

لعبت الكثبان الرملية  دور كبير في التحكم في اتجاهات توسع هذه املناطق وفي كثافتها السكنية حيث أن منطقة 

كون هذه املنطقة تعتبر منطقة طاردة للسكان بسبب صعوبة التحكم في  الزاوية لم تعرف توسع عمراني كبير،وهذا راجع إلى

الوسط واستصالحه وتهيئته، وأغلب سكانها ينزحون نحو التجمع الرئيس ي،ومنه نجد أن زحف الرمال يسبب ظاهرة النزوح 

ة الصناعية على الرغم الريفي،هذا من جهة ومن جهة أخرى نالحظ أن الكثبان الرملية دفعت باملدينة بالتوسع نحو املنطق

 من األخطار املترتبة عن ذلك كما أنها خلقت مشاكل للبلدية في الكثير من املشاريع التنموية.

 

  

 

 

 

 

 

 

عد وصول الرمال إلى الحي أوالتجمع السكاني فإنها تخترق الشوارع تدريجيا، ويكون ذلك بفعل الرياح دائما وحسب ب

مستوى ارتفاع جدرانه، كل هذه العوامل تتدخل في كمية الرمال التي تتجمع في اتجاهها،باإلضافة إلى توضع املسكن و 

 الشوارع ونسبة ارتفاعها .

 الترمل في حي الزاوية( : 01الصورة رقم )
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بعد التعرف على نسبة السكان الذين يعانون من ظاهرة الترمل في الحي أو التجمع السكني، نتطرق اآلن إلى الفئة األكثر 

حيث أن منطقة الزاوية وصلت نسبة السكان الذين تصلهم الرمال تضررا وهم السكان الذين يعانون من الترمل في الشارع،

،إذ أن معظم سكان الزاوية يشتكون وبشكل كبير من زحف الرمال،وبما أن الكثبان الرملية تحيط %90في الشارع إلى 

رتفاع الرمال في باملنطقة من كل الجهات فإنها تشهد زحف كميات كبيرة من الرمال ومن كل االتجاهات، هذا ما يسبب زيادة ا

السكان  كما أنها تعرقل عملية استصالح وتهيئة املجال، فعلى الرغم من املحاوالت الجادة من  ةالشوارع ومضاعفة معانا

طرف البلدية للرفع من وتيرة التهيئة الحضرية في املنطقة إال أن زحف الرمال يعرقل هذه العملية وخاصة في املنطقة 

، أما التجمع %85نسبة السكان الذين يعانون من الترمل في الشارع في تجمع قصر العرب إلى الشمالية الشرقية، ووصلت 

وتتركز الظاهرة في شرق وجنوب شرق هذا التجمع،ومن أجل التعرف على حدة الظاهرة  %75الثانوي البركة فبلغت نسبتهم 

 : توضحهالصورة الشارع وهذا ماومدى معانات السكان من ترمل الشوارع يجب التعرف على ارتفاع الرمال في 

 

 

تسجل أكبر نسبة للسكان حيث يتضح أن هناك تباين في مستوى ارتفاع الرمال في شوارع التجمعات السكانية، 

متر، وهذا راجع إلى وجود كثبان رملية قريبة من الشوارع، فعندما  2الذين يعانون من ارتفاع الرمال في الشارع بأطول من 

ل الرمال نحو الشوارع، باإلضافة إلى انخفاض مستوى البنايات مما يساعد على تجمع الرمال بالقربمنها، كما تهب الرياح تتنق

تساهم السكنات واملنبشآت العمرانية املختلفة املتواجدة في هذه املنطقة في عملية تجمع الرمال، وأكبر دليل على أن 

نطقة هو الرجوع إلى الفترات السابقة فقبل توسع املدينة على هذا التجهيزات العمرانية سبب في زيادة حدة الظاهرة بامل

املجال فإنه لم تكن بها كثبان رملية بهذا الحجم، وبعد التوسع تفاقمت الظاهرة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 

افة إلى موقع املصدات التي وضعت من أجل تثبيت و توجيه الرمال لم تكن فعالة بسبب عدم صيانتها بشكل منتظم،باإلض

 بعض هذه املصدات الذي يساعدفي زحف الرمال على املناطق املجاورة أو املعاكسة لها في املوقع .

في الشوارعظاهرة الترمل  02الصورة رقم  
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تزداد معانات السكان من ظاهرة زحف الرمال عندما تصل هذه األخيرة إلى املسكن، فالبد من استصالح وتهيئة املجال من  

 دينة.أجل تخفيف الضغط والنمو الديموغرافي في امل

 

 

ويرجع إختالف نسبة الترمل في فناء البيت بين أحياء املدينة إلى الخصائص العمرانية التي يتميز بها كل حي عن اآلخر، كما أن 

إرتفاع الرمال في فناء املسكن يطرح العديد من املشاكل التي تعرقل الحياة اليومية لسكان املنطقة، وتختلف هذه املشاكل 

ان ذلك على مستوى الشارع أو املسكن ولقد خلق ترمل املساحات الصالحة للبناء العديد من املشاكل من حي آلخر سواء ك

التي عرقلت التوسع العمراني باملنطقة حيث تسعى السلطات املحلية إلى خلق مناطق حضرية جديدة تقل بها ظاهرة زحف 

 الرمال وتكون أكثر قابلية للتهيئة، 

 ( :                  إرتفاع الرمال في الشارع03الصورة رقم  )

 

 غلـــــــــــق الـــــــــــــباب والنـــــــوافذ ( :04لصورة رقم )ا
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 :ظاهرة الترمل في الواحات– 2

لم تقتصر ظاهرة زحف الرمال في منطقة عين صالح على التجمعات العمرانية، حيث عرفت معظم املحيطات الفالحية في  

املنطقة هذه الظاهرة بنسب متفاوتة حسب املوقع وخصائصه الجيومورفولوجية باإلضافة إلى التضاريس التي يتميز بها 

ادة حدة الظاهرة في املحيطات الفالحية القريبة منه وخاصة البساتين املوقع، كما يلعب عرق سيدي موس ى دور كبير في زي

 القديمة .

تعتبر منطقة فالحية  بها أراض ي خصبة، كما تتوفر بها إمكانيات فالحية جيدة تجعلها تختلف عن املحيطات الفالحية  الواحة

كما أن أغلب املحاصيل توجه لالستهالك  األخرى من حيث املردود، كما أنها تتميز بإنتاج نوع جيد من التمور )أقاز(،

مباشرة،أما املحيطات القديمة املتمثلة في البساتين القديمة األخرى، فإن الكثبان الرملية تحيط بها من الجهة الشرقية 

سون والشمالية الشرقية في بعض األحيان، كما تجدر اإلشارة إلى أن منطقة الزاوية التمتلك محيط وأغلب الفالحين بها يمار 

نشاطهم الفالحي في البساتين القديمة أو في املحيطات الجديدة، أما من ناحية املسافة فهي ليست بعيدة عن التجمعات 

 السكانية خاصة في منطقة البركة، 
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تعاني جل ه خاصة بعد حصولهم على دعم الدولة في اطار عقود االمتياز لكن 30ونمساحاتشاسعة تفوق الفالحيمتلك 

ملساحات الفالحية في واحة عين صالح من ظاهرة زحف الكثبان الرملية، حيث تسبب أضرار كثيرة على مستوى هذه األخيرة ا

 .اوضح التاليالفالحين الذين يعانون من الترمل في البستان  واستجواب

ظاهرة بالتحديد في حي البركة فاوت في نسبة الفالحين الذين تشكل لهم ظاهرة الترمل معاناة حقيقية، وتتركز هذه الهناك ت

، وتنخفض % 80من الفالحين من هذه الظاهرة فيما يأتي حي قصر العرب في املرتبة الثانية بنسبة تقارب  % 84أين يعاني 

 .% 54هذه النسبة لتصل أدناها بحي قصر املرابطين في حدود 

جود كثبان رملية كبيرة في محيط البساتين وخاصة ويرجع السبب في ارتفاع نسبة الفالحين الذين يعانون من الترمل إلى و 

القديمة التي تحيط بها من الجهة الشرقية و الشمالية الشرقية، ومع كثافة وسرعة الرياح باملنطقة، هذا ما أدى إلى زحف 

ام جديد الكثبان الرملية بكميات كبيرة نحو املساحات املزروعة باإلضافة إلى عدم صيانة املصدات القديمة و إنشاء حز 

 ( :زحف الرمال على البساتين القديمة05الصورة رقم )
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يدعم الحزام القديم من أجل التقليل من حدة الظاهرة كما يضاف إلى هذه األسباب عدم محاربة الظاهرة من بدايتها األمر 

 الذي يؤدي إلى صعوبة القضاء عل ها بعد تجمع كثبان رملية كبيرة.

لفة الذكر والشكل املوالي يوضح وتختلف املساحة املزروعة املتضررة حسب العوامل و الظروف الطبيعية واملناخية السا

نسبة الفالحين املتضررين حسب املساحة املترملة.يمكن أن نفسر سبب ارتفاع نسبة الفالحين املعوضين بحي الزاوية إلى 

توجه أغلبية هؤالء الفالحين إلى االستصالحات عن طريق الدعم الفالحي، باإلضافة إلى الحصول على امللكية عن طريق 

ا أن أغلب هؤالء الفالحين كانت لديهم قطع صغيرة ومتوسطة الحجم مقارنة بالفالحين في األحياء األخرى ويرجع االمتياز، كم

انخفاض نسبة الفالحين املعوضين في املناطق األخرى إلى شساعة أراض هم الفالحية فكلما ترمل جزء من املساحة ينتقل 

 الفالح إلى جزء آخر اليعاني من هذه الظاهرة. 

ا إلى سيادة زراعة النخيل في املحيطات الفالحية املختلفة فقد كانت هي األكثر عرضة إلى الترمل ويختلف عدد النخيل ونظر 

نخلة،  40إلى  21املتضرر حسب مختلف املحيطات الفالحية، ونالحظ أن عدد النخيل األكثر تضررا في كل املحيطات هو من 

نخلة، وهو العدد األكبر مقارنة بنخيل املحيطات األخرى  60إلى  41للترمل من من فالحي الزاوية تعرضنخيلهم  % 33كما أن 

 كما أن النخيل في البساتين القديمة هو األكثر تضررا .

 

 

كما أن البساتين لم تتوقف معاناتها عند تضرر النخيل فقط، بل نجد أن مصادر املياه هي األخرى تعاني من الترمل،  

في قصر العرب،  08في قصر املرابطين و   06فقارات في البركة كلها مترملة و  06لتى ترملت كلها، حيث توجد وخاصة الفقاراتا

   

 ( :ترمل النخيل06الصورة رقم )
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 كلها مترملة .

لم تقتصر ظاهرة الترمل في عين صالح على املساكن والبساتين، بل تعدت إلى باقي التجهيزات العمومية التي عرفت العديد 

 تمنها زحف الرمال وفي مختلف القطاعا

 نتائج الدراسة

 . انتقال حدة ظاهرة الترمل من  املحيط الخارجي للمدينة إلى التجمعات السكنية 

 . ارتفاع نسبة الرمال في الشارع وهذا راجع إلى عدم وضع خطة فعالة ومنتظمة ملقاومة الرمال في املنطقة 

 .زيادة حدة ظاهرة الترمل بالنسبة للمناطق املحاذية للكثبان الرملية 

  ف حجم األضرار التي يسببها الترمل عبر مختلف أحياء املدينة.اختال 

 .تأثر املساكن القديمة أكثر من غيرها من املساكن بالظاهرة 

  صعوبة استصالح و تهيئة املجال والتحكم فيه باملدينة بسبب زيادة حدة الظاهرة واستفحال انتشار الكثبان الرملية

 في املناطق الريفية والحضرية.

ا يخص املساحات الزراعية فقد تعرضت هي األخرى لتأثير الظاهرة بفعل تغطيتها بالكثبان الرملية التي أما فيم

 تحول دون استمرارية وتطور النشاط الفالحي في بعض املحيطات باملنطقة. 

 .تعرض أعداد كبيرة من النخيل سواء كانت منتجة أو غير ذلك إلى زحف الرمال 

 لفقارة، التي كانت في وقت سابق مصدر أساس ي للسقي.ترمل مصادر املياه وخاصة ا 

 .اعتماد أغلبية السكان في املنطقة على جريد النخيل في وضع حواجز واملصدات للحماية من الكثبان الرملية 

  وهذا عندما تكون الرمال  التوجيهكما أن الطرق الغالب استعمالها في املنطقة ملقاومة زحف الرمال هما طريقتي

 عندما تكون الرمال قريبة من التجمع أو الواحة.  التثبيتالتجمع العمراني أو البستان وطريقة  بعيدة عن

ان كل دول العالم ال تخلو من وجود مخاطر طبيعية ويتضح من خالل الورقة البحثية ان خطر الترمل من االخطار 

نشآت وشق الطرقات باألقاليم الجافة بسبب خلو الجيومورفولوجية التي يجب االهتمام بدراستها قبل التفكير في اقامة امل

 السطس من االتربة والغطاء النباتي.

 شروعاتمن م وغيرها الجوية والصور  التفصيلية الخرائط واقع من الجيدة الجيمورفولوجية الدراسة تسبق نأ يجب لذا

 ثميلي كبيرة مادية وغير مادية خسائر نتكبد ال حتى جديدة ملراكز مواقع اختيار او القائمة للمراكز العمرانية بالتوسعات خاصة

  واالنشطة السكن مناطق وتحديد العمراني للمركز البيئي التخطيط الجيمورفولوجية الدراسة هذه
ً
 الصناعة ومناطق  هيةرفالت

 بل،املستق في مشاكل بدون  للتوسعات الجيدة النتيجة تضمن وبذلك العمراني، التخطيط ذلك ثميلي االنشطة من وغيرها

 وضروري  الزم والهيدرولوجي واملهندس واملخطط والجيولوجي الجيمورفولوجي من املتكامل الفريق عمل بأن القول  يمكن وبذلك

 .العمرانية للتنمية

 

 قائمة املصادر واملراجع

 .  1989جاكلين بوجوقارتي : ت حليمي ع القادر، كتاب الجغرافيا الحضرية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر  -

 .1989، عالم الكتاب، القاهرة،سنة 3شفق العوض ي الوكيل:املناخ وعمارة املناطق الحارة، ط  -

 بن حمادي محمد: مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في التهيئة والعمرانية، جامعة الجزائر. -

 .2006قسنطينة،منتوري،  سنوس ي سميرة : التصحر في الزيبان وإنعكاساته على التهيئة والية بسكرة، جامعة -

مخطاري مصطفي: مذكر تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في التهيئة الحضرية، مدينة عين صالح الواقع العمراني  -

 . 2006وعمليات التهيئة، جامعة الهواري بومدين الجزائر، 
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تصحر االراض ي الزراعية وطرق مكافحتها بالجنوب الغربي من الصحراء الجزائرية، حالة 

 واحة طلمين
Combating Desertification of Agricultural Land in the Southwest of the Algerian Sahara: 

The Case of the Talmine Oasis 
 عدون الطيب

Tayeb ADDOUN 

 )الجزائر( 2، جامعة وهرانبقسم الجغرافيا والتهيئة اإلقليميةباحث 

Research Geography Department, Oran2 University, Oran, Algeria 

 

 امللخص:

التي تعاني منها املناطق الجافة و شبه  ،التي تؤدي إلى فقدان مساحات كبيرة من األراض يمن أهم املشاكل البيئية  تناولت الدراسة مشكلة

، حيث 2( كم3535الجافة، حيث تناولت مظاهر تصحر األراض ي الزراعية في  واحة طلمين  الواقعة بالعرق الغربي الكبير وبمساحة إجمالية )

 لرمال بشكل مستمر.تعرضت  أراض ها ملشاكل ترمل ،استنزاف املياه و زحف ا

ففي سبيل تحقق أهداف هذه الدراسة تم االعتماد على املنهج املقارن من خالل تتبع تطور مشكلة التصحر باملنطقة بمقارنة وتحليل عناصر 

ع التطور بعض املناخ املرتبطة بالظاهرة،  واملنهج الوصفي الذي تم من خالله وصف حالة التصحر باملنطقة ، واملنهج التاريخي من خالل تتب

 املؤشرات التي لها عالقة بمشكلة الدراسة.

 واحة طلمين،  املياه، الجافة ، األراض ي الزراعية، زحف الرمال.  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The study dealt with one of the most significant environmental problems which lead to losing huge areas of land, which thearid and semi-arid 

areas suffer from constant draining of water and creeping sand.It dealt with the manifestations of desertification of agricultural lands in the 

oasis of Talmine, located in the Great Western Erg; with a total area of (3535) km2.Where its lands have been exposed to problems of 

widowhood, water depletion and sand encroachment continuously. 

 The aim of the study is to inveshgate the state of desertification and its reasons in the region.  

In order to achieve the objectives of this research, it has been relied on comparative approach by tracking the development of the desertification 

problem of in the region by comparing and analyzing the elements of the climate associated with the phenomenon, the descriptive approach 

through which the state of desertification was described in the region, and the historical approach by tracking the development of some 

indicators that are related to the problem of the study. 

Key words:Talmineoasis, water , arid, agricultural lands, sand. 
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 :مقدمة

يعتبر التصحر واحد من اهم املشكالت التي تواجه االنسان في عالم اليوم، فمساحات كبيرة من األراض ي الجافة والتي تغطي 

،  أكثر من ثلث مساحة األرض اليابسة في العالم تتعرض للتدهور بأثره الحادة على البيئة وإنتاج الغذاء وهالك ماليين البشر 

، ويمكن للتصحر ان يقع في أي منطقة جافة وليس فقط على حواف الصحراء حيث  (2014طايل،)وبالتالي تأثر األمن الغذائي

 .يؤثر في الدول النامية واملتقدمة على حد سواء، وان كانت أكثر وضوحا في افريقيا والشرق األوسط
سواء في ، زحف الرمالفهي تعاني من ظاهرة شمال القارة االفريقية؛ بحكم موقعها الجغرافي البالد القارة الجزائر 

او في الصحراء الكبرى حيث تهدد وبشكل مستمر األراض ي الزراعية والحقول وحتى القرى السهببي، الساحل او في الوسط 

القائمة على حافة املناطق الصحراوية حيث تزحف الكثبان الرملية على أراض ي جديدة تحولها من مناطق صالحة  للزراعة 

أراض ي مالحة ال حياة ف ها وفي الوقت نفسه تترك ورائها مشاكل اقتصادية واجتماعية. وتقدر رملية و  اراض يالى مجرد 

الدراسات الحديثة ان أمواج الرمال الكبرى تلتهم كل سنة حوالي مئة ألف هكتار من األراض ي التي تصبس جدباء شبه خالية 

 .(2011)وائل،من الحياة

عبارة عن واحة وسط  الكبير؛ وهيالعرق الغربي  الوالية أدرار بمحاذاةشمال كم 250طلمين احدى الواحات الواقعة على بعد

ذات مناخ جاف وهبوب رياح على مدار السنة مما  الجهات،حقل من الرمال تحيط بها سالسل الكثبان الرملية من كل 

 تخوض قصور ة حيث يجعلها تعاني من ظاهرة الترمل او زحف الرمال التي أضحت تسبب خطرا يهدد املجمعات السكاني

سلسلة من  عزلة وسطحيث يعيش املواطنون في  اراض ي فالحيةبلدية طلمين صراعا مع الطبيعة جراء زحف املال نحو 

 .الرمليةالكثبان 

 . منطقة البحث:2

من في العرق الغربي الكبير وبالضبط في الجهة الشمالية من والية ادرار ض ؛الجنوب الغربي من الجزائربطلمين  تقع واحة

كلم تتربع على  250إقليم قورارة حيث تمتاز بمناخها الجاف وقلة التساقط والحرارة املرتفعة تبعد عن مقر الوالية ب 

يحدها من الشمال بلدية أوالد عيس ى ومن الجنوب بلدية تسابيت ومن الشرق بلدية شروين  ومن  ²كلم 3535مساحة 

 (.1)الشكلالغرب والية بشار
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 ن مجال الدراسة. توطي1الشكل رقم 

كانت طلمين تعد من أحد القصور التابعة لبلدية شروين ولكن بحكم التقسيم اإلداري الجديد آنذاك  1984قبل سنة 

 3535أصبحت بموجبها طلمين بلدية من ضمن البلديات التابعة لدائرة شروين بمساحة  24/08/1991في  91/306ملرسوم 

قصر وهي تعد من أحد البلديات  21نسمة موزعة على  16308ما يقارب  2018 يبلغ عدد سكانها حسب تقديرات سنة ²كم 

 الثالث الفقيرة على مستوى الوالية .
 يقة العملرمنهجية البحث وط.3

نحاول من خالله عرض حوصلة متغيرات وتحوالت اجتماعية واقتصادية طالت  تحليلياتأخذ منهجية بحثنا منحى 

 ة، وقد اعتمدت هذه املنهجية على:سن 30منطقة الدراسة ملدة قاربت 

 .حالة التصحر باملنطقةاملنهج الوصفي االستقرائي، لدراسة -1

 .بظاهرة زحف الرمالواملنهج التاريخي من خالل تتبع التطور بعض املؤشرات التي لها عالقة -2

تحليل املكاني بغية الخروج التمثيل الخرائطي من خالل إدراج صوروخرائط موضوعية يتم تحليلها باستعمال تقنية ال -3

 بخرائط وبيانات تساهم في إظهار الوضع القائم للظاهرة املدروسة

 ملنطقة الدراسةية املناخالخصائص . 4

التي  املنطقةيسودها مناخ صحراوي جاف وتتميز بصيف حار وجاف، وشتاء بارد قليل التساقطات. أين تسود البيئة القاسية

للسكان، وعلى مدى قدرتها على ضمان استمرارية املوارد الطبيعية املؤطرة لالستقرار البشري  تؤثر على الظروف االجتماعية 

 .الزراعية ونشاطاتهم
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وهذا ما يبرر الفوارق في املساحات  الحياة اليومية للمواطنين خاصة نشاطه الزراعي،على  يؤثر في جوهرهملنطقة اان مناخ 

املتبعة للتكيف مع العوامل املناخية )حرارة، تساقط، رياح( باإلضافة الى تقنيات الزراعية وكذلك االستراتيجيات الزراعية 

 استغالل املياه الذي يعتبر ركيزة أساسية للممارسات الزراعية.

جموعة من واحات النخيل موزعة على مختلف قصور البلدية تضم في وسطها )مقر البلدية( املجمعة تجمع ملطلمين عبارة 

الرابط بين بشار وبتيميمون وهذا راجع الى تتبع  8طول الطريق الوالئي رقم  الواحات موزعة على تأتي بكل مرافقها بحيث

 50السكان للتجمع بجانب الطرق الرئيسية، إضافة نظام السقي القديم املتبع عن طريق حفر االبار والتي يزيد عمقها عن 

اإلضافة إلى وجود سبخات في الجهة الجنوبية وهي عبارة عن مترا، وهذا يساعد في تلطيف الجو بتعدد الثقوب األرضية ب

 كل هذا أدى إلى وجود مناخ محلي خاص ومتميز.املاء منخفض رطب ناتج عن تجمع 

 : بالواحة وضعية القطاع الفالحة .5

، ويرجع هذا نةساكوسيلة عيش أساسية ملعظم هو تراجعا كبيرا في القطاع الفالحي الذي  املنطقة في السنوات األخيرةعرفت 

 .، باإلضافة الىانخفاض منسوب املياه الجوفيةاألخرى التدهور ألسباب عدة أهمها هجرة اليد العاملة الى القطاعات

، بل أنهم عانوا صعوبة املنطقة و قساوة  طلمين   منذو القدم تكون عمال سهال قام به سكان  لم  الزراعة حيث أن 

من تذليل الكثير من هده اف  في فصل الصيف و البارد شتاءا، ورغم  ذلك تمكنوا الطبيعة ف ها، بمناخها الحار و الج

واوجدوا وسط بيئتهم الصحراء  بيئة  زراعية  ناجحة إلى حد ما يشهد لهم بذلك مقدار صبرهم املتواصل  الصعوبات

 (.54، ص1977وتكيفهم مع  بيئاتهم الجافة ) ينظر : فرج،

املنطقة القطاع التقليدي او ما يسمى )الجنة( حيث يحتلمساحة تقدر عن ما يزيد عن يغلب على النشاط الفالحي بإذ  

فالح وهو خاص بزراعة النخيل بمختلف أنواعها،  745هكتار ويشتغلبها حوالي 483هكتار ال يستغل منها اال ما يقارب 750

خارج الواحة والتي  تشكل من نوع الصغيرباإلضافة الى بعضأنواع الخضر ولكن بكميات قليلة، إضافة الى وجود استصالحات 

، باعتبار أن املنطقة رملية ال يمكن توسيع األراض ي الزراعية ف ها خاصة من ة ضئيلة من مساحة اإلقليميزراعمساحة 

  الناحية الشرقية للقصر كونها حقول رملية صعبة االستغالل  ما لم يعمل الفالح على إحاطتها وحجابها   عن الرياح  الكثيرة

باإلضافة إلى قلة املياه الجوفية التي يعتمد عل ها السكان ، وندرة (276،ص2020)عدون ،واملوجات الهوائية  الساخنة  املميتة

سقوط األمطار وفي الوقت نفسه ال يمكن للسكان إقامة قنوات مائية مكشوفة للشدة الحرارة واستمرار الزوابع الرملية في 

االمر الذي ألزم أصحاب البساتين بتضييق حجمها وإقامة عوازل   ،تي تهددها باإلتالف والدفنفترة معينة من أيام السنة وال

 (.55، ص1977من سعف النخيل لحمايتها من  هذه املخاطر. ) ينظر : فرج،

 وطرق مكافحتها مخاطر  زحف الرمال على الفالحة .6

 . مخاطر زحف الرمال على الفالحة1.6

ظاهرة زحف الرمال، منها البساتين التي بقيت أراض ي قاحلة خالية من الزراعة بعد محاوالت أصبحت  الواحات شاهدة على 

عديدة من محاربةالزحف إال أن الرمال كان تاثيرها اقوى خاصة على البساتين الواقعة داخل الغوط فهي أكثر خطورة 

، ال بعض النخيل الشاهدة غارقة في الرمال تتعرض للردم يوما بعد يوم ، كما ان العديد من الهكتارات ضاعت لم يتبقى إ

باإلضافة تزايد املشكالت املرتبطة بظاهرة زحف الرمال كنقص املياه والتي يمكن تقس ها إلى مشاكل طبيعية، وأخرى بشرية 

 .(2021وتقنية الن عنصر املياه يطرح نفسه بقوة  في هذا الوسط من نظام الواحي)عدون،

ر من اكبر العناصر املتأثرة بخطر زحف الرمال ، فمن خالل الزیارة املیدانیة التي قمنا، إتضح ان إن الفالحة في املنطقة تعتب

 املساحات الخضراء واملساحات الزراعیة في تناقص مستمر وذلك راجع الى:
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 الجفاف املستمر على طول السنة في املنطقة. 

 ناقص الغطاء النباتي باملنطقة، وزحف الرمال على حساب ملوحة التربة ما أدى إلى قلة ومحدودیة انتاجيتها، وبالتالي ت

 األراض ي الزراعیة.

  درجة الحرارة الحرارة املرتفعة في املنطقة وخاصة في فصل الصیف، وذلك بسبب نوعیة التربة الرملیة التي تتأثر بشكل

 .سریع بالحرارة

 املياه(.-الغطاء النباتي-تدهور املوارد الطبيعية ) التربة 

 ربة الناجمة عن تبخر املياه السطحية و الجوفية.تملح الت 

 .تقلص املساحات الزراعية و الرعوية 

  .انتشار األصناف النباتية غير الرعوية على حساب األنواع الرعوية 

 فالحي املنطقة مع خطر زحف الرمال .تأقلم 2.6 

ى وبصفة اساسيبببببببة، اعتمد في ذلك علببببببببببببببببببببى نمطين في زراعة النخيل بدرجة اولبببببببب بهذه املنطقة  الفالح الصحراوي  اشتهر 

مختلفين تقليديين فريدين من نوعهما فببببي العالببببببببم، االولى هو جلب املاء من مناطق بعيد عن طريق مجمعة ، االبار ويطلق 

دل من رفع املاء اليبببببببببببببببها، يعتبر كال النظامين تحدي علية نظام الفقارة ،اما الثاني فيتمثل في انزال النبات الى مستوى املاء ب

،ونظرا لطبيعة املنطقة وقساوة تضاريسها وكذالك بسبب  1املسمى بنظام البارد )الغوط(ة و الصحراويفي البيئة لإلنسان 

 الزراعة يير في نمطخطر زحف الرمال والذي هدد النمطين السابقين ،ومشكلة انخفاض منسوب املياه باملنطقة احدث تغ

 باملنطقة.

 باملنطقةزحف الرمال.  طرق مكافحة 6.3

ذلك بالتدخل السريع في حالة  زحف الرمال  حافظة على األراض ي الخصبة قبل تدهورها و العمل على إزالة أسبابأن 

ترمي إلى  حف الرمال ز مكافحة ة في مالحظة مظاهر تدهور األراض ي و هذا باستخدام حلول وقائية و اعتماد عدة طرق عملي

حماية الوسط الحيوي لإلنسان إضافة إلى البنية التحتية االقتصادية واإلجتماعية من خطر زحف الرمال ، تجدر اإلشارة إلى 

أن الختيار التقنية املناسبة لكل منطقة يجب املرور عن طريق دراسة ملختلف العوامل املتدخلة بما في ذلك العوامل 

الجيومورفولوجيا، الطبوغرافيا...( والعوامل اإلقتصادية )توفر املواد األولية، النقل، تكلفة اإلنجاز(ة  الطبيعية )املناخ، 

 يمكن تكييفها على حسب درجة التصحر.

 تتم مكافحة الترمل بواسطة عدة طرق نذكر منها :

املنطقة من خالل مقاومة زحف الرمال يعتبر آفراق احدى التقنيات التي تعود الى قرون سابقة حيث اخترعها الفالح ب:أفراق-

في تراص  عن طريق انجاز مصدات للرمال وهي سلسلة جدارية عازلة مشكلة من جريد النخيل تنصب فوق "عروق الرمال " 

يتراوح  .تجدد سنويا عن طريق نشاط تضامني يعرف ب"تويزة "يقوم بها الرجال من سكان كل قصر مهدد بزحف الرمال

 م وهو غالبا يحدد اتجاه الكثيب الرملي.2لى ا 1.5ارتفاعه بين 

 

 

 

                                                           
 في األرض حتى شرق الصحراء الجزائرية (-ي سوف)جنوبلزراعة أشجار النخيل خاصة بمنطقة وادتستعمل الغوط هو تقنية  -1

ً
. مستوى املياه الجوفية. يحفر بشكل تدريجيا

 وبعدها تصبس النخلة قادرة على امتصاص املياه دون الحاجة لسق هااء ، يكون للنخيل جذوره باستمرار في امل
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: توضح انجاز افراق1صورة رقم     

 :  تتم هذه العملية من خالل وضع حجارة صغيرة على الرمال كي يصعب نقلها او بخلط تثبيت الكثبان الرملية بالطين

الثقيلة املستخرجة اثناء حفر االبار خليط الطين واملاء، حيث تتم هذه الطريقة بوضع طبقة  من التراب الطينية 

ووضعها على املناطق التي تدخل منها الرياح بشكل كبير، كما يمنع من السير و ملس هانه املنطقة باعتبر ان سمكها غالبا 

سنتيم ،هذه الطريقة يستعمللها فالحي املنطقة بشكل كبير لحماية االبار من الردم تحت  7الى  5ما يكون ضعيف حوالي 

 . مالالر 

 

 

 

 والحلول ملكافحة زحف الرمال باملنطقةاالقتراحات بعض  .7

وما نتج عنه من تدهور  ،باإلضافة إلى جفاف املناخ ،ووسط العرق الغربي الكبير في منطقة صحراوية طلمين  واحةإن وقوع 

الرياح الشمالية و الشمالية  و اإلستخدامات الجائرة من قبل اإلنسان للغطاء النباتي وكذلك سيادة ،في الغطاء النباتي 

 الشرقية ألثر مباشر على زحف الرمال في املنطقة. 

دون مساعدة السكان على وضع  الحد بشكل نهائي من ظاهرة زحف الرمالالبحث وجد انه ال يمكننا  هذاومن خالل         

 :ةوعلى هذا األساس تم وضع التوصيات التالي، استراتيجية ناجحة ملكافحة هذا الزحف

إنشاء خلية مركزية إلدارة حماية الطبيعة تكلف بالتخطيط و البرمجة و القيام بالدراسات في ميدان مقاومة التصحر -

 بصفة عامة و تثبيت الرمال بصفة خاصة . كما تقوم بمتابعة وتقييم نتائج املشاريع و اقتراح التغيرات و اإلصالحات الالزمة .

باب ملكافحة زحف الرمال, وذلك في إطار الحركة القومية للتطوع واإلحاطة بهاته القيام بحملة لتحسيس وتوعية الش-

 .العملية

توسيع عملية االستصالح الفالحي وذلك لخلق محيطات فالحية جديدة تساهم في دعم الفالحة باملنطقة ملا لها من تاثير في  -

 اح الرملية مما يؤدي للحد من زحف الرمال صد الرياح وامتصاص االتربة املحمولة ف ها مما تقلص من اثار الري

 املساهمة املادية في مبادرات مكافحة زحف الرمال. -

تسجيع مراكز البحث متخصص لدراسة زحف الرمال في مدينة طلمين، وإعطاؤه صالحية التخطيط و التنفيذ التخاذ  -

 .السبل الكفيلة بالعالج

 :خاتمة
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ال والعوامل املسببة له وتاثيره على الواحة طلمين ،حيث حاولنا إظهار حالة  تطرقنا من خالل البحث الى خطر زحف الرم

التي ألت اليه واحة طلمين جراء الظاهرة ترمل ،من خالل تشخيص الوصف الحالي للمنطقة ،حيث تعتبر طلمين احدى 

 واحات العرق الغربي الكبير

امتداد ظاهرة التصحر ، من هذه الوسائل إجراء حيث بات من  الضروري اتخاذ بعض االجراءات والوسائل للحد من 

 الدراسات البئية للوقوف على اسباب تدهور النظم  البيئة االيكولوجية والعمل على تثبيث الكثبان الرملية وتشجيرها. 

ع وفي األخير نقول ان خطر زحف الرمال خطر تعاني منه املنطقة يوميا ، بحيث يحاول املواطن الطلميني بقدر املستطا

 التقليل منه بكل من اوتي من وسائل تقليدية )الجريد_سعف النخيل_الطين_االحجار(

 قائمة املراجع:

 
 (التصحر واالمن الغذائي العربي متغيران متنافسان، مجلة تنمية الرافدين،العدد2008سالم يونس النعيمي ،)357-343،صص30، مجلد 92 

 78-82،ص 383مجلة أمن البيئة، العددالتصحر الخطر الداهم،(: 2014)طايل محمود الحسن. 

 (  2020عدون الطيب :) الواحات الصحراوية في الجنوب الجزائري بين تحديات الواقع وفرضيات االستدامة )واحة قصر املطارفة بإقليم

 
ٌ
 .283-272املغرب ص ص، الرباط، 1(مؤلف جماعي ، االنظمة الواحية : مظاهر التجديد وأفاق التنمية املستدامة ،الطبعةقورارة نموذجا

 ( مشكل املياه في واحة زلفانة، صحراء الجنوب الشرقي الجزائري،مؤلف جماعي، املوارد املائية في سياق التغيرات 2021عدون الطيب :)

 .  191-181أكادير،ص ص-املناخية،التدبير والتحوالت وتحديات اإلستدامة، منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية

 (: إقليم توات خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر امليالديين، الجزائر 1977رج) فرج محمود ف 

 22، العدد 7مصطفى أحمد رجب، جنان عبد االمير عباس،)( التصحر ونظم املعلومات الجغرافية ،مجلة منشورات علوم جغرافية،املجلد-

 148-143ص ص 

 األسالمي. والتمويل االقتصاد موسوعة واالقتصادية، االجتماعية رهواثا الجزائر في التصحر واقع (:2011الزريعي ) وائل 
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 حالة إنتاج القمح اللين والقمح الصلب في إقليم العرائش :التغيرات املناخية على  تأثير 

 "العوامرة" و"زوادة" )املغرب(

The effect of climate changes on the production of soft and hard wheat in Larache Province: 

the case of the “Awamra” and “Zawada” (Morocco) 

 مصطفى العزاني

 ، القنيطرة/ املغربواالجتماعیة اإلنسانية والعلوم والفنون  اآلداب، كلية ، جامعة ابن طفيلطالب

 عماد فنجيرو

 ، القنيطرة/ املغرب واالجتماعیة اإلنسانية والعلوم والفنون  اآلداب ، كلية، جامعة ابن طفيلأستاذ التعليم العالي

 امللخص:

التغيرات املناخية من العوامل ظاهرة  بقى)طبيعية، بشرية، مالية، تقنية(،ت الفالحة املغربية تي تؤثر بكيفية سلبيةعلىغم تعدد العوامل الر 

تسجيل و"زوادة"  "عوامرة"ال جماعتيحالة  من خالل تطور اإلنتاج الزراعي القطاع، حيث أظهرت دراسة أكثر من غيرهافي الطبيعية املؤثرة

القمس اللين والقمس الصلب. وقد حصل هذا  على وجه الخصوصأصابمجموعة من املزروعات من بينها اإلنتاج الزراعي، انخفاض كبير في 

ت وعدم انتظامها وتراجعها الشديد.هكذا، االنخفاض تحت تأثير  مجموعة من الظواهر املناخية املتطرفة، حيث توجد في مقدمتها غزارة التساقطا

له تؤثر الحالة املناخية املضطربة، املميزة ملناخ املغرب عامة ومناخ إقليم "العرائش" خاصة، بكيفية سلبية على اإلنتاج الزراعي ومن خال

 .  للبالد منالغذائيعلىاأل 

 .، األمن الغذائيإنتاج القمسات املناخية، ، التغير إقليم العرائش، العوامرة، زوادة املغرب،الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

            Despite the multiplicity of factors that negatively affect Moroccan agriculture (natural, human, financial, technical), the 

phenomenon of climate changes remains one of the natural factors affecting more than others in the sector, as the study of the 

development of agricultural production through the case of the two groups "Awamira" And "Zawwada" recorded a significant 

decline in agricultural production, affecting a number of crops, including soft and hard wheat in particular. This decline occurred 

under the influence of a group of extreme climatic phenomena, in the forefront of which there are heavy, irregular and severe 

precipitation. Thus, the turbulent climatic situation, characteristic of Morocco's climate in general and the climate of the "Larache" 

region in particular, negatively affects agricultural production and through it the country's food security. 

Keywords: Morocco, Larache Province, Aouamra, Zawada, climate change, wheat production, food security. 
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 مقدمة:

تحكمت التغايرية املناخية، منذ عقود، في توجهات تطور اإلنتاج الزراعي باملغرب عامة وجماعتي "العوامرة" و"زوادة" 

والتطرف، التباين خاصة، في ظل ما يتميز به املناخ من عدم استقرار في التساقطات التي تتخذ  أوضاعا تتسم بخاصيتي 

ة تارة وغير منتظمة تارة أخرى وتتوقف بشكل شبه كلي في أحايين كثيرة مخلفة جفافا، هذه الوضعيات الثالثة فتكون غزير 

تكون لها تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية مترابطة. كما أن تفاقم االحترار الذي يعرفه كوكب األرض قد أدى 

اع بدوره يعمل على إحداث تغيرات سريعة في خصائص ومميزات املناخ إلى تزايد سرعة ارتفاع درجة الحرارة، هذا االرتف

العالمي، وضمنه مناخ منطقة الدراسة، في الوقت الذي أقر فيه كل من العلماء والباحثون والسياسيون بأن التغيرات 

باطها  باالرتفاع الذي املناخية هي حقيقة علمية ملموسة في الزمان واملكان، إذ تؤكد الدراسات العلمية املنجزة على ارت

تشهده حرارة األرض، هذا االرتفاع بدأ مع انطالق الثورة الصناعية التي أخرجت إلى الوجود أنشطة صناعية تطرح كميات 

( الذي يعد، كما هو معرف، العامل املتسبب في co2هائلة من الغازات السامة في الهواء في مقدمتها ثاني أكسيد الكربون )

ي وبالتالي املسؤول عن ارتفاع الحرارة  املؤدي إلى حدوث تغيرات مناخية. في هذا الوضع املناخي املتغير تأتي االحتباس الحرار 

 في منطقة الدراسة. مردودية القمس اللين والقمس الصلبرات املناخية على ضرورة البحث في مدى تأثير التغي

 الجانب املنهجي: أوال

 إشكالية البحث -22

يتحكم في تطور اإلنتاج الزراعي، في وقت الذي يعرف فيه املناخ،  على مستوى كوكب األرض،  من املعروف أن املناخ

وضعا غير مستقر، من مظاهره التغايرية املناخية التي تتجسد في تباين التوزيع السنوي لكل من عنصري الحرارة 

درجة الحرارة. هذا الوضع املناخي املضطرب من والتساقطات، وكذا التغيرات املناخية املتسارعة في ظل االرتفاع املستمر في 

الصلب خاصة، وهو القمس املنتظر أن يكون له تأثير  سلبي على تطور التوجهات املرتقبة  لإلنتاج الزراعي عامة والقمس اللين و 

و جماعية ما ستكون له تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية، ستخلف بدورها ردود أفعال بشرية سواء فردية أ

 تقودها الدولة.  

 أهداف وأهمية الدراسة -23

: وآخرون )ابن حليمة من املساحة املزروعة في املغرب، أكثر من نصفها من القمس % 52في الوقت الذي تشكل الحبوب 

حث في تسعى هذه الدراسة إلى إبراز تأثير التغيرات املناخية على اإلنتاج الزراعي، من خالل الدراسة/ الب. (12، ص 2019

حالتي القمس اللين والقمس الصلب، وذلك من أجل رفع مستوى الوعي الجماعي باالنعكاسات املترتبة عن التغيرات املناخية 

على األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمجتمع، خاصة وأن األمر يتعلق هنا بمادة حيوية تتجاوز أهميتها مسألة البعد 

ية الغذاء واألمن الغذائي لدى اإلنسان. انطالقا من هذا اإلطار ترمي الدراسة إلى إبراز االقتصادي وتؤثر بشكل قوي على وضع

مخاطر التغيرات املناخية على اإلنتاج الزراعي، ودق ناقوس الخطر حول هذا املوضوع، من أجل اتخاذ كل ما يلزم من التدابير 

 ناخ في املستقبل.والتدخالت التي بإمكانها التخفيف من األخطار التي سيطرحها امل

 توطين منطقة الدراسة -24
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جماعتي "العوامرة"و"زوادة" داخل تراب إقليم "العرائش"، في شمالي غرب من املغرب، تمتدان على مساحة تصل  وجدت

ان على املحيط األطلنتي. كما يسودهما مناخ شبه تكيلومتر مربع داخل سهل اللوكوس األسفل الخصب، منفتح 351إلى 

 .(Driouech: 2010, p28 )مستقر نظرا ملا  يعرف حاليا من تغير مناخي رطب، لكنه غير 

لجماعتي "العوامرة" و"زوادة" أهمية يستمدانها من امتدادهما داخل املجال الزراعي األكثر خصوبة ضمن سهل 

الزراعة التي  تعتبر اللوكوس، هذا األخير إلى جانب املناخ شبه الرطب يوفران كل العوامل الطبيعية املساعدة على ازدهار 

 %30الذي تبلغ نسبة مساهمته في إنتاج الحبوب  رافعة اقتصادية على مستوى الجماعتين وإقليم "العرائش"

(Monographie Régionales :2015, p47) الحسيمة. لكن التوجه الذي تعرفه  -تطوان  -جهة طنجة من مجموع ما تنتجه

التساقطات وارتفاع الطلب على املياه و إلى اضطراب في الحرارة  يدستؤ مناخية  ات يشير إلىحدوث تغيراتالحرارة والتساقط

 )سد واد املخازن(.   في السنوات الجافة املعبئة في السدود

 املعطيات واملنهجية املعتمدة -25

 تهم ال واألمطار الحبوب وباألخص نبات، -تربة-مناخ عالقة إشكالیة إن لعل املوجه للمنهجية املعتمدة في الدراسة هو 

 القمس وحیث جافة شبه وأخرى  جافة مناطق توجد حیث جنوبه، وخصوصا املتوسط، البحر حوض بلكل وحده، املغرب

 هذه بعض اتجهت لذلك .مثال بتونس الشأن هو كما نفسه، یفرض السقي أصبس وحیث زراعتها أساس بالبور  والشعير

 في املعلومات هذه واستغالل دورته اإلنباتیة في الحرجة الفترات دیدتح وإلى مثال للقمس املائیة الحاجیات تقدیر إلى البحوث

. ومن أجل دراسة تأثير التغيرات املناخية على القمس اللين والقمس الصلب في (33، ص 2004)التهامي: السقي برمجة

لك من خالل رصد تطور جماعتي"العوامرة" و"زوادة"شكلت معطيات املناخ )التساقطات( واملردودية أساس بناء الدراسة، وذ

في إطار ة وتحويلهما إلى درجات معيارية،التساقطات املطرية الخاصة بأشهر النمو  واإلثمار )فبراير، مارس، أبريل( واملردودي

على تطور توجهات  تساقطات املطرية، في سياق التغيرات املناخية،ى رصد انعكاسات التحليلية تهدف إل -منهجية إحصائية 

 . 2012و  2005مس اللين والقمس الصلب بين سنتي مردودية الق

 النتائج :ثانيا

 تطور التساقطات املطرية خالل شهر فبراير ومارس وأبريل -1

ؤكد عملية تتبع ورصد تطور التساقطات املطرية خالل شهري فبراير ومارس في منطقة الدراسة بين سنتي 
 
و   2005ت

الوضعية املناخية غير  دم االستقرار والتباين الكبيرين، حيث تتجلى هذهعلى أنها تتسم، كما هو بارز، بخاصيتي ع 2012

. 2011ميليمتر سنة  5,6، وانخفاضها الحاد إلى 2009ميليمتر سنة  336,5في ارتفاع كمية التساقطات املطرية إلى املستقرة 

زروع القمس الصلب في حاجة ماسة إلى يحصل هذا التطور املناخي باملنطقة في الوقت الذي يكون فيه مزروع  القمس اللين وم

 .توازن مائي يساير متطلباتهما من املاء أثناء فترة اإلثمار
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 . تطور التساقطات املطرية خالل شهري فبراير ومارس بمحطة جماعة "العوامرة"1الشكل 

 
 املصدر: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكوس

قة الذي شهدته كمية التساقطات املطرية املسجلة خالل شهر فبراير ومارس وأبريل بمنطعلى الرغم من التغير الطفيف 

التساقطات ، وبقاء خاصيتي عدم االستقرار والتباين الكبيرين، إال أن الزيادة في كمية2012و  2005الدراسة بين سنتي 

تسجيل أكبر كمية   2009يث  عرفت سنة ، حثة مقارنة مع شهري فبراير ومارسفي هذه الشهور الثالاملطرية كانت بارزة

 . 2011ميليمتر في سنة  104,7ميليمتر ، باملقابل ارتفعت أقل كمية مسجلة إلى  377,7وصلت إلى 

 . تطور التساقطات املطرية خالل شهر فبراير ومارس وأبريل بمحطة جماعة "العوامرة"2الشكل 

 
 ساملصدر: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكو 
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 تطور مردودية القمح اللين -2

يكشف تتبع مسار تطور توجهات مردودية القمس اللين في الهكتار بجماعتي "العوامرة" و"زوادة"عن تسجيل تذبذب 

، حيث في الوقت الذي وصلت فيه املردودية إلى 2012و  2005شديدة في املردودية خالل املدة الزمنية املحصورة بين سنتي 

قنطار في الهكتار، هذا  8,82في املردودية مسجلة تراجعا شديدا  2009عرفت سنة  2007كتار سنة قنطارا في اله 30,55

 (.3إضافة إلى وجود توجه سلبي عام في  املردودية  تدل عليه قيمة التراجع  الخطي املرتفعة )الشكل 

 ادة". تطور مردودية القمح اللين بالقنطار في الهكتار بجماعتي "العوامرة"و"زو 3الشكل 

 
 املصدر: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكوس

يستدعي طابع التذبذب وعدم االستقرار املميزين ملردودية القمس اللين بمنطقة الدراسة ضرورة تحديد طبيعة العامل 

إلى الوقوف على  ث. هكذا، قاد البحاملتحكم أكثر من غيره في هذه الوضعية، ومعرفة كيفية تأثيره في تطور توجه املردودية

 التأثير القوي الذي تشكله التساقطات املطرية من حيث التوزيع الزمني والغزارة والضعف على املردودية. 

. العالقة بين تطور تساقطات شهري فبراير ومارس بمحطة "العوامرة" ومردودية القمح اللين في  جماعتي 4الشكل 

 2012و  2005العوامرة وزوادة بين سنتي 

 
 صدر: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكوسامل



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 426

ذا ما تبين من خالل يتأثر تطور مردودية القمس اللين بكمية التساقطات املسجلة خالل فترات نمو املحصول الزراعي، ه

طات كمية التساقطات واملردودية بالدرجات املعيارية خالل شهري فبراير ومارس، حيث يؤدي ارتفاع التساقمقارنة تطور 

+( 0, 7( إلى ارتفاع املردودية ) -1,39، بينما أدى انخفاض التساقطات ) 2009( سنة -2,04+( إلى تراجع املردودية ) 1,76)

 (. 4) الشكل  2011سنة 

هكذا، يعتبر هطول التساقطات املطرية الغزيرة في شهري فبراير ومارس حدثا طبيعيا سلبيا بالنسبة إلى مردودية القمس 

يتسبب، بشكل واضح، في إلحاق أضرار جسيمة باملزروع، بالنظر ملا يخلقه الفائض في املاء من ظروف طبيعية غير  اللين، إذ

ال إلى ظهور عدة نباتات ضارة وأمراضمالئمة للنمو الجيد في ظل استمرار الغمر املائي مدة زمنية طويلة. يؤدي هذا الوضع 

اع، من الضي حصولهميملكون املوارد املالية الالزمةإلنقاذ منظرا ألن معظمهم ال يستطيع املزارعين واملزارعات القضاء عل ها، 

 اإلنتاج. القمس اللين ومن خاللها انخفاض  انخفاض مردوديةوفي األخير تكون النتيجة هي

راير كما أن توسيع الفترة الزمنية لدراسة مدى تأثير التساقطات املطرية على مردودية القمس اللين لتشمل أشهر فب

من جهة  واملردودية منجهة ومارس وأبريل قد بينت هي األخرى وجود ترابط قوي بين وضعية التساقطات املطرية

قطات ، حيث أدى ارتفاع التسااسة شهري فبراير وأبريلمن نتائجدر  هظلت النتائج املسجلة مشابهة ملا كشفت عن،إذأخرى 

 2011+( سنة 0, 7( ارتفاع املردودية) -1,2ن انخفاض التساقطات ) (، فيما ترتب ع-2,04) +( إلى تراجع املردودية1,6)

يتبن مدى تأثير  التساقطات املطرية على املردودية ، هذا التأثير من املرجح أن يزداد في ظل  ،(. في هذا اإلطار5)الشكل 

حيث يؤدي ارتفاع الحرارة إلى تسارع ، الحرارة واضطراب نظام التساقطات التغيرات املناخية التي عنوانها األبرز ارتفاع درجة

. هذا التقلص من املنتظر أن (12، ص 2019: وآخرون )ابن حليمة النمو والتطور، وبالتالي تقلص الفترة بين البذارة والحصاد

 يجعل مردودية املنتوج أكثر عرضة للتأثير السلبي للتساقطات املطرية.

بجماعتي ومارس وأبريل بمحطة "العوامرة" وإنتاج القمح اللين  . العالقة بين تطور تساقطات أشهر فبراير 5الشكل

 2012و  2005بين سنتي "العوامرة" و"زوادة"

 
 املصدر: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكوس  

إذا كانت وفرة التساقطات املطرية حاجة طبيعية ضرورية بالنسبة إلى الزراعة بشكل عام وزراعة القمس اللين بشكل 

، فيكون تأثيرها لتأثيرات إيجابية وسلبية، نفس الوقت،في حاملة اص فإن توزيعها الزمني خالل فترة نمو املزروع يجعلهاخ
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إيجابيا عندما يتالءم توزيعها واملتطلبات املائية للمزروع وسلبيا عندما ال يتالءم توزيعها مع متطلباته املائية. في هذا السياق 

خذين في التركز أكثر فأكثر في فصل الربيع في كل مناطق املغرب، حيث ستتراوح الزيادة في فإن التساقطات والرطوبة آ

السيما منها ،و هذا التوجه املناخي سيضر حتما بالزراعة الخريفية .(Driouech: 2010, p28 )% 20و     %5التساقطات بين 

دائم للحضور السلبي  شبه لى خضوع املردودية بشكلالحبوب كالقمس الطري الذي يكون في مرحلة اإلثمار، مما يدل عزراعة 

 .التذبذب والتراجع الشديدين في املردودية و املنتوج، وبالتالي استمرار للماء في فترات نم

 تطور مردودية القمح الصلب -3

 تتكرر وضعية التذبذب والتراجع املرصودة سابقا على مستوى مردودية القمس اللين هذه املرة مع مردودية القمس

، حيث  وصل أقص ى ارتفاع في مردودية القمس 2012و  2005الصلب هي األخرى، خالل نفس املدة الزمنية، املمتدة بين سنتي 

. هذا إلى 2009قنطار سنة  6، لكنها سرعان ما هوت بشكل ملفت إلى مستوى 2007قنطار في الهكتار سنة  27,93الصلب إلى 

 (.6)الشكل  جانب ارتفاع قيمة التراجع الخطي املسجلة

 . تطور مردودية القمح الصلب بالقنطار في الهكتار بجماعتي "العوامرة" و"زوادة"6الشكل 

 
 املصدر: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكوس  

من أجل وإبراز دور التساقطات املطرية في التحكم في توجه التطور الذي تعرفه مردودية القمس الصلب على مستوى 

لدراسة ستتم مقارنة تطور التساقطات املطرية واملردودية بالدرجات املعيارية، وذلك خالل أهم فترة زمنية في مراحل منطقة ا

اكتمال نمو املزروع وإثماره، حيث  تبدأ، مثل ما هو معروف، في شهر فبراير  وتنتهي في شهر أبريل، كما درست هذه الشهور 

ولى شهري فبراير ومارس وجمعت الفترة الثانية األشهر الثالثة املكونة من أشهر فبراير الثالثة عبر فترتين بحيث ضمت الفترة األ 

 ومارس وأبريل.

ظل تطور توجه مردودية القمس الصلب يرتهن لوضعية  2012و  2005الفترة الزمنية املحصورة بين سنتي في 

جات املعيارية الخاصة بالتساقطات املطرية إال التساقطات التي يشهدها شهري فبراير ومارس، حيث كلما ارتفعت قيمة الدر 

الخاصة  وتبع ذلك انخفاض في قيمة الدرجات املعيارية الخاصة باملردودية. هذا ما يبينه تطور قيمة الدرجات املعيارية

، لكن عندما انخفضت 2009( سنة -1,88+( انخفضت املردودية ) 1, 76إذ عندما ارتفعت التساقطات ) ،تغيرينبامل

. تظهر هذه الوضعية أن ارتفاع كمية التساقطات (7)الشكل  2007+( سنة1, 3ارتفعت املردودية ) ( -0,79ساقطات )الت
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من جماعتي "العوامرة" و"زوادة". تتحكم بقوة في تطور توجه مردودية القمس الصلب في املطرية خالل شهري فبراير ومارس 

 التي تطرحها ظاهرة التغيرات املناخية بمثابة عوائق طبيعية ، ستصبس التساقطات املطرية إلى جانب األخطار هنا

 لتنمية الزراعية على مستوى منطقة الدراسة واملغرب بشكل عام.اعرقل حقيقيةت

بجماعتي : العالقة بين تطور تساقطات شهري فبراير ومارس بمحطة "العوامرة" وإنتاج القمح الصلب 7الشكل

 2012و  2005بين سنتي "العوامرة" و"زوادة"

 
 املصدر: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكوس  

أبان تطور كل من التساقطات واملردودية خالل أشهر فبراير ومارس وأبريل عن وجود عالقة تأثير وتأثر متبادلة بينهما، 

ة الزمنية املمتدة بين سنتي خالل الفتر  املتغيرين ملعيارية املعبرة عن تطور توجهوهو ما تتحدث عنه وضعية قيمة الدرجات ا

، حيث يظهر بوضوح أن هناك تذبذب معكوس لكل من التساقطات املطرية واملردودية،بحيث عندما ارتفعت 2012و  2005

، لكن، باملقابل، عندما انخفضت التساقطات املطرية 2009( سنة -1,88+( انخفضت املردودية ) 1, 6التساقطات املطرية ) 

 . (8)الشكل  2007+( سنة 1, 3ردودية ) ( ارتفعت امل-0,79) 

بجماعتي : العالقة بين تطور تساقطات أشهر فبراير ومارس وأبريل بمحطة "العوامرة" وإنتاج القمح الصلب 8الشكل

 2012و  2005بين سنتي "العوامرة" و"زوادة"
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 املصدر: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكوس  

الل فترة دودية القمس الصلب تحت رحمة التساقطات املطرية الغزيرة وسيئة التوزيع ختبقي مر  ،من هذا املنطلق

اكتمال نموه ودخوله مرحلة اإلثمار. لكن، هذا ال يعني أن غزارة التساقطات املطرية  خاللها عرفيحاسمة في حياة املزروع 

الشديد في التساقطات املطرية في بعض السنوات هي التي تؤدي، دائما، إلى تراجع مردودية القمس الصلب، حيث أن التراجع 

على  وسيئة التوزيع االستثنائية، هو اآلخر،  يؤدي كذلك إلى حصول نفس اآلثار التي تخلفها التساقطات املطرية الغزيرة

 املردودية، أي إلى  تراجع كبير في مردودية املزروع وإنتاجيته في نهاية املطاف.

 :خاتمة

 2012و  2005أبريل بين سنتي املطرية خالل شهري فبراير ومارس وأشهر فبراير ومارس و  يكشف توزيع التساقطات

 في الوقت الذي التساقطات املطرية بجماعتي "العوامرة" و"زوادة".توزيع  هيكلي لحالتي التذبذب وعدم االنتظام فيعنحضور 

 تسقط وخارجه ومارس، أكتوبر شهري  بين تتركز ألولى،ا بالدرجة شتویة أمطار فهي املتوسطي، بالطابع باملغرب األمطار تتميز

 مصدره الجویة، واملنخفضات بالجبهات مرتبطة إعصاریة أمطار إذن فهي .متفرق  وبشكل أقل كمیات

 في البالد شمال على الطقس من األنماط هذه تتردد (. ف هذا اإلطار، يتبين55، ص 2004)التهامي: ااألساس ي،الجبهةالقطبیة 

هذا،وتظل عموما عوامل (.96، ص 2004)التهامي:  عل ها املتعاقبة الطقس أنماط مجموع من 47 % بنسبة عادیة،ال السنوات

قدر ثلثا مشاكل القطاع من أصل مناخي، منها  راجع   % 40املناخ والتغيرات املناخية أكبر تحديات الزراعة في املغرب. حيث ي 

راجع ملشاكل الصقيع والفيضانات % 10الرياح، ومن جهة أخرى حوالي راجع الرتفاع الحرارة وسخونة  % 18للجفاف، و 

رد  ونظر لتواجد منطقة الدراسة في أقص ى شمال املغرب، املعروف بارتفاع .(12، ص 2019: وآخرون )ابن حليمةوهطول الب 

رالتساقطات التيتغييرات املناخيةالتغبالوضعية التي يوجد عل ها املاء، في ظل تتأثر الفالحة بقوة التساقطات املطرية والرطوبة،

 .(NEFZI :2012,p56)التربةاملائي ورطوبة  والجريان/النتس والتبخر

يؤثر بشكل سلبي على تطور مردودية القمس اللين والقمس الذي يطبع التساقطات املطرية  الوضع املناخي املتغير  إن

)ابن حليمة من حاجات البالد %   60حبوب في املغرب إال ، حيث ال توفر زراعة الالصلب ومن تم على األمن الغذائي للسكان

عدم قدرة الفالحة املغربية على توفير حاجات  الخاصة بالواردات الفالحية اإلحصائيات ، كما تبين(12، ص 2019: وآخرون

ينعكس سلبا يتم اللجوء إلى االستيراد من األسواق الدولية، مما  املسجل البالد من الحبوب، ومن أجل تعويض الخصاص

على االقتصاد الوطني، حيث تخرج العملة الصعبة وترتفع األسعار وتتضرر القدرة الشرائية للمستهلكين. وينطبق هذا الوضع 

و  8,9ليس فقط على الحبوب بل يشمل كذلك السكر والحليب ومشتقاته، حيث تتراوح قيمة واردات املغرب من الحبوب بين 

، 2018الفالحة في أرقام: مليون درهم ) 3,1و 1,5مليون درهم والحليب ومشتقاته  5,1و  2,2مليون درهم والسكر بين  19,2

 .(11ص

حلول  تفرض الظروف املناخية املتغيرة على الفاعلين العموميين والخواص التفكير بشكل جماعي بغية التوصل إلى

م   ،مجربة،و عملية تغيرات املناخية على مردودية الفالحة بشكل عام التأثير التساقطات املطرية و  الحد من كن تطبيقها مني 

 القطاع ومردودية القمس اللين والقمس الصلب بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى األهمية االقتصادية واالجتماعية التي يكتس ها

 التكوين برامج من بكثافة االستفادة من الفالحين صغار تمكين خالل من إال الهدف هذا يتحقق ولن املزروعين.  حصول وم

لهذا فإن املدخل األساس ي لجعل الفالحين  .(79،ص2019)املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي:  الجديدة وتقنيات اإلنتاج

قادرين على مواجهة األخطار الطبيعية التي تؤثر سلبا على مردودية الفالحة املغربية يجب أن يرتكز على عدة دعامات لعل من 
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الي بكيفية دائمة للفالحين الصغار، خاصة أنهم يشكلون األغلبية الساحقة من الفالحين، يعتمدون أهمهاالتأطير والدعم امل

 بشكل شبه كلي على النشاط الفالحي في الدخل واالكتفاء الذاتي في عدة مواد فالحية من أبرزها القمس اللين والقمس الصلب.
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 املائية ومساهمتها في تزايد ظاهرة اإلقحال بواحات درعة الوسطىأزمة املوارد 

 جنوب املغرب

Water resources crisis and its contribution to the increasing phenomenon of 

aridity in the oases of Middle Draa south of Morocco 

 سعيد ايت عبد الواحد

Said ait abdelouahed 

 املغربغرافيا من جامعة القاض ي عياض مراكشدكتوراه في الج
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 امللخص:

شكل تدخل االنسان في املجاالت الجافة والصحراوية أحد العوامل األساسية في إعطاء صبغة الحياة لهذه املناطق، من 

ملوارد املحدودة الستغالل هذه املجاالت. ونتيجة ذلك هو ظهور شريط أخضر خالل اجتهاده ومثابرته في تسخير اإلمكانيات وا

موازي للمجاري املائية، استطاع أن يساهم في استقرار ساكنة متنوعة تمارس األنشطة الفالحية كركيزة أساسية القتصاد 

تتميز بشكل عام بندرة املوارد  هذه الواحات. هذا التدخل، استطاع أن يكسر مظهر القحولة الذي ميز هذه املجاالت. التي

املائية وضعف الغطاء النباتي، والناتجة عن ضعف التساقطات املطرية وعدم انتظامها وجفافية األودية، وهو العامل الذي 

يفسر جفافية هذه املجاالت. لكن تزايد الضغط على املوارد املائية بتزايد الساكنة وظهور أنشطة اقتصادية أخرى كالسياحة 

ماد فالحة تسويقية مستهلكة للماء في هوامش الواحات، ساهم في تزايد الطلب والضغط على املاء، مما أدى الى تراجع واعت

 مساحة الواحات الخضراء لصالح املساحة القاحلة.

 الكلمات املفتاحية: درعة الوسطى _ موارد مائية_ أزمة _ واحات _ قحولة

 

Abstract: 

Human intervention in the dry and desert areas has been one of the main life-giving factors these areas, 

through his diligence and perseverance in harnessing the limited possibilities and resources to exploit these 

areas. Hence, the emergence of a green strip parallel to the waterways, which contributed to the settlement of a 

diverse population practicing agricultural activities as a basic pillar of the economy of these oases. This 

intervention was able to break the aridity appearance that characterized these areas. The latter, which are 

generally characterized by the scarcity of water resources and weak vegetation, resulting from weak and irregular 

rainfall and the dryness of valleys, which is the factor that explains the dryness of these areas. However, the 

increasing pressure on water resources with the increase in population and the emergence of other economic 
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activities such as tourism and the adoption of marketing agriculture that consumes water in the suburbs of the 

oases, contributed to the increase in demand and pressure on water, which led to a decline in the green area in 

favor of the arid area in these oases. 

Keywords: Middle Draa , water resources ,  crisis ,   oases ,   aridity 

 

 

 مقدمة:

ى االختالل بين إمكانيات يمثل املاء عنصرا مركزيا ضمن االشكالية املطروحة بالواحات. ويرجع تفاقم العجز في املياه إل

الوسط وحجم الحاجيات املتزايدة، فقد تشكلت الواحات في حقب كانت ساكنة هذه املناطق أقل بكثير مما هي عليه في 

الوقت الراهن. لقد كان هناك تطابق بين مؤهالت الوسط الطبيعي وعدد السكان، مع حدوث فترات شح من حين إلى آخر، 

هذا  ئما نتيجة االنسجام والتآزر االجتماعيين واالنضباط الجماعي ونجاعة التقنيات املستعملة.لكن التوازن العام يظل قا

دروفالحية التقليدية، يالتوازن لم يكن ليتحقق لوال مؤسسة الجماعة الساهرة على تشييد وصيانة وتسيير هذه املنشآت اله

 .1ه كل عناصر الحياة االقتصادية واالجتماعيةلضبط استعمال هذا العنصر االساس ي في حياتهم والذي تتمحور حول

بعد أن اختل التوازن القديم، أصبحت الواحات تشهد تدهورا سريعا نتيجة لتواجدها في سافلة األحواض املائية )مديرية 

في  ( وساهم هذا الوضع في تراجع املساحة الزراعية داخل الواحات وتزايد حدة التصحر. ويعود السبب2006اعداد التراب، 

ذلك الى بعض التدخالت غير املحسوبة واألكثر استنزافا للموارد املائية، آخرها توسع هوامش الواحات التي استقبلت 

استثمارات ضخمة ال تتماش ى مع اإلمكانيات املحدودة، حيث ندرة املوارد هي الصبغة املميزة لهذه املجاالت الحدودية الهشة. 

 بحت تظهر، حيث تراجع مستوى الفرشات املائية وتزايدت حدة الجفاف واالقحال. ونتائج هذه االستثمارات الضخمة أص

 إشكالية البحث:

تشكل املوارد املائية أحد الركائز األساسية الستمرارا الحياة، وتحظى بأهمية كبيرة عندما يتعلق األمر باملناطق الجافة 

يتطلب األمر حكمة كبيرة في تدبيرها، تماما كما كان األمر  كالواحات، حيث يكون الحصول عل ها أمرا صعبا. وفي نفس الوقت

مع األجداد الذين تمكنوا من وضع قوانين جماعية منظمة لالستفادة منها بشكل جماعي. لكن في السنوات األخيرة عرفت 

هور استثمارات كبيرة تفوق الواحات تحوالت كبيرة أثرت على املوارد املائية، كالتزايد الديموغرافي وتزايد الطلب على املاء، وظ

قدرة الواحات على توفير املوارد املائية الكافية الستمرارها، وتراجع معدل التساقطات املطرية وما رافق ذلك من جفافية 

األودية وتراجع مستوى الفرشات الباطنية وغيرها. ونتيجة ذلك تزايد حدة الجفاف وتأثيره على املحيط الحيوي للمنطقة، 

ي ظاهرة االقحال العام الذي يميز هذا املجاالت الهاشة. فماهي مظاهر أزمة املوارد املائية بدرعة الوسطى؟ وما مما ساهم ف

 تأثيرها على األنشطة الفالحية؟ وكيف يساهم هذا الوضع في تسريع ظاهرة التصحر واالقحال؟

 

                                                           
: املاء والتنظيم االجتماعي، دراسة سوسيولوجية ألشكال التدبير االجتماعي للسقي بواحة تودغى، أطروحة لنيل الدكتوراه 2012امحمد مهدان -1

 ص. 178 ،7 ، ص صفي علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، املحمدية
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 أهمية البحث وأهدافه:

املائية وتوجهاتها في واحات درعة الوسطى. من خالل تبيان حجم  تكمن أهمية هذا البحث في وضع تشخيص لحالة املوارد

ونهدف من الخصاص املهول للموارد املائية، وبالتالي الخطورة التي تحدق بهذه املجاالت املهمة في املنظومة الترابية الوطنية.

تخذة من طرف الساكنة ومختلف خالل هذا البحث الى تبيان استجابة الفالحين لهذه األزمة وتبيان التدابير الوسائل امل

 املتدخلين وآثارها الوخيمة، وكذا مساهمتها الكبيرة في إقحال الواحات.  

 خطة البحث:

من أجل اإلحاطة بإشكالية البحث، قمنا بتقسيمه الى أربع محاور. املحور األول خصصناه لدراسة ندرة املوارد املائية وتأثيره 

الثاني فخصصناه لدراسة التحوالت الكبيرة في أساليب تدبير املوارد املائية وطرق السقي.  على األنشطة الفالحية. أما املحور 

املحور الثالث أبرزنا من خالله تزايد الضغط والتوجه نحو استنزاف املوارد املائية من خالل االستغالل الكبير للماء. أما 

 حدة التصحر واإلقحال. املحور الرابع فناقشنا فيه اختالل التوازنات الطبيعية وتزايد

 _ ندرة املوارد املائية وتأثيره على األنشطة الفالحية1

تنتمي واحات وادي درعة الى الجنوب املغربي الذي يتميز بجفافه املناخي الحاد الذي يطغى على عدة أشهر من السنة، بل  

د املائية السطحية منها والجوفية. ويبين على سنوات متتالية في بعض األحيان مما أدخل املنطقة في خصاص حاد في املوار 

 الجدول أسفله حجم الخصاص في مياه السقي:

 : حجم الخصاص في مياه السقي في كل من درعة العليا والوسطى1جدول رقم 

 (3الحصيلة )م م (3الحاجيات )م م املجموع املياه الجوفية املياه السطحية الحوض

 - 62.3 244 181.7 19.3 162.4 درعة العليا

 - 78 319 241 50 191 درعة الوسطى

Source : SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE 

DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 

( في درعة  –78ي درعة العليا و  ) ( ف– 62.3يبين الجدول أعاله حجم الخصاص في مياه السقي والذي يبدو مرتعا جدا ) 

الوسطى ، االمر الذي يعكس حجم معاناة الفالحين لتوفير مياه السقي خصوصا في درعة الوسطى الذي زاد تشييد سد 

املنصور الذهبي من استفحال هذا املشكل بعد أسر املياه املنسابة من السفوح الجنوبية لألطلس الكبير، مساهما بذلك في 

رعة ومعه تراجع نسب تطعيم الفرشات الجوفية التي تتعرض لضغط كبير بعد عجز واد درعة عن تحقيق جفاف وادي د

 حاجة الفالحين من املوارد املائية السطحية، التي أصبحت غير كافية ملمارسة األنشطة الزراعية كما يبين الجدول أسفله.   
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 : وضعية مياه السقي في واحة مزكيطة2جدول رقم 

 % ياه السقي في واحة مزكيطةوضعية م

 4.7 متوفرة

 85.9 قليلة وغير كافية

 9.4 غير متوفرة نهائيا

 100 املجموع

 املصدر: البحث امليداني

ترى بان مياه  %4.7تباينت آراء الفالحين حول وضعية مياه السقي في واحة مزكيطة، فاذا كانت أقلية الفالحين والتي تمثل 

يرون عكس ذلك ويؤكدون أن هذه املياه قليلة جدا وغير كافية  %85.9ة، فان أغلبية الفالحين السقي متوفرة في املنطق

لتحقيق حاجيات كل الفالحين وهذه الفئة تلجا الى اعتماد املحركات لضخ املياه الجوفية لتعويض النقص الحاصل في املاء. 

من الفالحين. وهذه الفئة في غالب األحيان هي التي  %9.4 أما الفئة الثالثة فترى بأن مياه السقي غير متوفر نهائيا وتمتل

توجد في أسفل السواقي وبالتالي فهي ال تستفيد من مياه وادي درعة ألن مدة الطلقة تكون قصيرة جدا حارمة األراض ي 

 السفلية من حقها في السقي. وهذا العامل يفسر ارتفاع نسبة األراض ي املهجورة في هذه املناطق.

 : كفاية عدد ومدة طلقات سد املنصور الذهبي3 جدول رقم

 املدة الزمنية للطلقة عدد طلقات السد كفاية عدد ومدد الطلقات

 3.5 1.2 كافية

 96.5 98.8 غير كافية

 100 100 املجموع

 املصدر: بحث ميداني

من املاء سواء من حيث عدد  يبدو واضحا من خالل الجدول ان سد املنصور الذهبي غير قادر على تحقيق حاجيات الفالحين

من الفالحين يؤكدون أن عدد طلقات السد غير كافية لسقي  %98.8الطلقات او مددة هذه الطلقات التي تكون قصيرة. فب 

طلقات هو العدد الذي يمكن ان يفي  8املنتوجات الفالحية من البداية حتى استكمال املوسم الفالحي، ويؤكد الفالحون أن 

أو ست طلقات. وأكثر من ذلك فزيادة على ان عدد هذه الطلقات غير كاف، تبقى مدتها الزمنية كذلك  بالغرض عوض خمس

من الفالحين أكدوا ان مدد هذه  %96.5قصيرة األمر الذي ال يمكن كل الفالحين من االستفادة من مياه السد، حيث أن 

 الطلقات قصيرة وال تحقق مبتغى كل الفالحين.

قطات املطرية هو املفسر األول لهذا العجز في امليزانية املائية اال أن هناك عوامل أخرى منها على سبيل إذا كان نظام التسا

 املثال تراجع الطاقة االستيعابية للسد بسبب التوحل املستمر الذي يتعرض له كما هو مبين في الشكل البياني اسفله:
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 بي: تطور الطاقة االستيعابية لسد املنصور الذه1شكل رقم 

 

يتبين من خالل الشكل أعاله أن الطاقة االستيعابية لسد املنصور الذهبي تعرف تراجعا مهما مع مرور السنوات، األمر الذي 

ويعود السبب في هذا التراجع  .يؤثر على حقينة السد ويقلص من حجم تجميع املياه املنسابة من الحوض املائي لدرعة العليا

الى التوحل املستمر للسد بسبب جفافية التربات وتفكك بنياتها األمر الذي يسهل من عملية نقلها عبر الوديان )دادس، 

ورزازات...( حيث ينتهي بها املطاف في بحيرة السد. كما أن ضعف الغطاء النباتي في املنطقة يعتبر كذلك من العوامل 

األمر أربك السيرورة الطبيعية لواحات درعة، وأخل بالتوازنات البيئية التي ا األساسية في تعرية وتحريك هذه التربات. وهذ

 .1كانت تميزها

أمام عجز سد املنصور الذهبي عن تحقيق الحاجات األساسية من املاء للفالحين، توجهت الساكنة املحلية نحو استغالل 

ميزت بها كل واحات درعة الوسطى والواحات املغربية الفرشات الباطنية وتزايد عدد اآلبار واملحركات لضخها، وهي خاصية ت

 األخرى لسد خصاص املياه السطحية.

 : توفر الفالحين على محركات الضخ4جدول رقم 

 % توفر املحرك

 58.3 املتوفرون على املحرك

 41.7 الذين ال يتوفرون على املحرك

 100 املجموع

 املصدر: البحث امليداني                                                                                               

                                                           
: االنسان ومشكل التصحر في املناطق الجافة، سلسلة الدروس االفتتاحية، الدرس الثاني، جامعة ابن زهر كلية اآلداب 1986ادريس الفاس ي  -1

 ص. 22، 3، ص والعلوم اإلنسانية أكادير
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فرضت أزمة املوارد املائية السطحية على الفالحين التوجه نحو الفرشات الباطنية وتدل نسبة الفالحين املتوفرين على 

رون عليه، وغالبا ما يستفيدون من ال يتوف%41.7منهم يتوفرون على محرك مقابل  %58.3املحرك على هذه األزمة حيث أن 

محركات جيرانهم. وتجدر االشارة الى أنه بالرغم من توجه الفالحين نحو الفرشات الباطنية، باستعمال املحركات التي تخفف 

 شيئا ما من األزمة، اال أن الفالح يعاني بالرغم من ذلك من التعميق املستمر لآلبار بسبب تراجع مستوى الفرشات الباطنية

من جهة، ومن جهة أخرى فان الفارق الزمني بين الطلقة واألخرى يساهم في تراجع منسوب املياه في االبار، على اعتبار ان 

هذه االبار تتغدى من الفرشات السطحية التي تتغدى بدورها من مياه الواد. ومن هنا فالسد ال يتحكم فقط في املياه 

شات الباطنية التي تتغدى من الواد وهو ما يشكل مصدر قلق بالنسبة للساكنة السطحية لوادي درعة، وانما أيضا في الفر 

 املحلية التي تعاني من نقص املوارد املائية السطحية والجوفية معا.

 ويبرز الشكل البياني اسفله عدد املحركات لدى الفالحين في واحة مزكيطة: 

 : عدد املحركات لدى الفالح بواحة مزكيطة2شكل رقم 

 

، بينما %51يبين الشكل أعاله تباين امتالك املحركات لدى الفالحين مع سيطرة الفئة املالكة ملحرك واحد حيث تمثل 

.وبالرغم %8.2منهم يمتلكون محركين اثنين، أما الفئة التي تمتلك أكثر من تالث محركات تبقى قليلة وال تمثل سوى  40.8%

ين املالكين للمحركات، فان ذلك لم يمكنهم من تجاوز األزمة، ألن تشتت املشارات يجعل استغاللها صعبا، من أهمية الفالح

خصوصا وأن الفئة الغالبة هي التي تمتلك محركا واحدا يستحيل معه سقي كل املشارات التي تتميز عموما بالتشتت. وإذا 

محركين أو أكثر، فان معظم الفالحين اآلخرين يعانون كثيرا  استطاع بعض الفالحين التغلب على هذا الوضع بالتوفر على

لضعف امكانياتهم. وهذا الوضع يدفعهم مع الفئة التي ال تمتلك املحرك في األصل الى االستفادة من محركات جيرانهم كما 

 يبين الشكل أسفله.
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 : االستفادة من محركات الجيران3رقم شكل 

 

ي إطار التضامن املوجود بين الفالحين في واحة مزكيطة، يستفيد معظم الفالحين غير املتوفرين على محرك أو الذين ف

يتوفرون على مشارات بعيدة عن محركاتهم، من محركات جيرانهم، ويمكن اعتبار هذا التضامن من بين العوامل املساهمة في 

مشاراتهم، حيث ضعف اإلمكانيات هي التي تحول دون تملك املحركات أو أن استمرار هذه الفئات من الفالحين في استغالل 

، وهي نسبة %69.4مساحة املشارة الصغيرة ال تسمس بحفر البئر. وتبلغ نسبة الفالحين املستفيدين من محركات جيرانهم 

تلتزم بتفليس أراض ها، ألن تكاليف املتبقية ال تستفيد منها، ألن هذه الفئة في كثير من األحيان ال  %30.6مهمة جدا. بينما 

االعتماد على محركات الغير تكون مرتفعة حسب اراء البعض من الفالحين، حيث أن السقي يحتسب بالساعة لدى الكثيرين 

 بالرغم من بداية االعتماد على املحركات التي تشتغل بالغاز كما هو مبين في الجدول أسفله. ما يرفع من تكاليف اإلنتاج.

 : نوع املحركات في واحة مزكيطة5رقم جدول 

 نوع املحرك %

 املشتغل بالبنزين 69.4

 املشتغل بالغاز 30.6

 املجموع 100

 املصدر: البحث امليداني

من بين التحوالت التي يعرفها القطاع الفالحي في واحات درعة اليوم هي بداية االعتماد على املحركات التي تشتغل بالغاز. فاذا 

، فان ظهور املحركات املشتغلة بالغاز لقي اقباال %69.4ركات البنزينية هي األكثر انتشارا في واحة مزكيطة بنسبة كانت املح

كبيرا لدى الفالحين وأصبحت تعتمد بشكل أساس ي، فكل الفالحين الذين يقتنون املحركات في الوقت الراهن يتوجهون نحو 

من يستغني عن محركه القديم ويشتري محركا جديدا يشتغل بالغاز، وهي املحركات املشتغلة بالغاز، أكثر من ذلك هناك 
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وهي نسبة مرجحة للتزايد في قادم السنوات. ويعود اقبال الفالحين على اقتناء  %30.6نسبة مهمة من الفالحين تصل الى 

تدوم أكثر وأرخص من البنزين املحركات املشتغلة بالغاز الى عدة عوامل أهمها تراجع تكلفة اإلنتاج بحيث أن قنينة الغاز 

خصوصا في السنوات األخيرة التي عرفت ف ها أسعار البنزين ارتفاعا كبيرا، ما ساهم في تزايد تكاليف اإلنتاج. باإلضافة الى أن 

الى أنها محركات الغاز تضخ أكثر من املحركات البنزينية، وبالتالي فالخاصية التي تميزها أنها تضخ أكثر وتستهلك أقل. باإلضافة 

 ال تخلف األدخنة وال تصدر صوتا قويا مقارنة باملحركات األخرى.

 تحوالت كبيرة في أساليب تدبير املوارد املائية وطرق السقي_ 2

ارتبطت هذه التحوالت بشكل أساس ي باألزمة التي تعرفها املوارد املائية من جهة، ومن جهة أخرى، بالتفكك الذي عرفته 

فالواحات كانتترتبط بشكل وثيق يصعب فصمه عن البنيات االجتماعية التي افرزتها ودبرتها خالل  املجتمعات التقليدية،

قرون، بصرامة واهتمام كبيرين، ووعي رفيع املستوى بقيمة املاء. لذا فان األزمة الحالية للواحات ترتبط في بعض من جوانبها 

. وهذا التفكك ارتبط هو (2006مديرية اعداد التراب، الواحات ) بتفكك هذه املجتمعات القبلية، مما أدى الى انهيار صيانة

اآلخر بالتحوالت العميقة للواحات على كل املستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مفرزة مجتمعات أقل ما يمكن أن 

قليدية املسؤولة عن تدبير هذه نقول عنها، أنها تعيش في مجال لم تعد قادرة على التحكم فيه بزوال البنيات االجتماعية الت

املجاالت والساهرة على استمرارها وبتحوالت أفرزت مجتمعا يختلف عن املجتمع املسؤول عن انشاءها من حيث اإلمكانيات 

والظروف والطموح والتطلعات... فمؤسسة الجماعة مثال كانت تمتلك كل وسائل التحكم والضبط وتتحكم في تدبير املجال 

ف تتماش ى مع الخصوصيات واالمكانيات الطبيعية للمجال، وهو السر في استمرار الواحات الى يومنا هذا الذي بقوانين وأعرا

 تعرف فيه أزمة حقيقية من الصعب الخروج منها ان هي استمرت في نفس أساليب التدبير والتدخل. 

ملائية وطرق السقي في واحة مزكيطة، والتي وندرج هنا بعض األمثلة عن بعض التحوالت الكبيرة في أساليب تدبير املوارد ا

ترتبط أساسا بقلة املوارد املائية وتراجع دور الفالحة كنشاط أساس ي في املنطقة، كما هو األمر بالنسبة للعمل الجماعي 

ومراقبة )التويزة( التي تراجعت بشكل كبير جدا، وتراجع أو غياب دور "الصرايفي" أو عامل املاء الذي يسهر على حسن تدبير 

توزيع املاء والساهر على احترام القوانين املتعلقة باالستفادة من مياه السقي... ونتيجة ذلك هو اإلهمال والردم الذي تتعرض 

 له السواقي. 

 : توفر الصرايفي في واحة مزكيطة6جدول رقم 

 % توفر الصرايفي

 61.2 نعم موجود

 38.8 غير موجود

 100 املجموع

 مليدانياملصدر: البحث ا

منهم يؤكدون وجوده، ولكن دوره شبه غائب الى غائب  %61.2من الدواوير أنها ال تتوفر على الصرايفي، بينما  %38.8تؤكد 

في كثير من األحيان. ويعود تراجع دور الصرايفي الى التحوالت العامة في نظام السقي واملرتبط بأزمة املوارد املائية التي دفعت 
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ن الى التوجه نحو الفرشات املائية الباطنية، ليتراجع الدور األساس ي الذي خلق الصرايفي من أجله، وهو بالعديد من الفالحي

مراقبة وتدبير مياه السقي بمياه السواقي املرتبطة بالواد والذي أكدنا سابقا تراجعها وعدم كفايتها من حيث الحجم ومن 

الى االستغناء عنها واالعتماد الكلي على املياه الباطنية. حيث أكد حيث املدة الزمنية. وهو ما دفع الكثير من الفالحين 

مجموعة من الفالحين أنهم لم يعودوا يعتمدون على مياه الواد حتى في فترات تواجدها في السواقي ألنها قليلة وتعرف 

من بين نتائج اختفاء دور انقطاعات متكررة نتيجة لقلتها وتهافت الفالحين عل ها خصوصا الذين ال يتوفرون على محرك. و 

الصرايفي في الواحات، نجد مجموعة من التجاوزات في مسألة النوبة املائية مثال، حيث لم يعد هذا النظام قائما كما كان 

عليه األمر في املاض ي حيث النوبة هي أساس االستفادة من املاء. كما أن مبدأ الحصص املائية بين الدواوير لم يعد قائما، 

املشكل بشكل كبير عندما تشترك مجموعة من الدواوير في ساقية واحدة، حيث تعاني الدواوير املوجودة أسفل  ونجد هذا

الساقية نظرا لتحكم الدواوير املوجودة في أعلى الساقية واستغاللها لهذه املياه ملدة أطول، وبما ان مدة الطلقة املائية تكون 

هي من سقي مشاراتها حتى ينقطع املاء، حارما الدواوير السفلية من حصتها من املاء قصيرة، فانه ال تكاد الدواوير العليا تنت

 كما هو األمر بالنسبة لدواوير جماعة أفرا أسفل واحة مزكيطة. 

 _ تزايد الضغط والتوجه نحو استنزاف املوارد املائية3

صيرورة ليس فقط في نقص املوارد املائية بل على  املفارقة الكبيرة التي أفرزتها املنطقة فيما يتعلق بندرة املياه هي ظهور 

العكس من ذلك يالحظ تنامي إهدار هذا املورد. وهو ضياع ناتج عن تدخل مختلف الفاعلين نتيجة التخلي عن نظام سقي 

ه تقليدي بواسطة السواقي املتراتبة ابتداء من السد واالنتقال إلى نظام االفراغ الدوري لكميات محددة حسب ما توفر 

الحقينة، والتي وصلت إلى وضعية مقلقة في أودية مجهزة بنظام سواقي من الحجم الكبير. بينما يلجأ املستغلون إلى الضخ 

. ونذكر هنا 1انطلقا من الفرشة القريبة والتي تتغذى بدورها على االفراغات، وهو ما أدى إلى تنامي الضخ الفردي غير املراقب

ستغالل املفرط لهذه الثروة النادرة من قبل األنشطة الفالحية في هوامش الواحات، والتي على سبيل املثال ال الحصر اال 

يمكن وصفها كأكبر استغالل للموارد الطبيعية في تاريخ واحات درعة الوسطى نظرا لحجم الضخ الكبير والذي يتزايد سنة 

 دد هذه األتربة بالتلوث والتدهور بل والتصحير. بعد أخرى، وكذلك الرتفاع املبيدات واألسمدة املوظفة في املنطقة ما يه

يأتي هذا الضغط كله في الوقت الذي تعرف فيه هذه الواحات نموا ديموغرافيا متزايدا وأنشطة اقتصادية، تتطلب كلها 

ل إمكانيات مائية كبيرة، خصوصا مع تغير نمط عيش الساكنة املحلية، حيث التوجه الى االستغالل الكبير للماء من قب

األفراد مقارنة بالحياة املاضية لساكنة هذه الواحات حيث تدبير الندرة هو سيد املوقف سواء في األنشطة الفالحية أو حتى 

 في املمارسات والحاجيات اليومية.

في الوقت الذي تعرف فيه املوارد املائية تراجعا كبيرا بفعل الجفاف املناخي الذي ساهم في ضعف الجريان السطحي في 

نطقة وما واكب ذلك من تراجع املياه الباطنية التي تتغدى منها، برزت الحاجة امللحة لهذه املادة الحيوية، وتزايد حجم امل

الطلب عل ها. فنمو الساكنة القروية وتغير نمط عيشها وحاجتها املتزايدة على املاء، أرغم ساكنة هذه القرى على االنخراط في 

كنة في السابق تتزود بمياه الشرب من الوديان أو من الخطارات أو من السواقي، أو من اآلبار الجمعيات، فاذا كانت هذه السا

في مراحل متقدمة من حياة هذه الواحات حيث اآلبار تنتشر بشكل كبير في الدواوير وغالبا ما توجد في املنازل، فإنها اليوم 

                                                           
 .ص12،30ص ، 2006ة، مديرية اعداد التراب، املشروع الوطني إلنقاذ واعداد الواحات، وزارة اعداد التراب الوطني واملاء والبيئ -1
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، تسهر الجمعيات على تدبير مياه الشرب مع 1لتها في املدنتحصل على مياه الشرب من خالل شبكة توزيع جماعية تماما كمثي

ضرورة آداء الفواتير التي يبقى ثمنها منخفضا مقارنة بفواتير املكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وتتم هذه العملية بحفر آبار 

لى املاء بتزايد توسع هذه تجهز بمضخات كبيرة قادرة على تزويد كل السكان باملياه الصالحة للشرب. وتتزايد الحاجة ع

 الدواوير والناتج عن تزايد النمو الديمغرافي.

 : النمو السكاني بالجماعات الترابية لواحة مزكيطة4شكل رقم 

 

عة في هذه إذا تأملنا نمو ساكنة جماعات واحة مزكيطة نجدها تنموا بوثيرة بطيئة مع العلم ان معدالت الخصوبة تبقى مرتف

املناطق نتيجة للسياسة اإلنجابية التقليدية. وما يعبر عن هذا هو اتساع قاعدة الهرم السكاني التي تبدو فتية جدا مقارنة 

 باملجاالت الحضرية الوطنية. وإذا كان األمر كذلك، ماهي العوامل التي تجعل ساكنة هذه الجماعات تنموا بشكل بطيء؟

رة وهي العامل الحاسم في بطء نمو ساكنة هذه املجاالت الواحية. وسبق أن بينا ان معظم سكان ان األمر يفسر بظاهرة الهج

هذه الواحات تتوفر على مهاجر على األقل، وبالتالي فاإلفراغ املستمر لهذه املجاالت من اليد العاملة الشابة هو الذي يفسر 

 هذا البطء في النمو السكاني.

ني يظهر لنا الفرق بين الجماعات القروية والجماعة الحضرية ألكدز بواحة مزكيطة وهذه ولكن إذا الحظنا الشكل البيا

الظاهرة تعرفها كل الواحات األخرى سواء في درعة الوسطى أو حتى في درعة العليا، حيث نمو الساكنة الحضرية يتميز بوتيرة 

ر لهذه املدن خصوصا لسكان الدواوير القريبة من سريعة جدا مقارنة بالجماعات القروية بسبب االستقطاب السكاني الكبي

هذه املدن. فالتزايد السكاني ملدينة أكدز يتميز بوثيرة سريعة وهو نفس الخاصية التي تتميز بها باقي املدن في حوض درعة 

 كزاكورة وورزازات وقلعة مكونة وبومالندادس.

                                                           
: دينامية األنظمة الواحية بين املقاومة واألزمة، بحث لنيل الدكتوراه في الجغرافيا، جامعة القاض ي عياض، كلية 2020سعيد ايت عبد الواحد 1

 ص. 330 ،253ص اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش،
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حضرية، وهي خاصية تميز كل املجاالت الحضرية لهذا فالخاصية التي تميز حوض درعة اذن هو نمو متزايد للساكنة ال

الحوض حيث الساكنة في تزايد مستمر بالرغم من ظاهرة الهجرة املستفحلة في املنطقة. مع وجود فوارق في وتيرة التزايد 

املدن ووتيرة السكاني في هذه املدن كما هو مبين في الخريطة، فمدينة ورزازات تستقطب عدد كبيرا من السكان مقارنة بباقي 

 النمو السكاني ف ها مرتفعة.

يرجع اختالف املدن في استقطاب السكان الى عدة عوامل منها تفاوت اإلمكانيات االقتصادية لهذه املدن وما يواكب ذلك من 

ل ها توفير فرص الشغل. وتعتبر مدينة ورزازات أكثر املدن استقطابا للسكان في حوض درعة نظرا لإلمكانيات التي تتوفر ع

 مقارنة بباقي املدن بتنوع أنشطتها االقتصادية كالسياحة والسينما والخدمات... 

ان النمو الديموغرافي لهذه الواحات سواء على املستوى القروي أو الحضري يتطلب توفير كميات كبيرة من املاء تواكب هذا 

االت لتراجع في املوارد املائية بسبب احتدام النمو، لكن الوضع املناخي ال يسمس بذلك، أكثر من ذلك تتعرض هذه املج

 الجفاف، األمر الذي يطرح تساؤالت حول مستقبلها في ظل تزايد الطلب عبلى املاء كما هو مبين في الشكل أسفله:

 : مستقبل الطلب على املاء في كل من درعة العليا والوسطى5شكل رقم 

 

Source : SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE 

DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 

يبين الشكل أعاله تزايد الحاجة الى املاء سواء في درعة العليا أو الوسطى. ان اإلشكالية الكبيرة أمام هذه املجاالت الواحية 

مكنها تلبية الطلب املتزايد على املوارد املائية في ظل التنافس الكبير بين القطاعات االقتصادية للمنطقة اآلن، هو كيف ي

)سياحة، فالحة...( وبين الطلب املتزايد على املوارد املائية من قبل الساكنة املحلية املتزايدة سواء على املستوى املدن أو حتى 

 القرى؟

د الطبيعية تتعرض لضغط واستنزاف كبيرين من قبل املستثمرين سواء في القطاع الفالحي أو بينا سابقا على أن هذه املوار 

السياحي، األمر الذي انعكس سلبا على املوار املائية في املنطقة، وبدأت آثاره تظهر على الساكنة املحلية من خالل تراجع 

أزمة مائية كبيرة في املنطقة يفسرها االنقطاع املتكرر مستوى الفرشات املائية الباطنية وتراجع جودتها، األمر الذي خلق 
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للمياه الصالحة للشرب كما هو الشأن بالنسبة ملدينة زاكورة، أو لوجود مياه مالحة غير صالحة لالستهالك كما هو الحال 

 بالنسبة لعدد كبير من الدواوير في االقليم التي تعاني من مشكل التزود باملاء الصالح للشرب.

أثير األزمة املائية على الساكنة واضحا، وأصبحت املظاهرات واالحتجاجات أكثر داللة على عمق األزمة وهي مظاهرات أصبس ت

متكررة تنادي بضرورة إيجاد حل ملعضلة مياه الشرب غير املتوفرة أو املتوفرة بكميات قليلة أو املتوفرة بجودة ضعيفة. وتعبر 

ورة ودواويرها مثال عن استفحال هذه األزمة، اذ كيف يمكن ألسر فقيرة عاجزة عن الصهاريج التي تجول شوارع مدينة زاك

 تحقيق متطلبات الحياة األساسية أن تضاف لها مصاريف شراء مياه الشرب؟

 _ اختالل التوازنات الطبيعية وتزايد حدة التصحر4

نها أنها بعيدة كل البعد ومتعارضة مع بسبب اعتماد وتبني واحات وادي درعة لسياسات ومشاريع أقل ما يمكن القول ع

الخصوصيات الطبيعية املحدودة للمجال، أصبس هذا األخير يستقبل استثمارات تفوق قدرته على التحمل واالستمرار، كما 

هو الشأن بالنسبة لالستثمارات الفالحية الضخمة في هوامش الواحات والتي تستنزف املوار املائية الجوفية الصعبة التجدد 

غياب العوامل املناخية املسؤولة عن توفيرها، مع األنشطة السياحية التي أصبحت تتخذ أبعادا خطيرة في املنطقة حيث ل

 . 1التطاول على املجال األخضر املخصص للزراعة فاتحة املجال أمام مصير مجهول قد تنتهي معه هذه املجاالت الواحية

دي، درعة نجد أن اإلمكانيات املائية ضئيلة جدا تفسرها التساقطات املطرية اذا تتبعنا واقع هذه املجاالت الواحية في وا

ملم في السنة، هذا الضعف ينعكس على املياه السطحية حيث أودية املنطقة  100الضعيفة التي ال تتجاوز في غالب األحيان 

ية التي تعتمد بشكل أساس ي على جافة خالل فترات طويلة من السنة، وهو األمر الذي انعكس سلبا على الفرشات الباطن

املياه السطحية لتغذيتها، مما أدى الى اقحام هذه املجاالت في جفاف حاد اتر على الجانب الحيوي للمنطقة على اعتبار تأثر 

 الغطاء النباتي نتيجة لهروب املياه عن جذوره بفعل تراجع مستوى املياه الجوفية.

تساهم بشكل او بآخر في تجفيف املنطقة، بتراجع املوارد املائية من جهة، ومن  هناك اذن تظافر مجموعة من العوامل التي

جهة أخرى بتزايد الضغط الكبير عل ها والذي وصل مستويات غير مسبوقة في تاريخ هذه الواحات، لضخامة االستنزاف الذي 

لنمو املتزايد للساكنة املحلية ونمو يمارسه املستثمرون في املجال الفالحي والسياحي من جهة، ومن جهة أخرى من خالل ا

األجهزة الحضرية في املنطقة والتي تتطلب إمكانيات متزايدة من املوارد املائية في الوقت الذي تعرف فيه هذه األخيرة تراجعا 

رث كبيرا وصل حد العجز عن تحقيق املياه الصالحة للشرب لبعض الساكنة املحلية، مما يهدد مستقبل هذه املجاالت بكوا

ستكون تكلفتها باهظة في املستقبل اذا استمرت الدولة في نفس أساليب التدبير و التدخل. ومن مظاهر اختالل التوازنات 

 الطبيعية في درعة نجد:

 * جفافية التربة ودينامية التعرية

األصل فقيرة وغير متوازنة، فان ساهم تزايد الضغط على املوارد املائية في تجفيف التربة في املنطقة، فاذا كانت هذه التربة في 

تزايد الضغط على هذه املوارد املائية السطحية والجوفية، ساهم في تزايد جفافيتها مما أدى الى تفكك بنيتها وسهولة 

                                                           
ة الواحية بين املقاومة واألزمة، بحث لنيل الدكتوراه في الجغرافيا، جامعة القاض ي عياض، كلية : دينامية األنظم2020سعيد ايت عبد الواحد 1

 ص. 330 ،256ص اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش،
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تحريكها، خصوصا وأن املنطقة تتميز بتواتر الرياح القوية كالرياح الجنوبية الجافة والتي يكون تأثيرها كبيرا في تعرية هذه 

 تربات. ال

ان الضغط على املوارد املائية أثر كذلك على الغطاء النباتي من خالل تراجع مستوى املياه الجوفية وهروبها عن جذور 

األشجار التي كانت تتميز في األصل بكثافتها الضعيفة جدا، علما أن الغطاء النباتي في املناطق الجافة يكون أكثر ارتباطا باملياه 

قطات املطرية والجريان السطحي يكون ضعيفا جدا كما هو الشأن بالنسبة ملجال واحات وادي درعة. الجوفية، ألن التسا

فجفافية التربة وضعف الغطاء النباتي وتدهوره اذن يعتبران عامالن أساسيان محفزان للتعرية الريحية، وهو األمر الذي يعبر 

مجاالت واسعة. هذا الوضع تساهم فيه كذلك التساقطات اللحظية عنه االنتشار الكبير للرقوق في املنطقة والتي تنتشر على 

التي تتميز بعنفها عند اصطدامها بسطس األرض مما يساهم في تعرية التربة، كما أن الفيضانات التي تخلفها هذه األمطار 

 نفها.تساهم بقدر كبير في تعرية التربات سواء على مستوى السطس وحتى على مستوى ضفاف األودية نظرا لع

ويساهم بوار األرض كذلك في عملية التعرية، فإهمالها وعدم استغاللها يساهم في جفافيتها وتفكك بنيتها تمهيدا لتعريتها، 

ويشكل هذا حال كثير من األراض ي في واحات درعة الوسطى اما بسبب غياب مياه السقي أو بسبب الهجرة وترك األراض ي 

 دون استغالل.

 االت شاسعة من املجال الزراعي* زحف الرمال وردم مج

ان جفافية املنطقة وما رافق ذلك من تفكك بنية التربة  ،1تعتبر واحات الجنوب الشرقي ضحية االرمال الذي يهدد استمرارها

وسهولة تحريكها، خصوصا مع قوة الرياح في املنطقة يساهم في تشكيل كتبان رملية وتحريكها مما يساهم في ردم مجاالت 

اسعة، ويهدد مجاالت زراعية أخرى بالردم خصوصا في الواحات الجنوبية لوادي درعة الوسطى. ان درجة تحرك زراعية ش

الرمال تتميز بسرعة كبيرة وردم األراض ي الفالحية يتم بوثيرة سريعة جدا، األمر الذي ساهم في ارمال مجاالت شاسعة 

املميزة للواحات الجنوبية لدرعة الوسطى )ملحاميد ولكتاوة بشكل وتحويلها الى كثبان رملية. إذا كان االرمال هو الخاصية 

أكبر(، فان اهمال الواحات وتدهورها سيؤدي ال محال الى زحف االرمال نحو الشمال وبالتالي ردم كل هذه الواحات بالرغم 

 من أن واحة مزكيطة توجد في األعلى.

 

 

 

 

 

                                                           
1Chemin Marie-Christine ,1984 : L'ensablement dans les palmeraies du sud-est Marocain. Nécessité d'une approche locale, 

régionale et synoptique pour la compréhension des effets de la dynamique éolienne. Études de cas. In : Travaux de l'Institut 

Géographique de Reims, n°59-60, Le vent. Mécanisme d'érosion, de dégradation, de désertification. Notion d'échelle, de budget 

sédimentaire, de vulnérabilité des paysages ;p112. pp. 111-130. 
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 ة واحة ملحاميد(صور لدينامية الرمال جنوب واحات وادي درعة ) حال

 

 

 

 

من أجل مجابهة معضلة زحف الرمال ملا تخلفه من آثار وخيمة على املجال الزراعي، تدخلت الدولة بعدة آليات منها 

امليكانيكية باستعمال جريد النخيل لتعطيل والتخفيف من سرعة زحف الرمال. وتعتبر هذه الطريقة األكثر انتشارا في 

باعتبارها صديقة للبيئة مقارنة ببعض الطرق املستعملة في بعض الواحات الخليجية التي مختلف الواحات املغربية 

تستعمل مشتقات النفط امللوثة للبيئة. هذه املشتقات تكون على شكل رذاذ يلتصق بالتربة السطحية ويحول دون تحركها، 

 لك تعتبر طريقة غير محبذة.وتؤثر هذه الطريقة على املياه وعلى التربة وكذلك على الغطاء النباتي، لذ

 

زراعية وموت النخيلزحف الرمال وردم المجاالت ال  
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 طريقة ميكانيكية ملواجهة زحف الرمال بدرعة الوسطى

 

باإلضافة الى الطريقة امليكانيكية، اعتمدت الدولة طرقا بيولوجية تمثلت في تشجير املنطقة بغرس بعض األشجار األكثر 

ذه األشجار ونموها يتطلب إمكانيات كبيرة جدا من مقاومة للجفاف ولدرجات الحرارة املتطرفة ولندرة املاء. وبالتالي فنجاح ه

العناية، أهمها تتبعها بواسطة السقي الى حدود نموها واعتمادها على نفسها للحصول على حاجياتها من املاء بعد تعميق 

األشجار  جذورها. وغياب هذه العناية والتتبع يساهم في كثير من األحيان في موت هذه األشجار. واعتمدت الدولة على بعض

املقاومة واألكثر قدرة على التكيف، ولكن الصنف الوحيد الذي نجح تقريبا هو شجرة النتل التي أبانت عن قدرة كبيرة 

للتكيف مع الجفاف ومع درجات الحرارة املرتفعة وقلة املياه، ولها قدرة كبيرة للتصدي لزحف الرمال كما هو األمر بالنسبة 

 لنموذج واحة ملحاميد.

 بيولوجية ملواجهة زحف الرمال بدرعة الوسطى )اعتماد شجرة النتل(طريقة 

 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 446

، فاذا استطاعت هذه 1سواء تعلق األمر باملجابهة امليكانيكية أو البيولوجية، تبقى قدرتها على منع زحف الرمال ضعيفة جدا

دم األراض ي الزراعية وحتى الدواوير الطرق أن تخفف جزئيا من سرعة انتشار هذه الرمال، اال أن قدرتها على املجابهة ومنع ر 

تبقى ضعيفة، نظرا لضخامة حجم الرمال وسرعة تحريكها من قبل الرياح من جهة، ومن جهة أخرى لضعف املساحات التي 

تم تشجيرها، مما جعل هذه التدخالت عاجزة عن تقوية جبهة الدفاع واملقاومة، لتستمر الكثبان الرملية في الزحف نحو 

 الية، مهددة املجاالت الزراعية والسواقي والطرق واملجاالت السكنية بالردم.الواحات الشم

اذا كانت معضلة زحف الرمال أكثر ضراوة في الواحات الجنوبية لدرعة الوسطى، خصوصا واحتي ملحاميد ولكتاوة، فان 

ن من االكتساح الذي يمكن أن مالمس االنتقال وترميل الواحات الشمالية يبدوا واضحا جدا، وبالتالي فهي ليست في مأم

تحدته الرمال لعدة اعتبارات منها انفتاح هذه الواحات على الصحراء ما يجعلها أكثر تأثرا باملؤثرات الصحراوية الجافة من 

جهة، ومن جهة أخرى فتزايد عدد األراض ي املهملة في املنطقة يحفز بشكل كبير تعرضها للتعرية وتصبس هذه التربات بفعل 

الهوجاء قابلة للتحريك والتدرية لتتحول فيما بعد الى كتبان رملية غالبا ما تزحف نحو الشمال، في ظل غياب حاجز  الرياح

طبيعي كالغابات يمكن أن يقف في وجه الترمل. ومن جهة ثالثة فان الرياح في املنطقة تتميز بقوة وكفاءة كبير في نقل الرمال، 

دقيق يسهل كثيرا نقله ملسافات طويلة. وإذا تتبعنا الواحات في وادي درعة الوسطى فهي  هذه األخيرة التي تتميز بنسيج حبيبي

 تتميز بخطيتها، وبالتالي فان ترميلها من الجنوب في اتجاه الشمال وارد جدا مادامت كل الظروف واردة ومحفزة على ذلك. 

 * تزايد حدة زحف الصحراء نحو مجال الواحات:

ا هو الحال بالنسبة لباقي الواحات في شمال افريقيا على واحدة من أكبر الصحاري الحارة في تطل واحات وادي درعة كم

العالم، يتعلق األمر بالصحراء االفريقية الكبرى التي تؤثر بمؤثراتها الجافة على هذه الواحات مساهمة في جفافيتها وقحولتها. 

األراض ي الشمالية مسببة في التهام مجاالت واسعة كانت الى  ويبدو عجز الدول واضحا أمام الزحف املتزايد للصحراء نحو 

األمس القريب تزخر بحياة زراعية متنوعة كما هو الشأن بالنسبة لواحة ملحاميد الغزالن أسفل واحات درعة الوسطى. ان 

راض ي الى صحاري فشل كل الدول في شمال افريقيا في إنجاح مشروع الحزام األخضر، أدى الى تحويل مجاالت واسعة من األ 

وتهديد مجاالت أخرى بسبب تراجع الغابات القديمة وعجز الدول عن صيانتها وتجديدها، وتزايد حدة الجفاف والتجفيف 

 ، فاتحة املجال ملوث هذه األراض ي وتصحرها بداية، تم ردمها وتحويلها الى صحاري في النهاية. 2املرتبط بالتدخل البشري 

مل الحاسم والقادر على مجابهة والحد من زحف الصحراء الى الشمال املغربي، لكن وبسبب يعتبر الغطاء النباتي العا

الظروف املناخية العامة السائدة في املنطقة حاليا، ال تتوفر االمكانيات املائية والترابية لتحقيق ذلك. ما يحفز كثيرا على 

في التوازنات الطبيعية للمجال املغربي يتعلق األمر  زحف الصحراء نحو الشمال مهددا بفناء مجال كان يؤدي دورا كبيرا

بمجال الواحات، الذي يشكل قوسا وقائيا يمتد من املحيط األطلنتي مرورا بواحات طاطا ودرعة وتافياللت وصوال الى واحات 

وارد املائية اما فكيك. ومرد ذلك تزايد حدة التجفيف في املنطقة التي تساهم ف ها عدة عوامل، منها تزايد الضغط على امل

بسبب املشاريع الدخيلة على املجال واألكثر استهالكا للماء في مختلف القطاعات، أو بسبب النمو الديموغرافي وتزايد الحاجة 

                                                           
: دينامية األنظمة الواحية بين املقاومة واألزمة، بحث لنيل الدكتوراه في الجغرافيا، جامعة القاض ي عياض، كلية 2020سعيد ايت عبد الواحد 1

 ص. 330، 270ص اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش، 
نسان ومشكل التصحر في املناطق الجافة، سلسلة الدروس االفتتاحية، الدرس الثاني، جامعة ابن زهر كلية اآلداب : اال1986ادريس الفاس ي 2

 ص 22، 3والعلوم اإلنسانية أكادير، ص
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الى املاء خصوصا بعد التغيرات الحاصلة في نمط عيش الساكنة املحلية، أو بسبب انحباس املاء على هذه املجاالت بسبب 

شيدة في العاليات كما هو الشأن بالنسبة لسد املنصور الذهبي املتحكم في الجريان السطحي لواد درعة عبر السدود الكبرى امل

طلقات ال تفي باستمرار الحياة في السافلة بعد أن اصبس الواد جافا خالل فترات طويلة من السنة وبعد تراجع مستوى 

وي الذي يتعمد كثيرا على هذه املياه الجوفية بتعميق جذوره الفرشات الباطنية والذي أثر على الغطاء النباتي الصحرا

 للبحت عن املاء.

لقد أفرز هذا الوضع زحف وتقدم الصحراء على مجاالت واسعة من درعة الوسطى، وتم التهام مجاالت زراعية ملجموعة من 

قية إذا ما استمر الوضع على هذا الواحات كواحة ملحاميد ولكتاوة، ويهدد بإضافة مجاالت أخرى من مختلف الواحات املتب

الحال، وهو األمر املرجح كثيرا من خالل املعطيات امليدانية التي تؤشر الى األسوأ في ظل غياب تدخالت يمكن أن توقف تقدم 

الصحراء نحو الشمال. وتساهم في استعادة املجال لعافيته، خصوصا وأن الوضعية الطبوغرافية ال تسمس بتنوع استغالل 

. وفي هذا اإلطار تبدوا تدخالت 1ل بسبب تضرسه وبسبب انتشار العروق والرقوق التي تمتد على مجاالت شاسعة املجا

السامية للغابات ومحاربة التصحر ضعيفة ومحتشمة، امانا منها بأن الوضع في هذه املجاالت أصبس خارج السيطرة  املندوبية

جاح أي تدخل مقارنة ببعض املناطق األخرى من املغرب التي تساعد بسبب الظروف املناخية القاسية التي يصعب معها إن

 مندوبيةالظروف املناخية املالئمة في صيانتها واعادة تشجيرها. وبالتالي فبالرغم من عمليات التشجير املحدودة التي تقوم بها 

خصوصا عندما يتعلق األمر بمجال قاحل الغابات، فغالبا ما تبوء بالفشل نظرا ملا تتطلبه هذه األشجار من عناية كبيرة جدا 

 كالجنوب الشرقي للمغرب.

وإذا كان الغطاء النباتي يتميز بندرته وانفتاحه في املنطقة، فان بعض النباتات واألشجار الشوكية املشتتة تتعرض للتدهور 

طقة وفي مجموعة من املجاالت والتراجع. ويعتبر السنط الصحراوي املعروف بالطلح " أمراد" أهم األغطية النباتية في املن

الصحراوية الحارة بصفة عامة. يتميز بانفتاح كبير جدا في املنطقة بسبب الظروف املناخية التي ال تساعد في انباته وتجدده، 

ويعتبر من بين أهم األشجار وأكثرها مقاومة للظروف املناخية الجافة بسبب قدرته الكبيرة على الوصول الى املياه الجوفية 

مترا، وهي الخاصية التي تمكنه من الحصول على حاجياته من املاء أكثر من أي  20يث يمكن لجذوره أن تمتد حوالي ح

صنف آخر. وما يزكي هذا الطرح هو قدرته الكبيرة على التكيف حتى مع الجفاف الحاد، بل ويبقى شامخا متحديا لكل هذه 

يشترك بها مع بعض األغطية النباتية في املناطق الجافة منها أوراقه  الظروف من خالل مجموعة من الخصائص التي تميزه أو 

الصغيرة جدا والتي تتميز بقدرة كبيرة على االحتفاظ باملاء ضد النتس. وبالتالي فهذه الشجرة تمتلك قدرة كبيرة على صيانة 

 ملجاالت.وحماية نفسها بنفسها، في انتظار مبادرات حقيقية للدولة من أجل استنباته في هذه ا

 

 

 

 

                                                           
1Ahmed Taoufik Z, 2009 : les ressources naturelles de la vallée du Dra Moyen (Province de Zagora) : Limites et pressions, in : 

L'environnement oasien face aux mutations économiques et sociales : le cas de Figuig, Publications de l'Institut Royal de la culture 

Amazighe ; Colloques et Séminaires N° 16 ; Imprimerie El Maarif Al Jadida ; rabat ; pp 7-21. 
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 انتشار الطلح الصحراوي خصوصا على مستوى األودية )وادي تنسيفت بواحة مزكيطة(  

 

إذا كان الطلح الصحراوي قادر على تحقيق حاجياته األساسية وقادر على مقاومة الظروف املناخية الصعبة، فان بعض 

. فهو يستغل بشكل كبير في الرعي، فتماره جد محبذة املمارسات والضغوط التي تفرضها الساكنة املحلية تقوم بإضعافه

 ومفضلة لذا املاشية وتستهلكها بشكل كبير. 

ليس املغرب فقط من يعاني من تدهور مجاالته املتاخمة للصحراء، فكل دول شمال افريقيا تعاني. ولكن في العقود األخيرة 

، وهو األمر نفسه الذي دفع بها الى إعادة النظر في أصبس خطر تزايد اإلقحال وزحف الصحراء يهدد مستقبل هذه الدول 

تعاملها وتدخلها في هذه املجاالت الحساسة جدا. ولكن اهتمام هذه الدول واستشعار خطورة زحف الصحراء يختلف من 

ة، تم دولة الى أخرى، باختالف آليات التدخل من جهة، ومن جهة ثانية الختالف الرغبة في معالجة والحد من خطورة الظاهر 

باختالف اإلمكانيات املادية والتقنية لهذه الدول من جهة ثالثة، على اعتبار ما تتطلبه عمليات التشجير وإعادة التشجير من 

تتبع كبير في هذه املناطق القاحلة التي ال تساعد الظروف املناخية على إنجاح العملية، وبالرغم من ذلك انخرطت مجموعة 

ة السعودية في محاولة إعادة الحياة الى صحاريها موظفة اإلمكانيات املالية املهمة، وموظفة من الدول كاململكة العربي

التجارب والخبرات األجنبية إلحياء هذه الصحاري. وفي الجزائر ساهم التأخر في إنجاح الحزام األخضر الى تهديد مدنها 

السد األخضر" أي الحزام األخضر لتجنب األسوء. أما في الشمالية من زحف الصحراء، ليتم حاليا إعادة التفكير في احياء " 

املغرب فالتجارب بالكاد تبدوا محتشمة جدا وقدرتها على مجابهة زحف الصحراء تبدوا ضعيفة جدا مقارنة بحجم التحديات 

 واختالل التوازنات الطبيعية وتهديد حياة الساكنة وأراض هم وحتى منازلهم في الجنوب الشرقي للمملكة. 
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ن االشكال الذي تعاني منه واحات وادي درعة بصفة عامة ال يرتبط فقط بتدهور الغطاء النباتي وبمناورات زحف ا

الصحراء نحو الشمال، ولكن أيضا ما يرافق ذلك من التأثير على التوازنات الحياتية في املنطقة، فالكائنات الحيوانية التي 

بيعية مغايرة، مما يهدد بانقراضها، خصوصا اذا تظافر هذا العامل مع تعيش في هذه املجاالت تجد نفسها أمام ظروف ط

االعتداءات املتكررة لإلنسان من خالل الصيد العشوائي الذي يكون تأثيره كبيرا على الثروة الحيوانية في املنطقة خصوصا 

ة في الجنوب املغربي، حيث الصيد أمام الحضور املتكرر للصيادين الخليجيين ، والذين يساهمون في إبادة الثروة الحيواني

 غير مقنن وحصة الصيد واالنواع املسموح صيدها غير محددة.

 خاتمة:

ان التدخل في املجال دون استحضار خصوصياته ومؤهالته وامكانياته، ودون القيام بدراسات مسبقة للتعرف على آثار هذه 

ماعية ال تتماش ى وامكانياته الحقيقية. وإذا تعلق األمر التدخالت، قد يدخل املجال في وضعيات طبيعية واقتصادية واجت

بمجاالت جد هشة كمجال الواحات، فان ذلك قد يهدد تواجدها واستمرارها، العتماد آليات جديدة ال تتماش ى مع محدودية 

در بمستقبل غامض املوارد الطبيعية، ألن قدرة التحمل ف ها محدودة جدا. وامعان النظر في أشكال التدخل الحالية يوحي وين

على اعتبار تزايد تدهور هذه املجاالت الواحية بتراجع أدائها االقتصادي وظهور أزمات مرتبطة بضعف الواحات وعجزها عن 

تحقيق الحاجيات األساسية للساكنة املحلية والتي تتميز بتزايدها مع تغير نمط عيشها من جهة، ومن جهة أخرى فان استمرار 

ثيرا على زحف الصحراء نحو الشمال املغربي مع غياب حاجز آخر أخضر يمكنه ان يقف في وجه هذا التدهور يحفز ك

الصحراء بعد انهيار الواحات، مما يجعل مكانتها مهمة ضمن املنظومة الترابية الوطنية ويستدعي في نفس الوقت بحث سبل 

 حقيقية وجريئة كفيلة باستعادة عافيتها ومكانتها اإليكولوجية. 
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 آفاق وتحديات األمن الغذائى العربى "مقترحات وحلول وتجارب ناجحة"

Prospects and challenges of Arab food security 

"Suggestions, solutions and successful experiences" 

 

 دكتورة آمال ضيف بسيونى

 املعهد العالى لإلدارة وتكنولوجيا املعلومات بكفر الشيخ

 جمهورية مصر العربية

 مستخلص:

 السلع من واإلستهالك اإلنتاج بين الغذائية والفجوة الجوعى أعداد وتزايد الغذاء نقص من العربية الدول  وخاصة العالم دول  من الكثير يعانى

 الدول  وجعلت املستدامة التنمية أهداف تحقيق على الدول  قدرة من أضعفت التحديات تلك الذاتى اإلكتفاء معدالت وإنخفاض اإلستراتيجية

 . الغذاء من إحتياجاتها لتغطية الخارج من اإلستيراد الى تلجأ العربية

 واإلكتفاء الغذائية الفجوة واقع الثانى واملحور  والتحديات، األبعاد الغذائى األمن  :األول  املحور  رئيسية محاور  أربعة البحث يناقش ذلك لتحقيق

 الدول  جهود:  الرابع واملحور  املستدامة، التنمية وأهداف الغذائى األمن بين العالقة  :الثالث واملحور  العربية، الدول  فى الرئيسية للسلع الذاتى

 . الغذائى األمن لتحقيق الدولية املنظمات ودور  العربية

 املناخية التغيرات وأن الذاتى، اإلكتفاء معدل وإنخفاض العربية الدول  فى اإلستراتيجية السلع من ائيةالغذ الفجوة تزايد الدراسة نتائج من إتضح

 الجوع مؤشرات وتراجع الغذاء من والحرمان الجياع أعداد من زادت والحروب النزاعات وأن الرئيس ى، السبب وليست الغذاء نقص أسباب أحد

  2030 املستدامة التنمية أهداف تحقيق دون  لتوحا العربية الدول  لبعض الغذائى واألمن

 األراض ى بإستصالح واإلهتمام اإلنتاج، زيادة على لتحفيزهم والتسويق اإلنتاج مراحل خالل للمزارعين الدعم تقديم ضرورة :  الدراسة أوصت

 وتحقيق الغذائية الفجوة وتغطية اإلنتاج لزيادة بةالتر  مع تتناسب التى باملحاصيل الصحراوية األراض ى وزراعة الزراعية الرقعة لزيادة الزراعية

 مع للتكيف منظومة ووضع الغذاء على الحصول  مصادر تنويعيجب  كما الزراعى، القطاع فى واألجنبى العربى اإلستثمار وتشجيع الذاتى، اإلكتفاء

 .  املحصول  فى والهدر التخزين خسائر من والحد املناخية التغيرات

 ةاإلفتتاحي الكلمات

 العربية. الدول   - الغذائية الفجوة – املستدامة التنمية – الذاتى اإلكتفاء – الغذائى األمن -  التحديات

Abstract: 

Many countries of the world especially Arab countries suffer from food shortages the increasing number of hungry people the food 

gap between production and consumption of strategic goods and the low rates of self-sufficiency. These challenges have weakened 

the ability of countries to achieve sustainable development goals and made Arab countries resort to importing from abroad to cover 

their food needs. 

To achieve this, The research discusses four main axes: The First axes: Food Security dimensions and challenges, The Second axes: 

The reality of the food gap and self-sufficiency of the main commodities in the Arab countries, The Third axes: The relationship 

between food security and sustainable development goals, and The Fourth axes: The efforts of Arab countries and the role 

ofInternationalorganizations to achieve Food security. 

    It became clear from the results of the study that:  The food gap of strategic commodities in the Arab countries increased and the 

rate of self-sufficiency decreased, and that climatic changes are one of the causes of food shortages and not the main reason, and 

that conflicts and wars have increased the number of hungry people and food deprivation and the decline in indicators of hunger 

and food security for some Arab countries and prevented  the achievement  of The  2030 Sustainable Development Goals.              

    The study recommended:  The necessity to provide support to farmers during the production and marketing stages to motivate 

them to increase production, and to pay attention to the reclamation of agricultural lands to increase the agricultural area and to 
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cultivate desert lands with crops that are commensurate with the soil to increase production, cover the food gap and achieve self-

sufficiency, and encourage Arab and foreign investment in the agricultural sector. Sources of obtaining food and setting up a system 

to adapt to climatic changes and reduce storage losses and crop waste. 

Keywords:        

Challenges - Food security - Self-sufficiency- Sustainable development – The Food Gap - Arab Countries 

 

 

 مقدمة

 فى الدول العربية فى ظل شح املياة وإرتفاع درجات الحرارة  وتغي  
ا
 رئيسيا

ا
ر املناخ ال شك أن األمن الغذائى يشكل تحديا

وتزايد الطلب بفعل التزايد السكانى وإنخفاض اإلنتاجية وإرتفاع أسعار الغذاء   ، فالزراعة العربية لم تحقق الزيادة 

املستهدفة فى اإلنتاج ، واتسعت الفجوة الغذائية وأصبحت الدول العربية تستورد نصف إحتياجاتها من السلع 

 ، الغذائية الرئيسية األمر الذى جعلها فى م
ا
 وإجتماعيا

ا
 وسياسيا

ا
صاف التبعية الغذائية التى لها آثارها السلبية إقتصاديا

فمن خالل توفير  2008وقد إزداد إهتمام الدول بتوفير األمن الغذائي خاصة فى أعقاب اإلزمة الغذائية العاملية عام 

قراراتها السيادية وتوفر  الحياة الكريمة  األمن الغذائى  الصحى واإلكتفاء الذاتى تكون للدول الحرية الكاملة فى إتخاذ

 عن شبح الجوع والفقر  والحرمان وسوء التغذية  والذى يقع فى صلب  اإللتزام العاملى لخطة التنمية 
ا
لشعوبها بعيدا

فى إنهاء جميع أشكال الجوع وسوء التغذية وتحقيق األمن الغذائى وتحسين   وتحقيق أهم أهدافها    2030املستدامة 

 غذية وتعزيز الزراعة املستدامة .الت

إن واقع الحال  لنقص الغذاء فى الدول العربية ليس وليد اليوم بل هو تراكمات لسنوات سابقة تتكامل وتتفاعل معها 

  بفعل ملوثات الدول الصناعية نتجت عنة ظروف طبيعية  غير 
ا
العوامل الطبيعية واملناخية والبيئية التى شهدت تغيرا

 عن انتشار األوبئة واألمراض مالئمة من إ
ا
نتشار موجات الجفاف وشح املوارد املائية واتساع نطاق ظاهرة التصحر  فضال

 التى أصبحت تهدد صحة االنسان والحيوان والنبات 

 :   من منطلق ذلك تتمثل إشكالية  الدراسة فى التساؤالت اآلتية 

 بية ماهى التحديات التى تواجة نقص الغذاء فى الدول العر  -

 ماهى أسباب الفجوة الغذائية بين اإلنتاج واإلستهالك   -

 ماهى أسباب اإلعتماد املتزايد على إستيراد الغذاء   -

 ماهى الجهود املبذولة  لسد الفجوة الغذائية لتوفير األمن الغذائى وتحقيق أهداف التنمية املستدامة   -

 هدف الدراسة : 

 يات التى تواجة االمن الغذائى العربى تسليط الضوء على املشاكل والتحد -

 معرفة حجم الفجوة الغذائية فى الدول العربية وامكانية تغطيتها  -

 امكانية تحقيق اإلكتفاء الذاتى وتوفير األمن الغذائى والحد من االستيراد  -

 ر الغذاء والحد من الجوع .التوصل الى اآلليات التى  تمكن من زيادة اإلنتاج وتجارب بعض الدول التى نجحت فى توفي -

 فروض الدراسة :

  (  تزايد الفجوة الغذائية   فى السلع الرئيسية واإلستراتيجية  1)

 ( التغيرات املناخية وارتفاع الحرارة   سبب  رئيس ى فى نقص الغذاء وانخفاض االنتاج 2)

 املستدامة  ( نقص الغذاء  وعدم توافر األمن الغذائى يحول دون تحقيق أهداف التنمية3)
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 أهمية الدراسة :

 األهمية العلمية : -أ

 تتجلى األهمية العلمية لهذه الدراسة فى اآلتى : 

 املساهمة فى إثراء املعرفة العلمية فى مجال اإلقتصاد بصفة عامة وفى إقتصاديات األمن الغذائى بصفة خاصة  -

 تغطية الفجوة البحثية فى الدراسات السابقة  -

 يات التى تواجة األمن الغذائى العربى  واملقترحات والحلول املمكنة لزيادة االنتاج وسد الفجوة الغذائية معرفة التحد -

  األهمية العملية : -ب 

 يعد األمن الغذائى من أهم مقومات األمن القومى العربى -

صادية واجتماعية وسياسية من أهم مطالب الشعوب العربية توفير األمن الغذائى ملا لة من أبعاد وإنعكاسات اقت -

 وأمنية 

 2030توفير الغذاء والقضاء التام على الجوع من أهم أولويات أهداف التنمية املستدامة  -

 وضع املقترحات والحلول لتغطية الفجوة الغذائية وتوفير األمن الغذائى وتحقيق أهداف التنمية املستدامة  -

 حدود الدراسة   -

وء على التحديات التى تواجة األمن الغذائى العربى وإمكانية زيادة اإلنتاج من السلع تتناول الدراسة تسليط الض

اإلستراتيجية والرئيسية وتغطية الفجوة الغذائية بين اإلنتاج واإلستهالك  وتحقيق اإلكتفاء الذاتى منها للحد من 

 ة اإلستيراد والقضاء على الجوع وسوء التغذية  أهم أولويات التنمية املستدام

 منهجية الدراسة 

يتبع الباحث املنهج الوصفى التحليلى للموضوع محل الدراسة من خالل اإلعتماد على املراجع والكتب والدوريات 

 وتقارير املنظمات الدولية و املواقع اإللكترونية املتعلقة باملوضوع محل الدراسة.

 خطة الدراسة  تنقسم الدراسة إلى أربعة مباحث  : -

 : األمن الغذائى األبعاد والتحديات  املبحث األول 

 املبحث الثانى : واقع الفجوة الغذائية واإلكتفاء الذاتى للسلع الرئيسية فى الدول العربية 

 املبحث الثالث : العالقة بين األمن الغذائى وأهداف التنمية املستدامة 

 ألمن الغذائى املبحث الرابع : جهود الدول العربية ودور املنظمات الدولية لتحقيق ا

 

 الدراسات السابقة:   -

( بعنوان : دراسة اقتصادية لواقع األمن الغذائى العربى فى ضوء التغيرات االقتصادية 2018( دراسة  )منى البغدادى 1)

واإلقليمية والدولية ،  تهدف الدراسة الى تحليل واقع األمن الغذائى العربى ، وتوصلت الدراسة الى إنخفاض معدل 

ية للمجموعة السلعية الغذائية وتزايد العجز فى امليزان التجارى ،  وتوص ى الدراسة بضرورة عالج الخلل فى امليزان التغط

 التجارى الزراعى وزيادة اإل ستثمارات العربية البينية وتفعيل مقومات التكامل االقتصادى العربى .

 

ر االقتصادية للتوسع فى استصالح األراض ى الجديدة على ( بعنوان : اآلثا 2019( دراسة ) السيد جاد عبد الرحمن 2) 

األمن الغذائى املصرى ، تهدف الدراسة الى دراسة اآلثار االقتصادية للتوسع فى استصالح األراض ى الجديدة على األمن 
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 وان محصول القمح والذرة من 
ا
اهم الغذائى املصرى ، وتوصلت الدراسة الى تزايد مساحة األراض ى الجديدة سنويا

املحاصيل التى تزرع فى االراض ى الجديدة ، وتوص ى الدراسة ضرورة التوسع فى مساحات زراعة القمح والذرة الشامية ، 

 وتوفير القروض طويلة األجل لتشجيع املستثمرين ، والتقليل من إستيراد القمح .

 

 املنطقة العربية  ( بعنوان : محددات ومهددات األمن الغذائى فى 2018( دراسة ) يوسف بن يزة 3)

تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على أهم املحددات التى تجعل املنطقة العربية من أهم املناطق القادرة على تحقيق 

األمن الغذائى ، وتوصلت الدراسة الى ان التخفيف من حدة مهددات األمن الغذائى فى املنطقة العربية يعتمد على 

ة الحماية االجتماعية وتحسين ظروف املعيشة فى األرياف وتحسين البنية التحتية ركيزتين اساسيتين هما تعزيز شبك

ومنح القروض للمزارعين ، وأوصت الدراسة بضرورة تنظيم النسل واألسرة ، وتغيير السلوك االستهالكى وترشيدة ، 

 توجية برامج تعليمية لتدريب االسر على النظام الغذائى املتوازن .

 

 رة مراد ، راتول محمد ( بعنوان : األمن الغذائى فى الوطن العربى انجازات وتحديات (  دراسة ) جبا4)

تهدف الدراسة الى تقييم وضع األمن الغذائى فى الوطن العربى وتوصلت الدراسة الى ارتفاع فى قيمة الفجوة الغذائية 

املوارد الزراعية ،  اإلعتماد على اإلستيراد  نتيجة تراجع االنتاج الغذائى ، انخفاض معدالت االكتفاء الذاتى لعدم كفاءة

من األسواق الدولية لتوفير الغذاء لشعوبها ، وقد أوصت الدراسة ضرورة النهوض بالزراعة العربية وتطويرها من أجل 

تقليص الفجوة الغذائية ، تخصيص مبالغ من الدخل النفطى لإلستثمار  الزراعى ، ومشاركة املجتمع املدنى والقطاع 

 خاص فى تطوير  إنتاج الغذاء سواء بالتمويل أو التسويق .ال

 

من سياق ماسبق يتضح أن الدراسات السابقة فى مجملها تناولت  تحليل واقع األمن الغذائى فى الوطن العربى وإمكانية 

يدة على األمن تحقيق اإلكتفاء الذاتى ، كما تناولت بعض الدراسات دراسة اآلثار االقتصادية لألراض ى املستصلحة الجد

الغذائى  إال أن هذة الدراسات فى مجملها أغفلت  التحديات التى تواجة  الدول العربية على إختالف ظروفها ومواردها 

وإمكانياتها  فى توفير األمن الغذائى ولم تربط بين األمن الغذائى وأهداف التنمية املستدامة كما إشتمل البحث على 

ل الدراسات السابقة وبالتالى يستطيع البحث تغطية الفجوة البحثية ، كما أنه يعتبر فروض لم يتم إختبارها من قب

 إضافة للدراسات السابقة ومكمل لها .

 

 املبحث األول                                                                              

 األمن الغذائى األبعاد والتحديات                                                           

يعد األمن الغذائي من التحديات الرئيسية فى العالم وفى الدول العربية والدول النامية فعلى الرغم من توافر املوارد الطبيعية 

زايد على األغذية، من أرض وموارد بشرية، فإن الزراعة العربية لم تحقق الزيادة املستهدفة فى اإلنتاج ملقابلة الطلب  املت

 واتسعت الفجوة الغذائية وأصبحت الدول العربية تعتمد على الخارج لتوفير السلع الغذائية

ل تحقيق األمن الغذائي أحد األولويات الرئيسية للدول العربية وأهم أهداف خطة التنمية املستدامة ويكمن التحدي في 
ّ
يشك

  مليون نسمة، وذلك بسبب  360ى  للمجتمعات العربية الذين تجاوزوا البتوفير الكمية املطلوبة من الغذاء الجيد والصح

  فاقت والتي السريعة السكانية الزيادة
ً
 املعوقات ظّل  في التحّدي الدول ويزداد الغذاء بتلك إنتاج فى الزيادة معدالت كثيرا
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عي التي املياه ندرة وأبرزها تواجهها، التي جتماعيةواإل  اقتصاديةواإل الطبيعية
ّ
نتشار إو  املناخ تغير بفعل تتفاقم أن توق

  .للزراعة الصالحة األراض ي وتناقص ، التصحر 

 من منطلق ذلك نتناول دراسة النقاط اآلتية : 

 
ً
 مفهوم األمن الغذائى    -أوال

 
ً
 مقومات األمن الغذائى العربى  -ثانيا

 
ً
 أبعاد األمن الغذائى  -ثالثا

 
ً
 الغذائى العربى  التحديات التى تواجة األمن -رابعا

 

 
ا
 مفهوم األمن الغذائى   –أوال

 قدر على الحصول  بأنه تعريفة وتم ،  1943لقد حظى مفهوم األمن الغذائى باهتمام كبير منذ مؤتمر التغذية والزراعة عام

  .كاف ومستقر من الغذاء لكل شخص 

أنه " توافر إمدادات غذائية عاملية كافية من املواد  على1974مفهوم  األمن الغذائى فى مؤتمر األغذية العاملى فى روما عام 

نتاج الغذائية األساسية فى جميع األوقات للحفاظ على التوسع املطرد فى إستهالك األغذية والتعويض عن التقلبات فى اإل 

جميع الناس فى جميع نشر البنك الدولى تقريرة ) الفقر واملجاعة ( عرف األمن الغذائى بأنه "وصول  1986فى عام  1واألسعار" 

 2األوقات الى مايكفى من الغذاء لحياة نشطة وصحية " 

 طبقا غذاء من علية إعتاد وما حدة على مجتمع كل وضع على يتوقف الغذائى األمن يجعل  : الغذائي لألمن النسبى املفهوم

 . الحقيقية املعيشة مستويات إلختالف آلخر مجتمع من يختلف الذى الدخل ملستوى 

 املجتمع أفراد من فرد لكل تؤمن التى الغذائية املواد كمية تدفق إستمرار ضمان يعنى:  الغذائي لألمن املطلق هوماملف

 الزمن . من فترة اى خالل وذلك دوليا عل ها املتفق للمعايير وفقا الصحية للحياة املطلوبة الحرارية السعرات من مستوى 

ق اإلكتفاء الذاتى بإعتماد الدولة على مواردها وإمكاناتها ف ى إنتاج إحتياجاتها : " تحقي املفهوم التقليدى لألمن الغذائى

" 
ً
 الغذائية محليا

 قتصاديةإو  جتماعيةإو  مادية بفرص األوقات جميع في الناس جميع تمّتع " أنه الغذائي لألمن املتحدة األمم لجنة تعريف

لّبي ومغذية كافية وآمنة أغذية على للحصول 
 
 3وصحية،" نشطة حياة لتحقيق الغذائية حتياجاتهمإو  تفضيالتهم ت

توفير الغذاء لجميع أفراد املجتمع بالكمية والنوعية الالزمتين للوفاء  " (FAO )تعريف منظمة األغذية والزراعة الدولية   

 4حتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة "إب

 مع التحوالت االقتصادية املعاصرة فى ظل العوملة وتحرير التجارة األكث FAOمن هذة املفاهيم نجد أن مفهوم الب 
ً
ر انسجاما

 ومتطلبات التنمية املستدامة  
ً
 الدولية فى السلع الزراعية وتمشيا

 5:  على الركائز  الرئيسية اآلتية ( 1996) لألغذية العاملي القمة ملؤتمر يستند مفهوم األمن الغذائى وفقا

     Availabilityئية توفير السلع الغذا -1

                                                           
1

 - -Marion Napoli :( 2011)Towards a Food Insecurity Multidimensional Index (FIMI) Master in human Development 

and Food Security.Universita degli studi di roma.,p.7.                                                                                          
2
 - -World Bank:(1986) Poverty and Hunger : Issues and option for food Security in Developing Countries , Washington 

.DC. p.1.                                                                                                                                                                               
3

 /https://mawdoo3.comمارس )د.ن(، انظر الرابط :  25( ماهى سبل تحقيق األمن الغذائى ، قضايا مجتمعية ، 2019 (لبنى نصار :  - 
4

) المحور ( انظر الرابط : صندوق النقد العربى : ) د.ن( األمن الغذائى فى الدول العربية الفصل العاشر  - 

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reports// 
5

 https://alghad.comعاكف الزعبى : أبعاد األمن الغذائى ومتطلباتة ، جريدة الغد )د.ن ( انظر الرابط :   - 

 encyclopedia.org/dictionary-https://politicalالموسوعة السياسية ، انظر الرابط :  -  

https://mawdoo3.com/
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reports/
https://alghad.com/
https://political-encyclopedia.org/dictionary
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من أهم ركائز األمن الغذائى توافر الغذاء بكميات كافية ذات الجودة املناسبة ضمن املخزون اإلستراتيجى  أو عن طريق 

اإلنتاج املحلى أو املساعدات واإلعانات أو اإلستيراد ، كما أن توافر الغذاء أصبس مرهونا بمدى توافرة فى السوق العاملية التى 

 دورها الى عاملين :تخضع ب

 مخاطر الطبيعة التى تتزايد مع التغيرات املناخية  -أ

األهداف السياسية للدول الكبرى املنتجة للغذاء والتى تستخدمة كسالح شديد الفعالية   للضغط السياس ى على الدول  -ب

ث الدول عن الغذاء لتلبية املستوردة لتحقيق مصالحها وقد تحجم عن عرض الغذاء فى األسواق ففى بعض األحيان تبح

 فى األسواق مثل ماحدث مع مصر إمتنعت 
ً
الواليات  إحتياجات مجتمعاتها وهى قادرة على دفع ثمنه لكنها التجدة معروضا

 موقفهم ضد 
ً
املتحدة عن بيع القمس ملصر رغم أن مصر قادرة على سداد ثمنه فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر وأيضا

 بعد غزوة ألفغانستان وضد ليبيا إبان حكم الرئيس القذافى اإلتحاد السوفيتى سا
 
 1بقا

  Food Accessibilityامكانية الحصول على الغذاء  -2

 أنظمة على يحتاجها األفراد وتوفير املوارد والقدرة الشرائية للحصول  التي الغذائية املوارد من كافية كميات إمكانية وصول 

  مناسبة عالية الجودة  غذائية

   Utilization( اإلستخدام) الغذاء من االستفادة -3

 الغذاء أنظمة مثل الداعمة التحتية البنية توفير يتطلب والذي الفسيولوجية اإلحتياجات كل لتلبية الغذاء إستخدام

 . الغذائي الرفاه من حالة إلى للوصول  الصحية،  والرعاية الصحي، النظيفة، والصرف الكافية، واملياه

 Stability( الثبات) الغذاء أوضاع رإستقرا -4

 إستمرار يتضمن ما وهو. األوقات كل في والكافية اآلمنة الغذائية باملواد األفراد تزويد ستمرارإو  بالغذاء اإلمداد إستقرار 

ة ، وعدم أو تقلب أسعار  السلع الغذائية  األساسي املناخية أو االقتصادية األزمات مثل املفاجئة الصدمات مع حتى اإلمداد

 هذة العوامل تقوض إستقرار األمن الغذائى .والبطالة  اإلستقرار السياس ى 

 
ا
 2مقومات األمن الغذائى العربى  -ثانيا

 تتمثل مقومات األمن الغذائى العربى فى  العناصر اآلتية :

لزراعية الخصبة والصالحة للزراعة األراض ى ا و وفرة املصادر املائية واملوارد البشرية  ، خصائص الدولة الجغرافية واملناخية 

ذا توافرت تلك املقومات فى أى دولة ، فإالتكنولوجيا الحديثة  ، وإستخداموفرة املراعى والغابات والثروة الحيوانية  ، و 

تى تستطيع توفير األمن الغذائى ملجتمعاتها وتحقيق اإلكتفاء الذا إستغالل أمثلواستطاعت إستغالل تلك اإلمكانات واملوارد 

 .دون أى معاناة 

 
ُ
 3أبعاد األمن الغذائى   -ثالثا

 قتصادىاإل البعد -1

 والسياس ى جتماعىاإل  البعد -2

 الحركى البعد -3

 قتصادىاإل البعد  -(1)

                                                           
1
 /https://www.dw.com/ar،)د.ن( انظر الرابط  مس يهدد بفقدان رغيف الخبز تدهور زراعة الق –( العالم العربى 2016 )ابراهيم محمد  - 

 
2
تموز   3( األمن الغذائى العربى : توافر املقومات وانعدام التخطيط ، مركز املستقبل للدراسات االستراتيجية قضايا اقليمية ، العدد 2020حيدر الحيدر األجودى :)  - 

  https://www.mcsr.net/news581انظرالرابط :
3
 30ص- -25( ، اقتصاديات املوارد والبيئة ، دار الفكر ، عمان األردن ، ، ص 2008احمد رمضان نعمه هللا ، ايمان عطية ناصف ) - 

https://www.dw.com/ar/
https://www.mcsr.net/news581
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 على والعرض الطلب جانبى دراسة تستلزم والتى الغذائية والفجوة الغذائى األمن بين تربط التى العالقة يوضح هذا البعد

  جانبا االقتصادى البعد يتضمن، و خارجية  او محلية  مصادر من سواء الغذاء وتوفير األسواق إستقرار ومدى الغذاء
ً
 تنمويا

 والصحة الجيد الغذاء بين طرديهال العالقة حيث االقتصادية التنمية عملية على الغذائى األمن مستوى  أثر فى يتمثل

 زيادة فى يسهم الذى الداخلى باالستقرار يشعرهم الغذاء بتوفير الفقيرة الطبقات ، وشعور  االقتصادية التنمية وعملية

 والعكس  واالجتماعية االقتصادية أوضاعهم وتتحسن كمنتجين بدورهم القيام على ويشجعهم االقتصادية التنمية معدالت

  ينعكس التغذية مستوى  تدهور 
ً
 هنا من العمل اقأسو  فى تواجدهم دون  ويحول  املجتمع ألفراد الصحية الحالة على سلبيا

 . الناميةالعربية و   البالد فى اإلنتاج عناصر أهم باعتباره البشرى  املال راس فى ستثماراإل  أهمية تبرز

  االقتصادى البعد يتضمن كما
ً
  جانبا

ً
 املساحة تحديدمن حيث  الدولة تتبعها التى الزراعية السياسة تحديد فى يتمثل زراعيا

  الزراعى  اإلنتاج على ذلك وأثر واألسماك والحيوانات الدواجن وتربية راعيةالز  امليكنة وإستخدام املنزرعة

 والسياس ى االجتماعى البعد (2)

 صحية بصورة حياته لتستمر مواطن لكل حق الغذاء وتوفير اإلنسان حقوق  كأحد الغذاء أهمية فى البعد هذا يتمثل

 اإلستقرار تحقيق عدم فى يساهم التوزيع فى العدالة عدمو  املجتمع فى الغذاء من الكفاف حد توافر عدم بينما ونشطة

 فى يستخدم ما وكثيرا السياس ى  للنظام اإلاستقرار تحقيق فى يساهم الغذاء توفير أن ، كما الداخلى األمن  و يهدد اإلجتماعى

 التى املتقدمة ول الد قبل وأحد الوسائل لتحقيق األهداف السياسية من  السياس ى للضغط كسالح الغذاء الحالى الوقت

 أشد فى النامية الدول  وكانت 1974 عام العالمى الغذاء أزمة فى ماحدث مثل النامية الدول  على الغذائية الفوائض تمتلك

 .  وكمبوديا لفيتنام األمريكية املعونات تركزت بينما الغذائية واملعونات الغذاء الى الحاجة

 الحركى البعد (3)

  املاض ى فى عنة الحاضر فى الغذائى ف األمنإختال  فى هذا البعد  يتمثل
ً
 وفى اإلنسانية الحاجات فى املستمرة للتطورات نظرا

 يكون  نأو  البد الغذائى األمن مفهوم نإف وبالتالى إنتاجها فى املستخدمة الفنية الطرق  وكذلك قتصاديةاإل املوارد حجم

 
ً
 بمعنى مفهوما

ً
 . زمنية فترة أى فى الدولة بها تمر ظروف ىوأ تغيرات أى مع التكيف على قادر أنة حركيا

 
ا
 التحديات التى تواجة األمن الغذائى العربى  –رابعا

 تواجة  حكومات الدول العربية العديد من التحديات التى أضعفت من انتاج الغذاء  أهمها : 

 التغيرات املناخية * 

 املناطق أكثر من العربية املنطقة تعدو ، العالم دول  ميعلج الشاغل الشغل هي املحتملة وآثارها املناخية التغيرات أصبحت

 إ يرتبط الذى املناخ تغير آلثار عرضة
ً
  رتباطا

ً
وتأثيرها  وإرتفاع درجات الحرارة الشديد الجفاف مثل الغذائى باألمن وثيقا

تلك التغيرات أدت الى  1.الغذائي مناأل  السلبى على اإلنتاج الزراعى والثروة الحيوانية وتؤدى الى زيادة إستهالك املياة مما يهدد

قتصادية حيث طغى العمران على جتماعية واإلختالل التوازن بين البيئة والنظم اإل إإحداث تغير فى أصول النظام الغذائى و 

 تصل بعض األراض ى الزراعية الخصبة واختل التوازن الرعوى مما أدى الى تدهور التربة وتعريتها وانخفاض إنتاجيتها بنسبة

كما أدى قطع  2العربية الدول  بعض  تواجهها التي الرئيسية الطبيعية التهديدات ،مما يزيد من وامتداد التصحر %30 الى

 3األشجار والغابات لألغراض الزراعية الى فقدان خصوبة التربة وتدهور انتاجيتها  والتأثير على نسب اإلكتفاء الذاتى

                                                           
1
ات املناخية على األمن الغذائى ، مركز املستقبل للدراسات املتقدمة ، سنغافورة ،  )بدون ( انظر الرابط : ( تأثير التغير 2015إسراء أحمد اسماعيل :) - 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/831 
2
 8تقريراألمن الغذائى،  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لفربى آسيا ) اإلسكوا( ، ص 2030(آفاق املنطقة العربية 2017تقرير األمم املتحدة : ) - 

3
(أثر التغيرات املناخية على وضع الزراعة والغذاء فى مصر ورقة بحثية مقدمة الى املؤتمر الدولى بعنوان " التغيرات 2009جمال محمد صيام ، شريف محمد سمير فياض: ) - 

 9نوفمبر، ص 3-2ى مصر ، شركاء التنمية للبحوث والدراسات ، القاهرة ، املناخية وآثارها عل

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/831
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/831
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 للغاية  يعكس تخلف التخلف التكنولوجى لإلنتاج*  
ً
اإلنتاجية الزراعية العربية فمازال إستخدام التكنولوجيا محدودا

حيث التخلف التكنولوجى لإلنتاج فى البذور والتقاوى املستخدمة التى التناسب مع  البيئة والتغيرات املناخية ، وعدم 

نة اآلالت ، الى جانب عدم تقديم الدعم التوسع فى استخدام اآلالت الزراعية إلرتفاع أسعارها والكوادر الفنية لتشغبل وصيا

 .الحكومى أو مصادر ائتمان تمكن املزارع من  شراء التكنولوجيا املتقدمة فى الزراعة تحد من الزيادة اإلنتاجية 

التى اتبعتها الدول خالل الفترة املاضية اتسمت بالتحيز   عدم فاعلية  السياسات االقتصادية والزراعية غير املدروسة*  

القطاع الزراعى وأسهمت فى تدهور القطاع الزراعى وأضرت بانتاج املحاصيل الزراعية و الغذائية ، وتركزت النسبة  ضد

 . ستثمارات فى القطاعات األخرى على حساب القطاع الزراعىالكبرى من اإل 

واتساع الفجوة الغذائية ساهم فى تردى أوضاع القطاعات الزراعية   تحرير التجارة الدولية فى إطار جولة أورجواى*  

وزيادة الضغوط على موازين املدفوعات ، كما أن  الغاء الحواجز الجمركية ٌحول الدول املصدرة للسلع الزراعية  مثل مصر 

 1لى دول مستوردة للسلع الغذائية خاصة القمس املدعوم واملنتج من الواليات املتحدة االمريكية إواملغرب 

نخفاض فى عدد املحاصيل املتاحة لألغذية إكالذرة وقصب السكر أدى الى  ن النباتات الزراعيةانتاج الوقود الحيوى م*  

ورفع أسعارها  وحسب تقديرات منظمة األغذية والزراعة ) الفاو( بأنة من املتوقع إرتفاع إنتاج الوقود الحيوى من الذرة فى 

خرى أ% ، ودول  7.2% ، والصين تنتج حوالى  35.8نتاجها نحو إ% ، البرازيل بلغ  39.2الواليات املتحدة األمريكية  ليبلغ 

% من الوقود الحيوى من مجمل اإلستهالك  عام 20%  كما تتجة السياسات فى املجموعة األوروبية واليابان إلحالل  17.8

من صادرات الحبوب  %28لليابان و أن الواليات املتحدة األمريكية توفر حوالى   2030للمجموعة األوروبية وفى عام  2020

 املستوردة الدول  فى الغذائى األمن وضع تفاقم إلى التوجة هذا يؤدى العاملية  إلستخدامها فى إنتاج الوقود الحيوى وسوف

% من حركة التجارة العاملية للحبوب تتجة لزيادة إنتاجها من  73كما أن هناك دول تساهم ببحوالى    العربية الدول  خاصة

 .األرجنتين –تحاد األوروبى اإل –الواليات املتحدة األمريكية  –كندا  –هى  استراليا الوقود الحيوى و 

كما حذرت منظمة األغذية والزراعة )الفاو ( فى تقريرها من التأثير السلبى  إلستخدام األغذية فى إنتاج الوقود على الفقراء فى 

  2ائية الرئيسية كالسكر والذرة واملحاصيل الزيتية رتفاع أسعار املحاصبل الزراعية الغذإلى إالعالم  حيث يؤدى 

فهناك مليارات من األطعمة الصالحة للتغذية يتم التخلص منها كل عام ومعظمها فى  هدر الطعام من العادات السيئة  *

 يبلغ حوالى  الدول املتقدمة ومع ذلك يموت الكثير فى الدول النامية من الجوع ، فقد أشارت الفاو الى أن الطعام املهدور 
ً
عامليا

 .مليار طن كل عام  1.3

 ماتحول دون  عدم اإلستقرار السياس ى و الصراعات واملنازعات والحروب*  
ً
على اإلنتاج الغذائى وكثيرا

ً
 سلبيا

ً
تؤثر تأثيرا

الغذائى فى سوريا  وصولة الى األسواق الدولية واملحلية ، فى اآلونة األخيرة إزداد عدد السكان اللذين يعانون من إنعدام األمن

والسودان والصومال والعراق واليمن بسبب النزاعات األخيرة والجارية ، كما تسببت فى نقص التغذية والهزال والتقزم بين 

 3األطفال دون سن الخامسة.

لى إنعدام وفى تقرير صادر عن األمم املتحدة أن النزاعات والظروف املناخية والصدمات اإلقتصادية وجائحة كورونا  تؤدى ا

أفغانستان  –أثيوبيا  –اليمن  –سوريا  –بؤرة ساخنة للجوع فى العالم ومن هذة املناطق لبنان   23األمن الغذائى الحاد فى 

                                                           
1
أزمة الغذاء فى الدول العربية حلول قصيرة األمد ، مؤسسة كارنيغى للسالم الدولى ، ، حزيران ، ، انر الرابط :  (2008)ابراهيم سيف :  - 

https://carnegieendowment.org/files/Ar_Saif_Commentary_Food_Crisis_June_21.pdf 

                                                                                                                          https://www.annajah.net/ 
2
، ) د.ن( انظر الرابط :  194صندوق النقد العربى :) د.ن( األمن الغذائى فى الدول العربية ، الفصل العاشر ) املحور (  ص  - 

amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reportshttps://www.// 

 chemistry.pdfhttps://m.mu.edu.sa/sites/default/files/field/نوال محجوب سليمان : الوقود الحيوى اليجابيات والسلبيات ، ) بدون ( انظر الرابط :  -
3

 6، ص 2017تقرير األمن الغذائى، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا ) اإلسكوا( ، 2030تقرير األمم املتحدة : آفاق املنطقة العربية  -

https://carnegieendowment.org/files/Ar_Saif_Commentary_Food_Crisis_June_21.pdf
https://carnegieendowment.org/files/Ar_Saif_Commentary_Food_Crisis_June_21.pdf
https://www.annajah.net/
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reports/
https://m.mu.edu.sa/sites/default/files/field/chemistry.pdf
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فريقيا الوسطى . وقد حذرت منظمة األمم املتحدة للزراعة واألغذية ) الفاو( وبرنامج األغذية العالمى أجمهورية  –أنغوال  –

نعدام األمن الغذائى مستويات عالية إاملجاعة يحجبها الرصاص والبيروقراطية ونقص التمويل مع بلوغ من أن اإلغاثة من 

 ، وأن 
ً
مما يؤكد صعوبة  1مليون شخص معرضون لخطر املجاعة مالم يتلقوا مساعدات غذائية ومعيشية فورية .  41جدا

 ير األمن الغذائى ملجتمعاتها .  التحديات التى تواجهها املنطقة العربية وبعض دول العالم فى توف

مما يترتب علية وجود فجوة تمويلية أدت الى ضآلة معدالت نمو  قصور التمويل الزراعى من صناديق التمويل العربية* 

 نتاج فى البالد التى تتوافر ف ها املوارد الزراعية ولكنها تفتقر الى املوارد التمويلية ، ستثمار واإل اإل 

بسبب نقص مدخرات القطاع الخاص فى الزراعة ، وخضوعة  قطاع الخاص فى اإلستثمار الزراعىضآلة مساهمة ال*  

 من دخلة.، وعدم تشجيع الحكومة له 
ً
 لقوانين متنوعة من الضرائب  تمتص جانبا

 بسبب إرتفاع معدالت هجرة العمال من الريف الى املدينة   نقص األيدى العاملة املدربة فى زراعة وجنى املحصول *
ً
هربا

 .ختالل توزيع الخدمات واملرافق العامة إختالل التوازن التنموى بين املناطق الحضرية والريفية ، و إمن ظروف املعيشة  و 

يؤدى الى زيادة الطلب على الغذاء وبالتالى زيادة العجز الغذائى وخاصة  ارتفاع معدالت النمو السكانى فى الدول العربية*  

تشير تقديرات منظمة ، حوبة بتدنى مستوى اإلنتاج و إرتفاع أسعار الغذاء فى األسواق العاملية ذا كانت هذة الزيادة مصإ

األغذية والزراعة لألمم املتحدة واملنظمة العربية للتنمية الزراعية الى إرتفاع أسعار السلع الغذائية خالل السنوات القادمة 

بنسب أكبر من زيادة االنتاج وتعاظم الضغوط على املوارد املحدودة %  2.2ستمرار النمو السكانى  بمعدل بلغ نحو إفى ضوء 

 من املياة واألراض ى تعد من أهم التحديات التى تثير القلق حول مستقبل األمن الغذائى العربى .  

 بسبب اإلسراف الشديد فى اإلستخدام حيث تبلغ مساحة الوطن العربى شح املوارد املائية وضعف كفاءة الرى *  

% فقط  2.1% فقط من إجمالى املياة السطحية الجارية فى العالم ، ويتلقى  0.7من مساحة اليابسة و يحتوى على  % 10.8  

 من املوارد املائية يتعرض للفقدان مما يؤثر على إنتاج املحاصيل التى تحتاج الى 
ً
 كبيرا

ً
من أجمالى أمطار اليابسة وأن جزءا

 الدول  بين املائية املوارد توزيع علية الدول العربية فى الغذاء . كما يوجد تباين فى املياة مثل محصول األرز الذى تعتمد

ومنها من يعتمد على املياة الجوفية وتحلية املياة ،كما أنه من املتوقع إنخفاض متوسط نصيب الفرد منها إلى نحو  العربية

سد النهضة وتأثيرة السلبى على نصيبهم من املياة  وهو ماتعانى منة مصر والسودان بسبب مشكلة 2030متر مكعب عام  500

 والنشاط الزراعى  ، 

أن التحديات التى تواجة القطاع الزراعى فى دول الخليج العربى الندرة  "FAO"نظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ترى م 

 .ومحدودية األراض ى الخصبة  الشديدة ملوارد املياة العذبة واملناخ القاس ى املمثل فى إرتفاع درجات الحرارة 

 لبيانات البنك الدولى
ا
%  1.6فقد وصلت نسبة األراض ى الصالحة للزراعة فى اململكة العربية السعودية الى  2016لعام  وفقا

% فى العالم 3.5% فى الكويت بينما بلغت  0.4% فى قطر و 1.2% فى اإلمارات العربية املتحدة وo.6من مساحة األراض ى  و 

 على القدرة أن % فى العالم ، تلك املساحات الضئيلة الصالحة للزراعة فى دول مجلس التعاون الخليجى توضح11.1و  العربى

  2% من غذائها 80ستيراد  بأكثر من ومن ثم تضطر لتغطية العجز فى الغذاء الى اإل   محدودة الغذاء إنتاج

 

 

 املبحث الثانى
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https://www.skynewsarabia.com/middle-رابط : أغسطس ، انظر ال 1بؤرة في العالم، العربية، أبو ظبى ،   23( تحذيرات أممية من مجاعات في 2021هاني مسهور: ) -

east/1454574- 
2
 هل تنجح تكنولوجيا الزراعة فى تقليل الفجوة ،)بدون( 80كريم صهيب :  - 

ً
 ، انظر الرابط : 2020اكتوبر  14% من الغذاء مستورد خليجيا
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 لذاتى  للسلع الرئيسية فى الدول العربية  واقع  الفجوة الغذائية واالكتفاء ا     

 

تمثل الفجوة الغذائية فى العالم بصفة عامة والدول العربية خاصة مشكلة إقتصادية وإجتماعية ذات أهمية بالغة فى 

اإلقتصاد القومى حيث تسعى أى دولة الى تحقيق اإلكتفاء الذاتى من الغذاء ملجتمعاتها وعدم وجود فجوة بين الطلب 

 رض،  يعتبر اإلكتفاء الذاتى من الغذاء مرآة تعكس الوضع اإلقتصادى ألى دولة والع

 
ً
تعكس الفجوة الغذائية فى الدول العربية مجموعة من املتغيرات أهمها املوارد املائية املتاحة واملستوى التقنى السائد فضال

املؤشرات إلمكانية تحقيق األمن الغذائى من عن نمط السياسات اإلقتصادية ومدى فاعليتها ، ويعد حجم الفجوة من أهم 

خالل تحقيق التكامل االقتصادى العربى الذى يعتبر ضرورة ملواجهه املتغيرات العاملية سواء فى األسعار أو  اإلنتاج العالمى  

 من الغذاء،  

 العربية الدول  فى من منطلق ذلك يتم مناقشة الفجوة الغذائية وأسبابها واإلكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية  

  
ا
 الفجوة الغذائية فى الدول العربية :     -أوال

عتمدت عل ها املنظمات الدوليه للتعرف على حالة األمن الغذائى وهى  تعبر عن مدى إتعد الفجوة الغذائية من املؤشرات التى 

لفرق بين إجمالى اإلحتياجات من الغذاء عن زداد اإكفاية اإلنتاج املحلى من الغذاء ملواجهه متطلبات اإلستهالك املحلى فكلما 

 قتصاد عن الوفاء باإلحتياجات الغذائية للمجتمع ، إجمالى املنتج من الغذاء دل ذلك على عدم مقدرة اإل

 أسباب الفجوة الغذائية  (1)

حة ضيق مساحة األراض ى الزراعية وإنخفاض نصيب الفرد من الرقعة الزراعية فقد بلغت مساحة األراض ى الصال -* 

على  1%   32.78مليون هكتار وعلى الرغم من هذة املساحة الكبيرة  فلن تتعدى املساحة املستغلة منها   220.13للزراعة 

 من 0.2 الصين فى الفرد بنصيب مقارنة الفدان من 0.1 حوالى الزراعية الرقعة سبيل املثال بلغ نصيب الفرد فى مصر من

 . كامل دانف واحد الفرد نصيب أمريكا وفى الفدان

 لزراعة املخصصة الزراعية األراض ى قلة إلى أدى وهذا الفواكه بأشجار الزراعية األراض ى من كبيرة زراعة مساحات -*

 الرئيسية املحاصيل  من وغيرها والذرة القمس مثل الرئيسية  الغذائية املحاصيل

  املحاصيل بعض أدى الى إنخفاض إنتاج .ديثةالح الزراعية والصوبات الزراعية واآلالت التكنولوجيا ستخدامإ عدم -*

إزدادت إلى  2014مليون نسمة عام    390.63الزيادة املستمرة فى أعداد السكان  فى الوطن العربى و التى بلغت نحو  -*

أدت هذة الزيادة الى انخفاض متوسط نصيب الفرد من  2020مليون نسمة عام  430الى   2017 مليون نسمة عام   414.83

 .لرقعة الزراعية ويرجع ذلك الى التصحر وضعف اإلستثمارات فى البنية التحتية املطلوبة إلستصالح األراض ى ا

تعتبر قضية فقد وهدر الغذاء من أهم القضايا ، الفاقد والهدر من اإلنتاج العربى من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية -*

العربية واملستدامة ، يقدر الهدر والفاقد على املستوى العالمى بما يتراوح بين املرتبطة بأهداف إستراتيجية التنمية الزراعية 

 من الغذاء املوجه لإلستهالك ، أما على املستوى العربى  فقد بلغ إجمالى الفاقد واملهدر نسبة 
ً
ربع وثلث ما يتم إنتاجة سنويا

 من والهدر الفاقد ( وقدرت قيمة 1دول رقم )كما يوضحها ج كالحبوب% من إجمالى اإلنتاج من السلع الرئيسية 33.95

مليون طن  99.85نحو  2018فى العام  والتوزيع والتعبئة والتخزين الحصاد مابعد ومرحلة اإلنتاج مرحلة فى الرئيسية السلع

ائية ، مما % من إجمالى املتاح لإلستهالك من كافة السلع الغذ 31.2مليار دوالر والتى شكلت نحو  50.6 بقيمة قدرت بحوالى 

بسبب ضعف تقنيات الحصاد وعدم توافر تجهيزات التخزين ووسائل النقل وسوء املناولة ووجود فاقد كبير يعنى أن هناك 
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 75تقرير السنوى،  المنظمة العربية للتنمية الزراعية  ،   ص ، ال العربى غذائىال األمن أوضاع(2017: ) العربية الدول جامعة - 
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 من املوارد اإلنتاجية خاصة املياة  1نظم تسويق غير كفؤة 
ً
كما أنة اليقتصر األمر على  الفقد والهدر من السلع وإنما أيضا

 2واألرض .

  2018 عام العربية باملنطقة الرئيسية الغذائية السلع من واملهدر الفاقد ( كمية1جدول رقم )                   

املجموعات 

 السلعية 

مرحلة 

 االنتاج 

 مابعدالحصاد

 والتخزين  

التصنيع 

 والتعبئة 

نسبة من إجمالى  اإلجمالى  اإلستهالك التوزيع 

 الفاقد   %

 33.95 33.90 15.59 5.20 5.85 4.15 3.11 الحبوب 

 4.88 4.88 0.73 0.49 1.46 1.38 0.83 البطاطس

 0.64 0.64 0.05 0.05 0.21 0.09 0.23 البقوليات 

 2.22 2.22 0.10 0.10 0.40 0.46 1.16 البذور الزيتية 

 30.73 30.68 5.51 6.88 9.18 3.38 5.74 الخضر

 16.78 16.76 4.07 5.09 6.78 0.30 0.52 الفاكهة

 3.53 3.53 0.97 0.61 0.61 0.67 0.67 اللحوم

 1.88 1.87 0.19 0.48 0.43 0.39 0.39 االسماك

االلبان 

 ومنتجاتها

0.99 0.99 0.56 2.26 0.56 5.37 5.38 

 100.00 99.85 27.78 21.15 25.48 11.81 13.63 االجمالي

 37، ص  2018ر أوضاع األمن الغذائى العربى ، املصدر : جامعة الدول العربية : املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، تقري 

 

 الغذائية فى الدول العربية مؤشرات الفجوة  (2)

% منها وقد حذرت الهيئة 50مليار دوالر تمثل الحبوب  34تواجة البلدان العربية فجوة غذائية وصل حجمها الى أكثرمن 

ل ملا تمثلة من خطر على األمن اإلجتماعى والسياس ى للبالد العربية لإلستثمارواإلنماء الزراعى من مخاطر الفجوة فى املستقب

 2030مليار دوالر عام  60الى   2020مليار دوالر عام   53تساع الفجوة الغذائية العربية التى بلغتإويتوقع خبراء االقتصاد من 

الغذائية الرئيسية  فى الدول حققت قيمة فجوة السلع ، وقد بسبب مايعتبرونة ضعف لإلرادة السياسية واملتغيرات الدولية 

أى تراجع  2018مليار دوالر عام   33.58الى نحو 2017مليار دوالر عام  34.69من  ت( تراجع 2العربية  كما يوضحها الجدول )

 فى اإلنتاج وانما يعزى الى اإلنخفاض فى األسعار العاملية للسلع الغذائية خاللالتراجع و هذا %  3.20بنسبة 
ً
 اليعنى تحسنا

%  56.20كما تبين أن مجموعة الحبوب ساهمت  بنسبة  والذي يعكس الفجوة الكمية في السلع وقيمتها النقدية 2018عام 

 %،  19.76من إجمالى قيمة فجوة السلع الرئيسية يل ها مجموعة اللحوم بنسبة 
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  89ص أوضاع األمن الغذائى العربى ، التقرير السنوى،  المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، (2017)جامعة الدول العربية  - 
2

 37، ص 36 ص ، الزراعية للتنمية العربية المنظمة السنوى، ريرتقال ، العربى الغذائى األمن وضاع( أ2018) العربية الدول جامعة - 
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 2018و   2017ربية  خالل عامي ( الفجوة الغذائية  في الدول الع2جدول )                  

 القيمة )مليار دوالر ( الكمية  )مليون طن ( البيان

2017 2018 2017 2018 

 20.76 77.21 85.06 76.59 مجموعة الحبوب )جملة (

 9.49 8.61 43.40 39.64 القمح والدقيق

 4.69 7.33 93.23 19.68 الذرة الشامية

 4.23 3.45 5.57 4.81 األرز 

 2.23 2.40 11.83 12.68 الشعير

 0.12 (0.03) 0.33 (0.22) الذرة الرفيعة والدخن

 0.15 0.07 0.43 0.17 البطاطس

 0.54 0.73 1.07 1.01 جملة البقوليات

 (1.02) (1.15) (0.63) (2.70) جملة الخضر

 ((0.77 (1.77) (0.93) ((2.76 جملة الفاكهة

 (0.77) (0.81) (0.51) (0.76) التمور 

 3.12 4.04 9.87 8.01 رالسك

 1.27 1.33 2.93 2.92 جملة الزيوت

 7.30 7.53 3.12 3.26 جملة اللحوم

 4.45 4.28 1.14 1.17 لحوم حمراء

 2.82 3.26 1.97 2.10 لحوم بيضاء

 (*(1.56 (1.93) (0.61) (0.68) األسماك

 0.49 0.38 0.47 0.40 البيض

 3.31 3.69 0.53 0.51 األلبان ومنتجاتها

 .3693 .3953 - - جملة العجز

 (3.35) (4.85) - - جملة الفائض

 33.58 34.69 - - إجمالى الفجوة

 18 ،  ص38(، الكتاب السنوى لالحصاءات الزراعيه العربية ، املجلد 2019املصدر : املنظمة العربية للتنمية الزراعية )

 *القيمة بين األقواس تعبر عن الفائض

 

 2018الدول العربية من قيمة الفجوة الغذائية لعام  (   نصيب1شكل رقم ) 

  
 19 ص ،  ،38 املجلد ، العربية الزراعيه لالحصاءات السنوى  الكتاب (،2019) الزراعية للتنمية العربية املصدر : املنظمة

فقد  دول  عربية   ست في وةالفج إجمالي من % 77.32  نحو 2018 لعام العربيةفى الدول  الغذائية الفجوة قيمة  قدرت

  %والكويت 8.88والعراق  %  13.25  والجزائر%  13.04  واإلمارات  16.55%  ومصر%  21.25بنسبة  السعودية ساهمت

ماراتاإل  

 13.036% 

 
الجزائر 

13.248% 

لسعودية ا

%21.2

49% 

دول أخرى 

22.689% 

16%مصر
.549 

 8.876%العراق
الكويت 

4.354% 
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( مساهمة  الحبوب فى املجموعة السلعية  فى الفجوة بأكبر 2ويوضح الشكل ) (1رقم ) الشكل في موضح هو كما ،% 4.35

 %  . 8.977% . واأللبان ومنتجاتها 19.76للحوم % يل ها ا  56.199نسبة 

 الغذائية الفجوة فى الرئيسية السلعية املجموعات ( مساهمة2)   الشكل رقم                            

 
 20،ص2018املصدر: جامعة الدول العربية،تقرير أوضاع األمن الغذائى العربى ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 

 
ا
 اإلكتفاء الذاتى فى الدول العربية  -ثانيا

  : الذاتى اإلكتفاء مفهوم -1

 املوارد تخصيص خالل من املجتمع أفراد لكل الرئيسية السلع من الغذائية اإلحتياجات بتوفير القيام على دولة أى قدرة هو

  الغذائية السلع إلنتاج الزراعية
ً
 ، محليا

ً
  فى الخاصة مكانياتهاإ على الكلى إلعتمادا على الدولة قدرة به يقصد وأيضا

 1الدولة داخل الغذائية حتياجاتهاإ كافة إنتاج

 معدالت اإلكتفاء الذاتى  من السلع الرئيسية فى الدول العربية :   -2

تعانى معظم الدول العربية  والنامية من فجوة غذائية  فى بعض املحاصيل الرئيسية واإلستراتيجية تصل الى حد عدم 

 عن ا
ً
رتفاع أسعار إلقدرة على تحقيق اإلكتفاء الذاتى وتضطر الى تغطيتها من خالل اإلعتماد على الخارج باإلستيراد  فضال

الغذاء مما يشكل عبء كبير على امليزان التجارى وميزانية الدولة بشكل عام ويضعف من أرصدتها من النقد األجنبى إلحداث 

 التنمية االقتصادية واملستدامة.

%  65.97نحو  2018 عام العربية الدول  في الغذائية السلع من ستهالكلإل  املتاح إجمالي من الذاتي اإلكتفاء معدل قد بلغف 

% 52.2% ، 35.3من سلع العجز بين   2018، وقد تراوحت معدالت االكتفاء الذاتى عام   2017% عام 68.75مقارنة بنحو 

% للحوم والدواجن والبيض واأللبان ومنتجاتها 97.2% و   69.8ات ، وتراوحت بين للحبوب والسكر والزيوت النباتية والبقولي

% لكل 106.8% و 106.1% للخضر  بينما تراوحت معدالت اإلكتفاء الذاتى لسلع الفائض مابين 100والفاكهة واقتربت من 

، وهناك  ة البينية واألسواق الخارجية يمكن اإلستفادة من القدرة التنافسية فى التجار  ، هذا الفائضمن األسماك والتمور 

 تراجع
ً
 وهي% 86.1،% 76.9  بين الذاتي اإلكتفاء معدالت وتتراوح املتوسطة الذاتي كتفاءاإل معدالت أخرى ذات في سلع ا

 لدول املبذولة من قبل ا الجهود تعزيز يعني ( مما3كما يوضحها الجدول )  الحمراء واللحوم ومنتجاتها واأللبان الدواجن لحوم

 . السلع هذه من اإلنتاج لزيادة العربية

 العربية الدول  ف ها تعتمد والتي املنخفضة الذاتي اإلكتفاء معدالت ذات الرئيسية السلع يوجد بعض وعلى الجانب اآلخر 

بقوليات فقد النباتية  وال والزيوت والسكر الحبوب مثل اإلستهالكية إحتياجاتها ملقابلة األسواق الخارجية على كبيرة بدرجة

                                                           
1

 .122( ، مايو ،  ص 3(الفجوة الغذائية وضرورة تحقيق األمن الغذائى ، مجلة االستراتيجية واألمن الوطنى ، العدد )2009أبو بكر عبدهللا سليمان الطيب: )   - 

لبان ومنتجاتاااأل  

 8.967% 

الحبوب 

56.199% 

البيض 

1.316% 

اللحوم 

19.757% 

الزيوت النباتية 

3.440% 

السكر 

 البقوليات 8.447%

1.467% 
 البطاطس

 %0.406 
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  على التوالى وهذة السلع الرئيسية تتطلب 50.1% ، 35.2 %  % ،   42.4% ،   37.1بلغت معدالت اإلكتفاء الذاتى نحو 
ً
 مزيدا

 .  لإلستهالك املتاح  زيادة وبالتالي  اإلنتاج لزيادة  األرض مساحة وزيادة من اإلستثمارات

 جموعات السلعية الغذائية الرئيسية فى الدول العربية      ( معدالت اإلكتفاء الذاتى من امل3جدول رقم ) 

 ( ) النسبة %(2015 – 2018 خالل الفنرة )    

 السنوات                

 املجموعات السلعية 

 2018عام  2017عام  2016عام  2015عام 

 37.8 41.7 39.2 44.8 الحبوب )جملة (

 37.7 39.3 36.3 44.9 القمح والدقيق

 24.5 28.4 31.6 29.8 الشامية  الذرة

 44.9 53.0 53.2 48.2 األرز 

 35.3 32.6 20.5 38.7 الشعير 

 94.9 102.3 98.8 99.3 الذرة الرفيعة والدخن

 95.8 96.4 91.8 94.4 البطاطس

 50.9 53.3 51.5 55.4 البقوليات

 99.2 102.3 95.6 97.5 الخضر

 97.2 102.5 98.5 97.5 الفاكهة

 106.8 108.0 108.6 108.3 التمور 

 35.3 38.7 45.2 43.7 السكر 

 46.0 43.0 36.2 48.6 الزيوت النباتية 

 74.9 72.4 67.4 96.7 جملة اللحوم 

 81.0 78.9 69.8 76.9 لحوم حمراء

 69.8 67.2 65.3 63.6 لحوم بيضاء

 106.1 108.7 104.6 96.6 األسماك

 83.4 83.0 85.2 86.1 البيض

 93.8 93.7 76.9 75.9 ومنتجاتها األلبان 

(الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، املجلد  الثامن  2019املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية،)   

           34والثالثون    ، ص 

 

 

 املبحث الثالث

 العالقة بين األمن الغذائى وأهداف  التنمية املستدامة

 

من أهداف التنمية املستدامة   2على األمن الغذائى والتغذية ، وقد حددت الهدف  2030املستدامة لعام تركز خطة التنمية 

رتبط هذا الهدف بأهداف أخرى مكملة لتحقيقه ي و،"بوضع حد للجوع وتحقيق األمن الغذائى وتشجيع الزراعة املستدامة " 

( بشأن ضمان توفير املياة 6الهدف ) و حياة الصحية والرفاة بشأن ضمان ال 3)( القضاء على الفقر والهدف )1الهدف )مثل 

 مكافحة( بشأن 13الحد من الهدر والفاقد من األغذية ، والهدف ) و (بشأن ضمان اإلستهالك واإلنتاج 12النظيفة والهدف )

 تغير املناخ وتأثيرة على املحاصيل الغذائية



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 465

ومؤشرات الجوع واألمن الغذائى لغذائى وأهداف التنمية املستدامة عالقة الترابط بين األمن ايتم مناقشة من منطلق ذلك  

 فى الدول العربية 

  
ا
  املستدامة التنمية وأهداف الغذائى األمن بين الترابط عالقة -أوال

( الذى 2من الجوع ومن سوء التغذية ، ومن أهم أهدافها الهدف ) خالىالى عالم  2030تدعو خطة التنمية املستدامة لعام 

 2030مى صراحة الى القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائى وتحسين التغذية ، وتعزيز الزراعة املستدامة بحلول عام ير 

ها لجنة األمن الغذائى العالمى ومؤتمر قمة تهتمام باألبعاد األربعة لألمن الغذائى كما حدد( اإل 2يتطلب تحقيق الهدف )و .

تحقيق األمن الغذائى واستقرار نظم األغذية  و تحقيق التغذية املحسنة  و اء على الجوع القض وهى  1996األغذية العاملية عام 

 ( ومؤشراتة ومقاصدة )الغايات(.2( الهدف )4، ويوضح الجدول )تعزيز الزراعة املستدامة  و

 ( هدف التنمية املستدامة الثانى ) املؤشرات واملقاصد (4دول رقم ) ج

 نةاملقصد والس املؤشرات املقاصد

املقصد 

 األول 

لهدف 

التنمية 

املستدامة 

(2-1) 

القضاء على الجوع وكفالة 

حصول الجميع والسيما الفقراء 

والفئات الضعيفة بمن فيهم 

الرضع على مايكفيهم من الغذاء 

املأمون واملغذى طوال العام 

  2030بحلول عام 

 انتشار نقص التغذية  2-1-1

معدل انتشار انعدام  2-1-2

ذائى املتوسط أو األمن الغ

 
ا
الحاد بين السكان وفقا

ملقياس املعاناة من انعدام 

 األمن الغذائى  

*القضاء على انتشار 

نقص التغذية الى مابين 

    2030% بحلول    2.5

*القضاء على انعدام 

األمن الغذائى املتوسط 

  2030أو الحاد بحلول 

 املقصد

الثانى 

لهدف 

التنمية 

املستدامة 

 ( 2-2الثان )

القضاء على جميع أشكال سوء 

التغذية بما فى ذلك تحقيق 

 
ا
األهداف املتفق عليها دوليا

بشأن التقزم  2025بحلول عام 

والهزال لدى األطفال دون سن 

الخامسة ومعالجة اإلحتياجات 

التغذوية للمراهقات والحوامل 

واملرضعات وكبار السن بحلول 

 2030عام 

انتشار التقزم بين  2-2-1

 دون سن الخامسة  األطفال

انتشار سوء التغذية  2-2-2

بين  األطفال دون سن 

الخامسة ) الهزال وزيادة 

 الوزن( 

*القضاء على التقزم 

  2030بحلول عام 

*القضاء على سوء 

التغذية بين األطفال 

دون سن الخامسة ) 

الهزال وزيادة الوزن ( 

 2030بحلول 

 11، ص 2020، الجزء األول ، 2020حالة األمن الغذائى والتغذية فى العالم  (2020)لفاو(املصدر : تقرير منظمة األغذية والزراعة )ا

( يعتمد على التقدم فى تحقيق األهداف األخرى للتنمية املستدامة و يتطلب التنسيق 2كما أن التقدم فى تحقيق الهدف )

نتاج باإلضافه الى مستوى املياة ستدام وأنماط اإل ستهالك املوالترابط عبر األهداف األخرى مثل الفقر والصحة والتعليم واإل 

ختالف التحديات إعلى الرغم من  ،و والطاقة واملناخ واستخدام األراض ى والغابات والتنوع البيولوجى والنظم األيكولوجية

 ( تأثير الجوع وسوء التغذية على أهداف األلفية 5ويوضح الجدول رقم ) 1لتحقيق جميع املقاصد والغايات

بين األسباب التى تؤدى الى  وذلك لإلرتباط لتنمية املستدامة يقيد  الحصول على الغذاء  اقر كهدف أول من أهداف الف

الحرمان من الغذاء والفقر ، فارتفاع دخل األسرة تستطيع الحصول على الغذاء ، وعلى الرغم من أن مستوى الفقر فى 
                                                           

1
 2016، روما   2030األغذية فى العالم : رصداألمن الغذائى والتغذية دعماً لخطة التنمية المستدامة لعاممنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج  - 

    9: ص 7، ص 
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 باملقاييس الدولية إال 
ً
 أن هناك تباين كبير بين بعض البلدان األغنى مثل قطر واألفقر مثل جزر الدول العربية ليس مرتفعا

القمر ، فالريف له النصيب األكبر من الفقر فى املنطقة العربية وأكثر من ثالث أرباع  املواطنين الفقراء  فى اليمن والسودان 

 للجوع فإن الجوع و   1ق ومصر يعيشون فى املناطق الريفية ، وهذا يدل على أهمية الزراعة كمصدر للرز 
ً
اذا كان الفقر سببا

 للفقر ، والجوع يضر بقدر 
ً
 يكون سببا

ً
، كما يضر بالقوة البدنية  إنتاجيتهمعلى تنمية مهاراتهم ويقلل من  ة املحتاجينأيضا

  للعمل والعقلية باألطفال ويعرقل قدرتهم على التعليم فى املدرسة واإلنتظام ف ها ويضطرون
ً
، باإلضافة  ال ها الذهاب من بدال

      .يقوض الجهود التى تبذل لتحقيق أهداف التنمية املستدامةو ، للدول الى أن الجوع وسوء التغذية يضعف اآلداء االقتصادى 

 (   الجوع وتأثيرة على األهداف اإلنمائية األخرى لأللفية  الجديدة 5جدول رقم )                 

 ع أثر الجو  مؤشرات مختارة  الهدف 

نشر التعليم اإلبتدائى 

 على املستوى العالمى 

 * صافى نسبة االنتظام فى الدراسة 

 * معدل اإلملام بالقراءة والكتابة 

 * خفض معدل اإلنتظام فى الدراسة 

 * إتالف القدرات اإلدراكية 

تنشيط املساواة بين 

 الجنسين 

* النسبة بين الفتيات واألوالد فى التعليم 

 اإلبتدائى 

ربما يخفض نسبة انتظام الفتيات * 

 فى الدراسة 

خفض معدل الوفيات  

 بين األطفال 

* معدل الوفيات بين األطفال دون 

 الخامسة 

 % من األطفال 60* له عالقة بوفيات 

 *يزيد من مخاطر الوفيات بين األمهات  * معدل الوفيات بين األمهات  تحسين صحة األم 

مكافحة نقص املناعة 

اإليدز واملالريا   البشرية

 وغيرها من األمراض(

* انتشار فيروس نقص املناعة البشرية 

 بين النساء الحوامل 

 * نسبة الوفيات املرتبطة باملالريا 

 * يزيد من هجرة األيدى العاملة 

 * يضاعف معدل وفيات األطفال 

ضمان اإلستدامة 

 البيئية 

استخدام األراض ى واملوارد * يؤدى الى  * نسبة األراض ى املغطاة بالغابات 

 بشكل مستدام 

  20، ص2 020املصدر : منظمة األغذية والزراعة )الفاو(: نقص األغذية فى مختلف أنحاء العالم ،   

 
ا
 مؤشرات الجوع فى العالم واملنطقة العربية   -ثانيا

بلغت نسبة من يعانون من الجوع  2019الزال عبء التغذية لدى األطفال يهدد دول العالم ففى العام  بالنسبة لدول العالم

 47% تعانى من التقزم ، وحوالى 21.30مليون طفل دون سن الخامسة بنسبة 144% و حوالى    25.9من سكان العالم 

% يعانون من الوزن الزائد ،  وأن العالم مازال  5.6مليون طفل بنسبة  38.3% يعانون من الهزال ،  6.9مليون طفل بنسبة 

 2سار الصحيس لبلوغ املقاصد العاملية الخاصة بالتغذية ليس على امل

 يهدد نحو من إستمرار إرتفاع معدالت الجوع فى املنطقة العربية على تفى تقرير لألمم املتحدة حذر   بالنسبة للدول العربية

ء على الجوع ، ويواصل  بما فى ذلك هدف القضا 2030  لعام املستدامة التنمية خطة لتحقيق هذة الدول  تبذلها التى الجهود

رتفاعة بسرعة تنذر بالخطر فى املنطقة العربية خاصة بين األطفال فى سن املدرسة إسوء التغذية عبء التقرير زيادة 

% يعانون من  9.2% من األطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم ، و 22.5والبالغين ، حيث يشير التقرير الى أن نسبة 

نتشار إيعانون من زيادة الوزن ، كما احتلت املنطقة العربية املرتبة الثانية على مستوى العالم من  %   9.9الهزال ، و 

عتبر املسئولون* باملنظمة أنة التزال النزاعات إوفى هذا الصدد ،  3. 2019% عام   2.7السمنة  املفرطة لدى البالغين  بنسبة 

                                                           
1
 2بلوماسية ، اكتوبر  ، ص( الحوكمة والتعاون حول الغذاء والهدف الثانى للتنمية املستدامة فى املنطقة العربية ، أكاديمية اإلمارات الد2019ربيع املهتار ، مارتن كيوليرتز : ) - 

2
، الجزء األول ، ، 2020(، منظمة األمم املتحدة للطفولة ) اليونيسيف(: حالة األمن الغذائى والتغذية فى العالم  2020تقرير منظمة األغذية والزراعة )الفاو( لألمم املتحدة) - 

 8ص 
3
يحذر من الجوع وسوء التغذية يعيقان تحقيق أهداف التنمية املستدامة ، يونيو   ، )بدون (، انظر  ( تقرير أممى2021منظمة األمم املتحدة للطفولة ) اليونيسيف(:)  - 

 /https://www.unicef.org/mena/arالرابط 

 تحدة ) الفاو( واملمثل األقليمى للمنظمة فى منطقة شمال افريقيا * السيد عبد الحكيم الواعر مساعد املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم امل

https://www.unicef.org/mena/ar/
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تدهور حالة الجوع ، وأن النمو السكانى والهجرة وزيادة اإلعتماد على  واألزمات املستمرة هى من األسباب الرئيسية وراء

 .وندرة املياة وخطر تغير املناخ يترتب عل هم تكاليف باهظة على النظم الغذائية فى املنطقة العربية  اإلستيراد 

الذى   2018لعام  Global Hunger Index ( GHI)مؤشر الجوع العالمى *  أصدر املعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية

 ألربعة معايير 
ً
، ونسبة النسبة املئوية للسكان الذين يعانون من نقص التغذية   1هىو يقيس الجوع واالفتقار الى الطعام وفقا

 ،ونسبة التقزم ، ووفيات األطفال دون سن الخامسة .هزال األطفال دون سن الخامسة 

  2018لعام  (GHI))أ(  مؤشر الجوع  

  15 الب املركز على حصلت فقد الجوع مؤشر فى العربية الدول  أقل الكويت أن (6جدول رقم )يبين ال
ً
  17-1و  عربيا

ً
  عامليا

   العربية الدول  أكثر واليمن%  5 من أقل بنسبة
ً
  األول  املركز على حصلت فقدجوعا

ً
  117واملركز عربيا

ً
%  39.7 بنسبة عامليا

  الثانى املركز على حصلت حيث الجوع مؤشر فى العربية الدول  أكثر ثانى السودان و
ً
 110 واملركز عربيا

ً
 جماليةإ بنسبة عامليا

  األكثر الدول  ومن% 34.8 بلغت املتوسط فى
ً
  جوعا

ً
 119  املرتبة على حصلت حيث الوسطى فريقياإ عامليا

ً
 املرتبة فى يل ها عامليا

  الثانية
ً
 دول  وهناك ، السكان من الجياع نسبة زيادة على يدل لجوعا مؤشر وارتفاع،  118 املرتبة على لتحصل تشاد عامليا

 .2  وتشيلى وكوبا وإستونيا وأوكرانيا ورومانيا تركيا مثل الجوع نسبة فى% 5 من أقل

  2020 لعام   ( مؤشرالجوع2)

  األولى بيالروسيا كانت
ً
 نجد اآلخر الجانب على و البرازيل، يل ها والهرسك البوسنة  % يل ها 5 من األقل 17 الب الدول  من عامليا

 على الترتيب فكان العالم فى الجوع معدالت أعلى من وموريتانيا والعراق السودان
ً
 الدول  من وهى 85 ، 65 ، 94 التوالى عامليا

  54 الترتيب على مصر حصلت بينما خطورة األكثر
ً
  والثامنة%   11.9 بنسبة عامليا

ً
% 14.8 بنسبة  61 الرتبة مقابل عربيا

  الثانى املركز على تونس وحصلت( 6كما يوضحها جدول رقم ) 2018 عام
ً
  53 و عربيا

ً
 حصلت كما%  5.7 بنسبة عامليا

  الثالث املركز على السعودية
ً
  35 و عربيا

ً
 التستطيع أخرى  دولة 37 هناك بينما ، معتدلة مؤشرات وهى%  7.5 بنسبة عامليا

 وجزر  والصومال وسوريا واليمن السودان مثل الخطير وضعها بببس املنخفض العالمى الجوع مؤشر مستوى  الى الوصول 

  . للدول  الغذائى األمن على كورونا جائحة أثر اإلعتبار فى األخذ دون  وذلك ، وجيبوتى القمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 للنسب اآلتية : من * 

ً
 ،    49.9  -   35.0يتدرج املؤشر طبقا

ً
متوسط كلما ارتفعت النسبة املئوية دل ذلك على ارتفاع نسبة 19.9 -  10.0خطير ،  34.9 -  - 20.0خطير جدا

 لعكس اذا انخفضت النسبة املئوية دل ذلك على تقلص نسبة الجوع وتحصل الدولة على ترتيب مرتفعالجوع وتحصل الدولة على ترتيب متدن وا
1
 12/10/2020املنظمة األملانية ملكافحة الجوع : رصد ملؤشر الجوع العالمي .. كورونا يزيد العالم جوعا ،تاريخ  - 

2
 - https://ar.farsnews.ir/allnews/news/13970722000738 

 

https://ar.farsnews.ir/allnews/news/13970722000738
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 2020 - 2018( لعامى  GHI(  ترتيب الدول العربية فى مؤشر الجوع ) 6جدول رقم )                                     

 2020عام  2018عام  الدولة 

 
ً
  %النسبة  الترتيب عامليا الترتيب عربيا

ً
 الترتيب عربيا* النسبة % الترتيب عامليا

 -- - - 39.7 117 1 اليمن 

 - 27.5 94 34.8 112 2 السودان 

 - 17.1 65 22.1 74 6 العراق

 - 11.9 54 14.8 61 7 مصر

 - 5.7 23 7.9 28 14 تونس 

 - 7.5 35 8.5 31 13 السعودية 

 - 8,9 44 11.7 50 8 لبنان

 - 9.0 46 9.4 39 12 الجزائر

 - 5> 17-1 5أقل من  17-1 15 الكويت* 

 - 8.9 44 10.4 44 11 املغرب

 - 12.2 55 10.8 46 10 عمان‘

 - 24.0 85 27.3 88 5 موريتانيا

 - 8.8 43 11.2 48 9 األردن

 ،  https://www.globalhungerindex.org/ranking.htm:انظر الرابط 2020در:مؤشرالجوع العاملى لعام املص       

  https://ar.farsnews.ir/allnews/news/13970722000738:      دولة انظرالرابط 119عن 2018لعام العالمى مؤشرالجوع

 لعام 
ً
 دولة فقط  107اليتوافر بيانات عن الدول العربىة حيث اشتملت البيانات لحساب املؤشر عن  2020* الترتيب عربيا

 GHI% فى مؤشر الجوع   5من التى حصلت على درجات أقل و التى ليست لهم رتب فردية  17* الكويت من الدول الب 

  
ا
 مؤشرات األمن الغذائى  -ثالثا

لألمن الغذائى والتى يمكن قياسها األربعة  األساسية  على الركائز أو األبعاد 1996نص مؤتمر القمة العاملى لألغذية  عام 

ات تكون صورة هذة املؤشر و من خالل مجموعة من املؤشرات التى تحيط بانعدام األمن الغذائى بمختلف أبعادة 

صانعو السياسة للقضاء على الجوع وسوء التغذية ، يوضح الجدول رقم مفصلة لحالة األمن الغذائى لكى يسترشد بها 

 (  أبعاد ومؤشرات األمن الغذائى .7)
 

 ( أبعاد ومؤشرات األمن الغذائى 7جدول رقم )                                        

 ذائىمؤشرات األمن الغ البعد

( توافر السلع 1)

 الغذائية 

 متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية  -

 متوسط قيمة إنتاج األغذية  -

 نصيب إمدادات الطاقة الغذائية املستمدة من الحبوب والجذور والدرنات  -

 متوسط اإلمدادات من البروتينات  -

 متوسط اإلمدادات من البروتينات الحيوانية املصدر  -

مكانية ( إ2)

الحصول على 

 الغذاء 

 النسبة املئوية من الطرقات املعبدة من إجمالى الطرقات -

 كثافة السكك الحديدية  -كثافة الطرقات    -

 املؤشر املحلى ألسعار األغذية 

( اإلستفادة 3)

من الغذاء  

 الوصول الى مصادر املياة املحسنة  -

 ة للصرف الصحى الوصول الى مرافق محسن -

https://www.globalhungerindex.org/ranking.htm
https://ar.farsnews.ir/allnews/news/13970722000738
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 اإلستخدام 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة املئوية من األطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من الهزال والتقزم  -

 النسبة املئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص فى الوزن -

 النسبة املئوية من البالغين الذين يعانون من النقص فى الوزن  -

 ى النساء الحوامل معدل انتشار فقر الدم لد -

 معدالنتشار فقر الدم لدى األطفال دون سن الخامسة  -

 معدل النقص فى فيتامين ) أ (  -

 معدل انتشار النقص فى اليود -

 

(4) 

 اإلستقرار

نسبة اإلعتماد على الواردات من الحبوب ، النسبة املئوية لألراض ى الصالحة ،  -

 ائية مقارنة قيمة الصادرات بقيمة الواردات الغذ

 اإلستقرار السياس ى وغياب العنف أو اإلرهاب ، وتقلب األسعار -

 اختالف اإلمدادات الغذائية وإنتاج األغذية للفرد الواحد  -

معدل انتشار نقص التغذية ، ومعدل انتشار عدم كفاية الغذاء ، ونصيب األغذية مما  -

 ينفقة الفقراء.

حالة انعدام األمن الغذائى فى العالم : األمن الغذائى 2013حدة ) الفاو(: املصدر : منظمة الزراعة واألغذية لألمم املت    

 http://www.fao.org:  انظر الرابط 16، ص    2014،    بأبعادة  املتعددة

 

 مؤشرات األمن الغذائى فى العالم والدول العربية 

 الغذاء تكاليف في املتمثلة األساسية القضايا GFSI )  )Global Food Security Indexالعالمى  الغذائي األمن مؤشر يتناول  

  يعد كما ،2020العالم للعام  حول  دولة 113 في وجودته وتوافره
ً
  نموذجا

ً
 األمن حول  والنوعية الكمية للمقاييس ديناميكيا

 أساسية هى  عوامل أربعة  أساس على املؤشر على ل الدو  ترتيبيتم  ،وسواء حد على واملتقدمة النامية البلدان في الغذائي

 الخاصة الطبيعية املوارد و  ،  الغذاء وجودتة وسالمتة  نوعيه، و  توافر الغذاء مدى، و الغذاء  تكاليف تحمل على القدرة:

 .ستدامتها إعليه ومدى  بالحصول 

  33حيث احتلت الكويت املركز  2020لمى لعام (  مؤشر األمن الغذائى العا8يوضح الجدول رقم ) بالنسبة للدول العربية

 لتحتل املركز
ً
 ، وجاءت سلطنة عمان فى املركز الثانى عربيا

ً
 واألول عربيا

ً
 و  34عامليا

ً
 يل ها قطر فى املركز الثالث عربيا

ً
   37عامليا

 ، 
ً
 ، يل ها السعودية فى  املركز الرابع عربيا

ً
 ، بينما احتلت مصر املر  38عامليا

ً
 ، الب عامليا

ً
 بينما احتلت  60كز العاشر عربيا

ً
عامليا

 يل ها السودان   101سوريا املرتبة
ً
 وجاءت اليمن فى مؤخرة الدول العربية  واملركز  112عامليا

ً
 لظروف  113عامليا

ً
 نظرا

ً
عامليا

 الحروب والنزاعات التى تعيشها منذ سنوات . 

دارة فى مؤشر األمن الغذائى العالمى يل ها فى املركز الثانى إيرلندا ثم فقد احتلت فنلندا الص بالنسبة لدول العالم املتقدم

بينما اسرائيل حازت على املركز الثامن وحصلت روسيا  11هولندا والنمسا بينما احتلت الواليات املتحدة األمريكية املركز الب 

 رغم انها أكبر مصدر للحبوب  خاصة القمس فى العالم .  24على املركز 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/
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   2020( مؤشرا ت األمن الغذائى فى الدول العربية    للعام  8جدول رقم )                       

الترتيب  الدولة

 
ً
 عربيا

الترتيب 

 
ً
 عامليا

القدرةعلى تحمل 

 التكاليف

توفير 

 الغذاء

نوعية الغذاء 

 وجودتة

املواردالطبيعية 

 واستدامتها

املجموع 

 النهائى

 70.7 37.2 86.4 68.3 82.7 33 1 الكويت

 70.2 43.7 83.7 59.1 88.5 34 2 عمان‘

 69.6 33.6 84.3 70.7 80.3 37 3 قطر

 69.5 34.1 79.8 73.0 79.6 38 4 السعودية

 68.3 42.4 88.8 66.5 73.0 42 5 اإلمارات 

 64.6 33.7 76.7 56.8 82.6 49 6 البحرين

 62.0 49.5 67.4 51.4 76.3 57 7 املغرب

 61.8 42.0 62.0 55.7 78.7 58 8 الجزائر

 61.4 46.7 70.8 56.7 69.0 59 9 تونس

 61.1 49.4 64.3 75.2 51.8 60 10 مصر

 60.4 49.5 63.1 48.2 77.1 62 11 األردن

 40.0 41.5 55.6 41.3 29.3 101 12 سوريا

 36.0 44.5 52.7 30.8 27.6 112 13 السودان

األخيرة  اليمن

 
ً
 عربيا

113 40.3 27.5 36.9 41.2 35.7 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiاملصدر :  

 https://arabic.rt.com/business/1205859 

 

 ملبحث الرابعا

 ود الدول العربية واملنظمات الدولية لتحقيق األمن الغذائىجه                                          

 

تسعى الدول العربية جاهدة لتحقيق األمن الغذائى واإلكتفاء الذاتى للحد من اإلستيراد ومن ثم تتحقق أهداف التنمية 

الالزمة من أجل  املستدامة كذلك تقوم املنظمات الدولية والهيئات التنموية بتقديم املساعدات املالية واإلستشارات

 القضاء على الجوع وتوفير الغذاء لكافة دول العالم وتحقيق أهداف األلفية  

جهود الدول العربية و  الغذائى األمن لتوفير  العربية الدول  مساعدة فى الدولية املنظمات دور دراسة يتناول املبحث 

 اإلكتفاء الذاتى وتوفير الغذاء  بعض الدول التى نجحت فى تحقيق ،وعرض لتجاربلتحقيق األمن الغذائى 

 

 الغذائى األمن لتوفير  العربية الدول  مساعدة فى الدولية املنظمات دور  -أوال

 (FIDA)  الزراعية للتنمية الدولى الصندوق  (1)

 األمن تحسين الى تهدف ومشاريع برامج وتمويل والفقر الجوع مكافحة بهدف  الزراعية للتنمية الدولى الصندوق  أنش ىء

، واألقل النامية البالد فى الريفية املناطق فى والدخل الغذائى
ً
تقديمة  الى باإلضافة ، املستدامة والبيئة التغذية وتحسين نموا

 إبان 
ً
  . Covid-19 فيروس تفش ىالدعم لألشخاص األكثر فقرا

 برنامج األغذية العاملى التابع لألمم املتحدة  (2)

  97ة فى العالم تعالج آثار الجوع وتعمل على تعزيز األمن الغذائى ، ويقدم املساعدة ألكثر منيعتبر البرنامج أكبرمنظمة إنساني

دولة ممن يعانون إنعدام األمن الغذائى وإنتشار الجوع ، كما يقوم بتقديم املساعدات الغذائية الطارئة  88مليون شخص فى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://arabic.rt.com/business/1205859
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ذاء وتقديم املعونة اإلنمائية ، كما يقدم املساعدات للبلدان وتمويل برامج اإلغاثة وخطط إعادة التأهيل ملصادر إنتاج الغ

أشادت لجنة نوبل بدورالبرنامج فى تعزيز اإلستدامة وتقديم املعونات الغذائية الطارئة  املتضررة من الحروب والنزاعات ، وقد

 1 2020ومنحت البرنامج جائزه نوبل للسالم عام  COVID-19خاصة بعد أزمة 

  الزراعية للتنمية ربيةالع املنظمة (3)

 ، الزراعية املحاصيل ألهم اإلنتاج تطوير على وركزت ، والحيوانى النباتى بشقية الزراعى القطاع تنمية تهدف املنظمة الى

دليل  2007 وضعت املنظمة عام و  ، التنموية وأبعادها الغذائية الفجوة من الحد بهدف الزراعية واألمراض اآلفات ومكافحة

فاكهة والخضراوات ونظم الترخيص يمكن الالعاملية إلنتاج يتطابق مع املعايير الزراعية الجيدة للوطن العربى  املمارسات

 تحسين فى ساهمت التى  املشروعات من العديد بتنفيذ قامتكما  2سترشاد بها عند تنفيذ املمارسات الزراعية الجيدة اإل 

والنهوض باألسر الريفية ومشروع تدوير املخلفات الزراعية ، إلى  لعربيةا الدول  فى واملزارعين املنتجين صغار معيشة سبل

 .والحيوانى الزراعى اإلنتاج فى تؤثر التى األمراض مواجهه فى( الفاو)  والزراعة األغذية منظمة مع التعاون جانب 

 (FAO) والزراعة األغذية منظمة(4)  

لتتمكن  الغذائى األمن من والتعزيز الزراعية بالتنمية لنهوضوا والجوع الفقر محاربة على نشاطها فى املنظمة تركز

 األجيال احتياجات تلبية الى تسعى املدى طويلة استراتيجية تبنى الى املنظمة دفع مما املعيش ى الرضا تحقيق من املجتمعات

  الصالحة التنمية تدابير ترويج خالل من سواء حد على واملستقبلة الحاضرة
ً
  بيئيا

ً
 واق وتقنيا

ً
.من تصاديا

ً
  أهم واجتماعيا

 القصير املدى على الغذائية املعونة سياسات وضع فى العربيةحكومات الدول  مساعدة- الغذائى األمن برامج لتحقيقأدوارها 

 للحكومات البيانات ونشر وتحليل املعلومات بجمع تقومكما  لسد عجز الفجوة الغذائيةومتابعتها وتقييم األداء  والطويل

  3. الرشيدة القرارات اتخاذ فى منها لالستفادة الحكومية غير واملنظمات الخاص والقطاع العربية

   الزراعية للتنمية العربية واملنظمة اإلسكوا بين التعاون  (5)

 الدعم توفير على العمل أجل من  العربية الدول  لجامعة التابعة الزراعية للتنمية العربية واملنظمة اإلسكوا بين تعاون ال

 أجل من الغذائية السالمة ممارسات وتطبيق املناخى التغير تأثير مع والتعامل والغذائية املائية املوارد مجاالت فى للمنطقة

 . الغذاء ونقص كورونا ألزمة  ، و والتصدىالجوع على القضاء وأهمها 2030 املستدامة التنمية أهداف تحقيق

 

 
ا
  الغذائى األمن لتحقيق ربيةالع الدول  التى تبذلها بعض  جهودال -ثانيا

  املصرية الحكومة جهود (1)

 لتوفير الرئيسية الركيزة باعتباره ، املجتمع أفراد لجميع والصحى اآلمن الغذاء توفير نحو حثيثة بخطى مصر تسعى

 ت الزراعية الرقعة زيادة علىالحكومة  حرصت القومى اإلقتصاد دعائم وأحد للمواطنين، األساسية اإلحتياجات
ً
 عن عويضا

 باستصالح مختصة وهى الجديد املصرى  الريف تنمية شركة إنشاء تم حيث العمرانى والزحف األراض ى تجريف من مافقدتة

إلستصالح  واقتصادى علمى منهج وفق الجديدة األراض ى فى الزراعة على قائمة مستدامة جديدة مجتمعات وانشاء األراض ى

 .مليون ونصف فدان كمرحلة أولى 

                                                           
1

 األمم املتحدة : السالم والكرامة واملساواة على كوكب ينعم بالصحة ، ) د.ن(نظر الرابط : - 

 2020-prize/wfp-peace-belus/no-https://www.un.org/ar/about 
2
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا األمم 9، ص 2019( إعتماد املمارسات الزراعية الجيدة لتحسين سالمة االغذية فى املنطقة العربية ،  2019األمم املتحدة : )- 

 9ص املتحدة ) اإلسكوا ( ، 
3
( أثر دور املنظمات الدولية والسياسات الحكومية فى األمن الغذائى العربى ، دراسات مجلة العلوم االنسانية 2015: )محمد أحمد املقداد عاهد مسلم أبو زويب :     - 

 698: ص  695، ، ص  3، العدد  42واالجتماعية ،  الجامعوة االردنية ، مجلد 

https://www.un.org/ar/about-us/nobel-peace-prize/wfp-2020
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  األكثر للفئات مدعومة بأسعار الغذاء لتوفير وبرامج سياسات املصرية الحكومة جتانته -
ً
 قيمة فقدبلغت إحتياجا

 منفذا 1172 من تتكون  منتظمة توزيع شبكة خالل من جنية مليار 89 نحو 20 21/  20للعام  السلعى الدعم مخصصات

باملحافظات ومشروع أمان لتوفير األمن  املتنقلة السيارات بجان الى الداخلية والتجارة التموين لوزارة تابعة شركات لفروع

 من مواطن واملستفيدين مليون  69 من مايقرب مصر فى التموينية البطاقة نظام من املستفيدين عدد الغذائى ، كما بلغ

 مليون  11 نم أكثر تستوعب حيث املجانية املدرسية التغذية برامج فى التوسع ،و  مواطن مليون  79 الخبز دعم منظومة

 .األساس ى التعليم بمرحلة املقيدين الطالب من%  81 الى تصل طالب

 لتأمين القومية املصرى و تأسيس الهيئة الطعام بنك مؤسسة خالل من الجوع ملكافحة اإلجتماعى األمان شبكات تطوير - 

  1  املستهلك صحة حماية بهدف2017  عام الغذاء وسالمة جودة

التوظيف األمثل ألحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية الالزمة للتنمية و  واألفريقية العربية الدول  بين ى التجار  التبادل دعم -

سهم فى النهوض بالقطاع الزراعى من أجل تقليل الفجوة االستيرادية وزيادة الصادرات.  2 املستدامة بما ي 

 للرى  بالغمر الرى  منظومة تحويل قروض فائدة تتحمل كما .سنوًيا٪  5 فائدة بسعر للمزارعين ميسرة قروض إتاحة - 

 واملصارف الترع لتبطين جنيه مليارات 3 تخصيص املياه ، و تم  استخدام وترشيد الزراعية األرض إنتاجية لزيادة الحديث

 ،2020 مايو منذ سنتين ملدة الزراعية األطيان لضريبة اإلعفاء فترة مد  ، و.املياه على والحفاظ الرى  منظومة لتحسين

 3.اإلنتاج زيادة على لتشجيعهم

  السعودية العربية اململكة جهود( 2)

 حيث واملقيمين للمواطنين الغذاء توفير خالل من الغذائى األمن أوضاع تعزيز فى جهودها السعودية العربية اململكة تبذل

 استطاعت، و  الجميع متناول  ىف محددة بأسعار وتسويقة الدقيق ومطاحن الغالل لصوامع العامة املؤسسة بإنشاء قامت

 من التقليل استطاعت كما ،  واأللبان والتمور  والفواكة الخضر فى الذاتى اإلكتفاء تحقيق الجهود هذة خالل من اململكة

 تتمتع التى املحاصيل زراعة فى املعالجة ، كما تستخدم املياة الشعير إنتاج مثل كثيرة مياة الى تحتاج التى املحاصيل انتاج

  الطبيعية للموارد الكفء واإلستخدام املياة إستهالك لترشيد الحديثة الرى  تقنيات كما أنها تستخدم  4 نسبية بميزة اف ه

 التى الغذائية التحديات على التغلب لضمان املشترك الغذائى األمن ستراتيجيةإ وضع على والسعودية اإلمارات بين اإلتفاق -

        5للجميع مناسبة وبأسعار ومستدام آمن ذاءغ توفير على والعمل البلدين تواجة

  الغذائى األمن لتحقيق قطر دولة جهود (3)

 وجعلتها  الغذائية احتياجاتها من%  70 تأمين الى تهدف  أساسية ركائز أربعة على قطر فى الغذائى األمن استراتيجية ترتكز

 : 6وهى االستثنائية والظروف التحديات مواجهه على وكفاءة قدرة أكثر

 التجارية اإلضرابات تحمل على الدولة وقدرة الغذائية السلع إمداد من للتأكد  اللوجستية والخدمات الدولية التجارة( أ)

 اإلستيراد مصادر وتنويع الذاتى اإلكتفاء فى نقص حدوث أو تجارى  شريك أى فقدان حال سريعة إجراءات وإتخاذ املحتملة

 
ً
 الصدمات تأثير من للحد والخاص العام للقطاعين إستباقية طوارىء خطة ووضع احدو  مصدر على اإلعتماد من بدال

    .  التجارية

                                                           
1
 2020/  10/ 15ركز متقدم باألمن الغذائى ، جريدة االهرام املصرية ، الصادر بتاريخ هايدى أيمن : باألرقام انجازات مصرية كبيرة لتحقيق مبدأ الحق فى الغذاء وم   - 

2
 2019أغسطس   29عز النوبى : مصر تسعى الى تحقيق األمن الغذائى من خالل عشرة محاور أساسية ، جريدة اليوم السابع ، بتاريخ  - 

3
 2021/ 22/5حول نحو تحقيق األمن الغذائى ، جريدة اليوم السابع بتاريخ أحمد يعقوب : كيف تدعم الدولة القطاع الزراعى وجهود الت - 

4
 24/9/2013محمد لطفى : جهود اململكة فى تعزيز األمن الغذائى ، جريدة اليوم العدد الصادر بتاريخ  - 

5
 2021/ 8/7إلخبارية ، العدد الصادر بتاريخ محمد على : استراتيجية األمن الغذائى بين السعودية واإلمارات خطة أمان واعية ، جريدة العين ا - 

6
 خالل  78)د.ن(: اربع ركائز و - - 

ً
 8/4/2020سنوات تعرف على استراتيجية قطر لألمن الغذائى ، جريدة الشرق ، بتاريخ  5مشروعا
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 محدودية ظل فى زراعتها يمكن التى الزراعية املحلية املنتجات من الذاتى اإلكتفاء نسبة زيادة تستهدف:  املحلى اإلنتاج( ب)

  ، الزراعية والتربة املائية املوارد
ً
  استيرادها يتم التى أو تخزينها يصعب التى املنتجات عن فضال

 فى توقف أى توقع حالة فى الغذاء توافر يؤمن السلع من كاف استراتيجى مخزون بناء يستهدف:  اإلستراتيجى املخزون( ج)

  صوالخا العام القطاعين بين الشراكة تفعيل بهدف املخزون إلدارة منظومة الكترونية وأطلقت ، اإلنتاج أو اإلستيراد

 لضمان الغذاء إمداد سلسلة فى والكفاءة الشفافية تحقيق بها املقصود( :  الداخلية اإلمداد سالسل)  املحلية األسواق( د)

  األغذية جودة وتحسين اإلمداد سلسلة فى  الهدر من والحد عادلة تجارية ممارسات األطراف جميع تباعإ

 باألقفاص السمكى اإلستزراع مشاريع أهمها  الخاص القطاع على ةالزراعي اإلستراتيجية املشاريع من العديد طرحت -

  املحمية البيوت تكنولوجيا باستخدام الخضراوات إنتاج مشاريع ،و البحر فى العائمة
ً
 واألسمدة األعالف نتاجإ مشاريع وأيضا

 ق املنتجات الزراعية .، كما افتتحت ساحات تعمل طوال اإلسبوع لتسوي الحيوانية الثروة تسمين ومشاريع ، العضوية

  1 العالمى الغذائى األمن فى التعاون  تعزيز أجل من 2011 عام الدولية للتنمية األمريكية الوكالة مع اتفاقية قطر وقعت -

 تستخدم قطر تقنية االعتماد على الطاقة الشمسية لتحلية مياة البحر لضمان استمرارها وانخفاض تكاليفها -

   العربية اإلمارات دولة جهود (4)

 إجراء بهدف واملائى الغذائى لألمن دولة وزيرة بتعيين اإلمارات دولة قامت الغذاء من الذاتى اإلكتفاء تحقيق أجل من -

 فى واإلبتكار الحديثة التكنولوجيا إستخدامات تفعيل ، و املجال هذا فى الحديثة التقنيات وتطبيق الخطط ووضع األبحاث

 .  الغذاء من%  90  الى  تصل التى الخارجية الواردات على اإلعتماد لتقليل الزراعة

 لألمن عالمى مركز الى اإلمارات تحويل على تعمل التى 2051لعام   الغذائى لألمن الوطنية اإلستراتيجية بإطالققامت  - 

  األفضل الدولة تكون  أن بهدف اإلبتكار على القائم الغذائى
ً
 .2051 عام بحلول  مىالعال الغذائى األمن مؤشر فى عامليا

 ستهالكالزيادة فى إ بسبب اإلنتاج تكلفة إلرتفاع الحديثة املزارع تشغيل فى الشمسية الطاقة تقنيات ستخدامإ فى التوسع -

 .إعتماد منظومة حديثة ملعالجة وإعادة تدوير املياة املستخدمة فى املزارع ، ونجحت فى زراعة األرز فى الصحراء ،و الكهرباء

    

  ثالث
ا
 من الجوع وتوفر الغذاء  الحدالتى استطاعت على املستوى الدولى تجارب ناجحة لبعض الدول  -ا

 2تجربة فرنسا فى األمن الغذائى * 

 2024  -2019 املستدامة والزراعة الغذائي األمن من خمسة محاور لتحقيق إعتمدت فرنسا إستراتيجية 

 لتغذية وا الغذائي لألمن العاملية الحوكمة تعزيز  -1

  البيولوجي التنوع وفقدان املناخ تغير ملواجهة املستدامة والغذائية الزراعية النظم تطوير  -2

 .الصحية النظافة و للشرب الصالحة وباملياه الجيدة التغذية مجال في فرنسا أنشطة تعزيز -3

 الريفية املناطق في لالعم فرص لتشجيع املستدامة الزراعية الغذائية اإلمدادات سالسل إنشاء دعم  -4

  الغذائي اكتفائهم تحقيق وتمكينهم من قدرتهم وتحسين للضعفاء الغذائية املساعدات توفير  -5 

 من خالل  أفراد املجتمع  لكل وكافية ومغذية صحية وقد التزمت فرنسا من خالل  هذه املحاور  بضمان توفير تغذية

الغذائي  واألمن الزراعية للتنمية 2018 عام يورو مليون   935 خصصت والتي الفرنسية التنمية وكالة تنفذها التي املشاريع

 . الغذائي الذاتي اإلكتفاء وتحقيق الغذاء لتوفير 2019 عام يورو مليون    40 كما خصصت

 

 1تجربة الصين فى األمن الغذائى * 

                                                           
1

 9/4/2020 بدون : األمن الغذائى فى دولة قطر كفاءة فى مواجهة الصدمات ، جريدة الشرق ، العدد الصادر بتاريخ - 
2
  francehk/v-la-de-etrangere-https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politiqueانظر الرابط :   - 

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-francehk/v
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فى مليار شخص بل ساهمت  1.3ثر من ستراتيجية وطنية لألمن الغذائى ليس فقط لتوفير الغذاء ألكإالصين  وضعت   - 

 تكونت من أربعة مراحل حدة الفقر والتنمية املستدامة للزراعة فى العالم ،  التخفيف من

للدعم الزراعى يشمل إعانات  ركزت الصين على وضع برنامج فى أعقاب اإلنضمام الى منظمة التجارة العاملية  ولىاأل رحلة امل

 فى تحقيق اإلستقرار فى األسواق وتشجيع املزارعين على زيادة انتاج اإلنتاج وسياسات لتحديد األسعا
ً
 هاما

ً
ر كان لها دورا

 ،الحبوب 

األراض ى و تنمية وتطوير البنية التحتية الزراعية وزيادة اإلستثمار املالى وتحسين اإلنتاج الزراعى ، ب إهتمت  ملرحلة الثانيةا -

وتوفيرها من خالل تطبيق تقنيات الرى املوفرة للمياة لحفاظ على املياة مشروعات ل، إستطاعت إنشاء الصالحة للزراعة 

 . مثل الرى باألنابيب والرى بالرش والرى الجزئى مما ساهم فى اإلستخدام الفعال للموارد املائية فى الزراعة

لية الجودة التى تحقق زيادة فى تضمنت التركيز على العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار ، وتعزيز األصناف العا املرحلة الثالثة -

 2% 63اإلنتاج وارتفع مستوى امليكنة فى انتاج املحاصيل الرئيسية الى 

 تضمنت التركيز على منع الكوارث والتخفيف من آثارها فى ظل تغير املناخ العالمى  املرحلة الرابعة -

% من األراض ى املزروعة فى 10 من بأقل وبالحب من العالم إنتاج بربع املساهمة استطاعت الصين أن تحقق نجاح فى -

مس سكان العالم ، ومن خالل املركز الوطنى الصينى ألبحاث وتطوير األرز تم  زيادة إنتاج األرز الهجين من 
 
العالم وإطعام خ

 2020طن للهكتار الواحد عام  18الى  2014طن لكل هكتار عام 15

بهدف الحد من الفقر ودعم التنمية الزراعية والغذائية وتنشيط النظم عقدت الصين شراكة مع منظمة األغذية والزراعة  -

األيكولوجية والتنوع البيولوجى والصحة العامة من خالل اإلنتاج الزراعى املتزايد وأثبتت جهود الصين  نجاحها فى اإلسراع 

 3بتحقيق الهدف التنموى املتمثل فى القضاء على الجوع 

 4ألمن الغذائى والقضاء على الجوع * تجربة البرازيل فى تحقيق ا

 فيما يتعلق بسياسات األمن الغذائى والتنمية الريفية والقضاء على الفقر 
ً
 دوليا

ً
ألنها ركزت على تعتبر تجربة البرازيل معيارا

الغذائى والتغذية معززين بإطار قانونى ووضعت نظام لألمن القضاء على الجوع ومحاربة الفقر هدفين رئيسيين وهما 

حكومة البرازيل إستراتيجية للقضاء الكامل على الجوع  فقد إعتمدت 5مؤسس ى وبمجموعة متجددة من السياسات العامة .و 

مكونة من شقين األول توفير الغذاء للجياع الثانى مبادرات تنموية لزيادة فرص العمل و الدخل والحد من إنتشار الفقر  

ن الدخل املنخفض هو السبب الرئيس ى للجوع املزمن ، وأنة البد من تقديم دخل وزيادة اإلنتاج الزراعى ، وأدركت الحكومة أ

 تستخدم فى شراء األغذية وتقديم وجبات باملجان فى لتكميلى من خالل تقديم بطاقات إ
ً
كترونية  لألسر األكثر إحتياجا

على املهارات ، باإلضافة الى أنه يجب املدارس وربطت إستحقاق املعونة الغذائية باملشاركة فى فصول محو األمية والتدريب 

يثبتوا أن أطفالهم يذهبون الى  و على  املستفيدين إثبات  أن األموال التى تلقوها قد أنفقت على مواد غذائية أساسية 

املدارس وأن البالغين قد التحقوا ببرنامج تدريبى يؤدى الى تحسين فرص حصولهم على وظائف وبذلك ينخفض إعتمادهم 

ويوضح الشكل التالى  .2015 -1990وإستطاعت البرازيل تخفيض الفقر بمقدار النصف بين عامى عونات فى املستقبل على امل

 6العناصر الرئيسية ملشروع القضاء الكامل على الجوع فى البرازيل 

 

                                                                                                                                                                                                 
1

 ، انظر الرابط : 20/5/2020جريدة الصين اليوم  ، العدد الصادر فى تشو لين وقان بي لينغ: األمن الغذائي في الصين ومساهماته العاملية، - 

 http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/sh/202004/t20200429_800202634.html 
2
 6،ص5، ص  2016ئى العالمى  ، إحداث فارق فى األمن الغذائى والتغذية ، الد ورة الثالثة واألربعون ، اكتوبر لجنة األمن الغذا - 

3
 20/5/2020ين يان : األمن الغذائى يتعزز فى الصين ، جريدة الصين اليوم ، العدد الصادر فى  - 

4
انعدام األمن الغذائى فى العالم ، نحو الوفاء بالتزامات مؤتمر القمة العالمى لألغذية روما ، )بدون( انظر (، حالة  2003منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( )  - 

  http://www.fao.org/3/j0083a/j0083a10.htmالرابط : 
5
( برنامج القضاء على الجوع التجربة البرازيلية ، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، روما  ، ص  2012غروس ى وآخرين ) جوزية غرازيانو داسيلفا ، ماورو إدواردو ديل  - 

 9: ص1
6
   .2( البرازيل مجاعة الوجبة املفقودة ، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، ص 2003اندرو ماكميالن : ) - 

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/sh/202004/t20200429_800202634.html
http://www.fao.org/3/j0083a/j0083a10.htm
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 الجوع فى البرازيل ( العناصر الرئيسية ملشروع القضاء  الكامل على 3شكل رقم )                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( حالة انعدام األمن الغذائى فى العالم ، 2003املصدر : تقرير منظمة األغذية والزراعة لالمم املتحدة )الفاو( : )

 النتائج :

 النتائج اآلتية : توصلت الدراسة بعد مناقشة وتحليل أهم املحاور والفروض التى تضمنتها الى 

أثبتت الدراسة صحة الفرض األول تزايد الفجوة الغذائية فى السلع الرئيسية واإلستراتيجية بين اإلحتياجات اإلستهالكية  * 

تمثل فجوة    2020مليار دوالر عام  53إلى  2017مليار دوالر عام   43.69واإلنتاج فقد تزايد حجم الفجوة الغذائية من 

،  ومن أكبر الدول العربية التى تتزايد ف ها  2030مليار عام  60% ومتوقع أن تزداد الفجوة الغذائية الى   56حو منها ن الحبوب 

 .% 16.5% ومصر نسبة  21.2حجم الفجوة الغذائية السعودية بنسبة 

ب والسكر والزيوت لى  إنخفاض معدل اإلكتفاء الذاتى للسلع الرئيسية مثل الحبو إالقدرة اإلنتاجية أدى ضعف  كما أن 

النباتية والبقوليات والتى تعتمد ف ها الدول العربية على اإلستيراد من الخارج لتغطية إحتياجاتها  بينما حققت بعض الدول 

 فائض فى بعض السلع كالخضراوات  والفواكة واألسماك والتمور .

نخفاض اإلنتاج إبب الرئيس ى فى نقص الغذاء و أثبتت الدراسة عدم صحة الفرض الثانى أن التغيرات املناخية ليست الس *

تجريف األراض ى الزراعية واإلمتداد العمرانى ، وإنتاج الوقود الحيوى من   مثلوإنما هو أحد األسباب فهناك أسباب أخرى 

  فى القطاع الزراعى .والفقد والهدرالنباتات الزراعية ، الزيادة السكانية وشح املياة ، وضعف اإلستثمارات 

هداف التنمية أثبتت الدراسة صحة الفرض الثالث أن نقص الغذاء وعدم توافر األمن الغذائى يحول دون تحقيق أ *

يرتبط  ، التغذية وتحسين الغذائى األمن وتحقيق الجوع على القضاء الى صراحة يرمى الذى( 2) املستدامة حيث الهدف

هدف األول يسبب الجوع وسوء التغذية وتقزم األطفال والهزال بأهداف األلفية األخرى على سبيل املثال الفقر ال هتحقيق

لتحقيق  ها الدول والجوع  يسبب الفقر  ويؤثر على التعليم والصحة ويضعف األداء اإلقتصادى ويقوض الجهود التى تبذل

 أهداف التنمية املستدامة 

ن أعداد الجياع والحرمان من الغذاء كما باليمن إن إستمرار النزاعات والحروب واإلضطرابات فى املنطقة العربية  يزيد م * 

 فى مؤشرات 
ً
والسودان والعراق وموريتانيا من أكثر الدول مجاعة فى العالم ولذلك حصلت هذة الدول على ترتيب متأخر جدا

 الجوع واألمن الغذائى سواء على مستوى الدول العربية أو على املستوى العالمى .  

  

 األمن

 الغذائى

 تحسين الدخل

 * سياسات لتوليد الدخل 

وفرص العمل            

 * اإلصالح الزراعى

 

 العمليات الطارئة
 * أموال نقدية لشراء األغذية
 * أغذية بالمجان فى المدارس
 * بنوك األغذية
 * مخازن األمن الغذائى

 الحصول على الغذاء بأسعار معقولة 

 * المطاعم الشعبية 

 * توسيع برامج وجبات العمال

* اتفاقات مع مخازن السوبر ماركت 

  وأسواق المزارعين 

األساسية  زيادة امدادات األغذية  

 * دعم المزارع األسرية 

 * حوافز لإلنتاج 

* االستثمار فى البنية األساسية 

 الريفية 
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الدول العربية تعتمد على اإلستيراد من الخارج لسد الفجوة الغذائية خاصة من السلع أثبتت الدراسة أن معظم  *

 .اإلستراتيجية مما يزيد من التبعية االقتصادية ويؤثر على إستقاللية الدولة وسيادتها 

نتاج وتصدير الغذاء مع إن التأثير السلبى للتغيرات املناخية على إنتاج الغذاء قد يقود الى تغيير مناطق التوزيع العالمى إل * 

التوقعات بصعود دول جديدة على خريطة اإلنتاج واألمن الغذائى فى العالم بإعتبارها مراكز لتصديره  وبالتالى إختالف ميزان 

 .القوى بين الدول املصدرة للغذاء والدول املستوردة له 

 :التوصيات   

لوية ليست للتصدير فقط وإنما توفير غذاء كاف وآمن لجميع ضرورة إعادة النظر فى سياسة األولويات بحيث تكون األو *

 وذلك من خالل دعم املنتجين الزراعيين خاصة الصغار منهم بتقديم األسمدة واملبيدات بأسعار مخفضة 
ً
أفراد املجتمع أوال

سعر البيع عن تكاليف والبذور الجيدة ومنحهم حوافز سعرية خالل مراحل اإلنتاج والتسويق ملنتجاتهم الزراعية بحيث يزيد 

 اإلنتاج األمر الذى يحفزهم على زيادة اإلنتاج والقضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية فى األسواق الدولية خاصة مجموعة الخضر والفواكة واألسماك  *

 .يزة نسبية ولديها فائض فى اإلكتفاء الذاتى  والتمور التى تتمتع ف ها بعض الدول بم

ضرورة تحقيق التكامل العربى بين الدول ذات الفوائض البترولية واملالية والدول ذات الوفرة فى املوارد الطبيعية والبشرية  *

 لإلستفادة من امليزات النسبية وتنويع اإلنتاج لسد الفجوات الغذائية.

لزراعية لزيادة الرقعة الزراعية لزراعة الحبوب والقمس وزراعة األراض ى الصحراوية اإلهتمام باستصالح األراض ى ا *

 باملحاصيل التى تتناسب مع طبيعة التربة لزيادة اإلنتاج والحد من اإلستيراد وتحقيق اإلكتفاء الذاتى 

آلالت الحديثة والتكنولوجيا الغذائية وإستخدام ا املواد لتخزين متطور  نظام إيجاد يجب على الدول املستوردة للغذاء *

 الالزمة لتطوير املعدات للحد من خسائر التخزين وفقد وهدر املحاصيل.

فى  و العمل على تكثيف الجهود وزيادة التنسيق بين الدول العربية لتشجيع اإلستثمار العربى واألجنبى فى القطاع الزراعى  -

 يل برامج الحماية اإلجتماعية للفئات الفقيرة واملحدودة الدخل.، وتفعمجال الصناعات الغذائية لتحقيق األمن الغذائى 

 الغذاء مرونة إنتاج أجل والتخفيف من حدة آثارها من  املناخية التغيرات مع وتطبيق تدابير التكيف  الغذاء مصادر تنويع *

  ولكن للغذاء املصدرة الدول  في فقط ليس واقتصادية، وتكنولوجية مؤسسية تغييرات ذلك إجراء ويتطلب العالم، في
ً
 أيضا

 واإلستفادة من تجارب الدول األخرى. املستوردة الدول  في

* ضرورة  تكثيف برامج التوعية بترشيد اإلستهالك فى السلع الغذائية ملنع إهدار الطعام الصالح لإلستخدام ملختلف 

 مستويات األفراد باملجتمعات العربية .، 

 واجهه التحديات اإلقتصادية اإلقليمية والعاملية.* تفعيل مقومات التكامل العربى مل
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  املراجع العربية :

 ردن( اقتصاديات املوارد والبيئة ، دارالفكر، األ 2008حمد رمضان نعمه هللا ، ايمان عطية ناصف )أ -

     ( مايو3ة األمن الوطنى ، العدد )(الفجوة الغذائية وضرورة تحقيق األمن الغذائى ، مجل2009أبو بكر عبدهللا سليمان الطيب: ) -

 تدهور زراعة القمس يهدد بفقدان رغيف الخبز)د.ن( –( العالم العربى 2016ابراهيم محمد :) -

 ( تأثير التغيرات املناخية على األمن الغذائى ، مركز املستقبل للدراسات املتقدمة ، سنغافورة ، 2015إسراء أحمد اسماعيل :) -

 ( أزمة الغذاء فى الدول العربية حلول قصيرة األمد ، مؤسسة كارنيغى للسالم الدولى ، حزيران 2008)ابراهيم سيف :  -

جتماعية قتصادية واإل اللجنة اإل ،( ، إعتماد املمارسات الزراعية الجيدة لتحسين سالمة االغذية فى املنطقة العربية2019األمم املتحدة  : ) -

 اإلسكوا(لغربى آسيا ) 

   الثامن والثالثون .، الكتاب السنوى لالحصاءات الزراعيه العربية ، املجلد (2019)العربية للتنمية الزراعية  املنظمة -

 (،  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لفربى آسيا ) اإلسكو 2030(آفاق املنطقة العربية 2017األمم املتحدة : ) -

   ة املفقودة ، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،( البرازيل مجاعة الوجب2003ندرو ماكميالن : )أ - 

 2021 / 22/5أحمد يعقوب : كيف تدعم الدولة القطاع الزراعى وجهود تحقيق األمن الغذائى ، جريدة اليوم السابع  -

 ، 20/5/2020تشو لين وقان بي لينغ: األمن الغذائي في الصين ومساهماته العاملية، جريدة الصين اليوم فى  -

( أثر التغيرات املناخية على وضع الزراعة والغذاء فى مصر ورقة بحثية مقدمة الى املؤتمر 2009جمال محمد صيام ، شريف محمد فياض: ) -

 التغيرات املناخية وآثارها على مصر" ، شركاء التنمية للبحوث والدراسات ، القاهرة “الدولى بعنوان 

 نوفمبر 2-3

  ،) أعداد مختلفة (أوضاع األمن الغذائى العربى ، التقرير السنوى،  املنظمة العربية للتنمية الزراعية جامعة الدول العربية :  -

( برنامج القضاء على الجوع التجربة البرازيلية ، منظمة األغذية والزراعة  2012جوزية غرازيانو داسيلفا ، ماورو إدواردو ديل غروس ى وآخرين: )  -

   لألمم املتحدة ، روما

 الثالث( األمن الغذائى العربى ،مركز املستقبل للدراسات االستراتيجية العدد2020حيدر الحيدر األجودى :) -  

( الحوكمة والتعاون حول الغذاء والهدف الثانى للتنمية املستدامة فى املنطقة العربية ، أكاديمية اإلمارات 2019ربيع املهتار ، مارتن كيوليرتز : )

  .الدبلوماسية 

 العاشر  الثالث و  األمن الغذائى فى الدول العربية ، الفصل تقرير  صندوق النقد العربى :) د.ن( -

 (عاكف الزعبى: أبعاد األمن الغذائى ومتطلباتة ، جريدة الغد )د.ن -

  8/2019/  29عز النوبى : مصر تسعى الى تحقيق األمن الغذائى من خالل عشرة محاور أساسية ، جريدة اليوم السابع ،  -

 هل تنجح تكنولوجيا الزراعة فى تقليل الفجوة ،)د.ن(80( 2020كريم صهيب : )   -
ً
 % من الغذاء مستورد خليجيا

 (، إحداث فارق فى األمن الغذائى والتغذية ، الدورة الثالثة واألربعون ، اكتوبر ،   2016لجنة األمن الغذائى العالمى :) -

 ( تقرير أممى يحذر من الجوع وسوء التغذية ، يونيو 2021) اليونيسيف(:) منظمة األمم املتحدة للطفولة  -

 األمم املتحدة (: نقص األغذية فى مختلف أنحاء العالم ،2020منظمة األغذية والزراعة )الفاو() -

، نحو الوفاء بالتزامات مؤتمر القمة العالمى (، تقرير حالة انعدام األمن الغذائى فى العالم  2003منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( ) -

 لألغذية روما ، 

( أثر دور املنظمات الدولية والسياسات الحكومية فى األمن الغذائى العربى ، مجلة العلوم 2015حمد أحمد املقداد ،عاهد مسلم أبو زويب : )م  -

   3، العدد  42االنسانية واالجتماعية ،  الجامعة االردنية ، مجلد 

 24/9/2013العدد الصادر بتاريخ  ، محمد لطفى : جهود اململكة فى تعزيز األمن الغذائى ، جريدة اليوم -

  2021/ 7/ 8 ، محمد على : استراتيجية األمن الغذائى بين السعودية واإلمارات خطة أمان واعية ، جريدة العين اإلخبارية -

انجازات : هايدى أيمن   -- 2021أغسطس  1العربية، أبو ظبى ،   جريدةبؤرة في العالم، 23هاني مسهور: تحذيرات أممية من مجاعات في       

 2020  /10/ 15 ،هرام املصرية مصرية لتحقيق مبدأ الحق فى الغذاء ، جريدة األ 

:  املراجع األجنبية  
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-- Marion Napoli: (2011 (Towards a Food Insecurity Multi-dimensional Index (FIMI) Master in human 

Development and Food Security.Universita degli studi, roma              

 - World Bank) : 1986) Poverty and Hunger: Issues and option for food Security in Developing Countries 

Washington .DC. 

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reports// : المواقع اإللكترونية 
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/831 

https://m.mu.edu.sa/sites/default/files/field/chemistry.pdf 
https://carnegieendowment.org/files/Ar_Saif_Commentary_Food_Crisis_June_.pd 

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reports// 

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/10/14/how-agritech-will-change-agriculture- -  
https://www.globalhungerindex.org/ranking.htm 

https://www.unicef.org/mena/ar/ 
https://ar.farsnews.ir/allnews/news/13970722000738 

،https://arabic.rt.com/business/1205859 

https://ar.wikipedia.org/wiki 
https://www.un.org/ar/about-us/nobel-peace-prize/wfp-2020 
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جتماعية ملشاريع التنوع الحيوي الزراعي والتكيف مع التغيرات االجراءات الوقائية البيئية واال 

 يمنال -املناخية بمديريتي املواسط وصبر املوادم محافظة تعز 
 د. عبدالقادر محمد الخراز ،

 قسم العلوم البيئية  –كلية علوم البحار والبيئة  –جامعة الحديدة  

E-mail: Abdulqaderalkharraz@gmail.com , T: 00967777479801 

 

 ملخص

 Agro biodiversity and Climate Changeفي إطار املشاريع التي نفذها مشروع التنوع الحيوي الزراعي والتكيف مع التغيرات املناخية  

Adaptation Project (ACAP باليمن والتي كانت تتضمن الحفاظ على االراض ) ي وتوفير البنى الالزمة للمزارعين للتكيف مع التغيرات املناخية مثل

عملية الرصد واملراقبة البيئية واالجتماعية الوقائية لهذه  تأتياملدرجات الزراعية،  تأهيلبناء خزانات حصاد االمطار وعمليات التشجير واعادة 

غلب هذه املشاريع نفذت ولكن كان ينقص هذا العمل عملية املراقبة والتقييم املشاريع والتي توزعت في أربع محافظات وضمن ثمان مديريات، ا

ءمتها البيئي اثناء التنفيذ وعند اختيار املواقع الخاصة باملشاريع، وبالتالي تطرح بهذا البحث التساؤالت حول نوعية هذه املشاريع ومدى ومال

بيئية واجتماعية سلبية وماهي االجراءات الوقائية التي  تأثيراتناخية؟ وهل هناك الحتياجات املنطقة والسكان من اجل التكيف مع التغيرات امل

 يمكن رصدها خالل مرحلة التشغيل وبالتالي الحفاظ على البيئة والحفاظ على استمرارية املشروع؟

الوقائية للمشاريع الخاصة بالتنوع اهمية هذا البحث من خالل تنفيذ عملية التقييم والرقابة البيئية االجتماعية  جاءتبناءا على ذلك 

املوادم،  الحيوي الزراعي والتكيف مع التغيرات املناخية اثناء عملية التشغيل في املنطقة الجنوبية للمشروع بمحافظة تعز ملديريتي املواسط وصبر 

أهمية هذه املشاريع ودورها اإليجابي في الحفاظ  معتمدين على النزول واملسوحات امليدانية الى هذه املواقع، وقد اظهرت نتائج التحليل في البحث

 على األراض ي وتحسين مستوى معيشة السكان والتكيف مع التغيرات املناخية. الى جانب بعض االثار السلبية التي تتعلق بمواقع خزانات حصاد

 ير وسائل الوقاية واألمان لها.املياه ودور ذلك في عدم توفر املياه للسكان واألراض ي بالشكل املطلوب. عالوة على عدم توف

 التغيرات املناخية، حصاد االمطار، املدرجات التنوع الحيوي الزرعي، ،بيئةالالكلمات املفتاحية:

Measures of environmental and social safeguards for agricultural biodiversity and 

adaptation to climate changes projects in Taiz governorate(Al Mawasit and Sabir-Al-

Mawadim), Yemen 

Al-Kharraz Abdulqader M, Dept. of Environment Sciences, Faculty of Marine & Environmental Sciences, 

Al-Hodiedah Univ. Yemen. 

E-mail: Abdulqaderalkharraz@gmail.com , T: 00967777479801 

Abstract 

Within the framework of the projects implemented by the Agro Biodiversity and Climate Change Adaptation Project (ACAP) in 

Yemen, which included preserving the lands and providing the necessary structures for farmers to adapt to climate changes, such as 

building rainwater harvesting tanks, afforestation operations and rehabilitating the agricultural terraces, The preventive 

environmental and social monitoring and control of these projects, which are distributed in four governorates within eight districts. 

Most of these projects were implemented, but there was lacking in environmental monitoring and evaluation during 

implementation and when project sites were selected. Thus, questions are raised about the quality of these projects and their 

relevance to the needs of the region and the population in order to adapt to climate change. Are there any negative environmental 

and social impacts and what preventive measures can be monitored during the operational phase, thereby preserving the 

environment and maintaining the continuity of the project? 
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Accordingly, the significance of this research was to implement the preventive socio-environmental assessment and control of 

projects on agricultural biodiversity and adaptation to climate changes during the operation in the southern region of the project in 

the governorate of Taiz for the managers of Al Mawasit and Sabir-Al-Mawadim. The results of the analysis in the research showed 

the importance of these projects and their positive role in preserving lands, improving the standard of living of the population, and 

adapting to climate changes. n addition to some negative effects related to the locations of water harvesting tanks and the role of 

this in the lack of water for the population and lands 

Key words: Environment, Agricultural biodiversity, Climate Change, rain harvest, terraces 

 مقدمة 

 جاف،شبة  استوائيتتميز بمناخ و تقع منطقتي املواسط وصبر املوادم في محافظة تعزجنوب غرب الجمهورية اليمنية، 

الهضاب املرتفعة باملنطقة، ورغم محاولة الفالحين التأقلم مع مما ساعد السكان على ممارسة بعض األننشطة الزراعية في 

مطرية واكبتها تحوالت مجالية  الهضبية تعرفتغايريهواقع التغيرات املناخية وإنعكاساتها على املوارد املائية، فإن املناطق 

وتعرض  يتراجع االنتاج الزراع والشدة املطرية وسيادة الجفاف، الذي أدى إلى مناخية، كعوامل التعريةنتيجة بروز مخاطر 

كثير من املدرجات الزراعية الى االنجرافات. قامت على اثر ذلك وزارة الزراعة والري بالجمهورية اليمنية وعبر تمويل منمرفق 

 مشروعا وتنوعت هذه املشاريع بين اعادة تاهيل للمدرجات 37البيئية العالمي بتنفيذ عدد من املشاريع في املنطقتين بلغت 

الزراعية وبناء خزانات حصاد امطار وعمليات تشجير لالراض ي ودعم املزراعين بمشاريع مدرة للدخل مثل تربية النحل وكذا 

 املواش ي. بهدف دعم التنوع الحيوي الزراعي باملنطقة ودعم السكان للتكيف مع التغيرات املناخية. 

 املنهجية .1

مع املستفيدين واالستعانة بنظم املعلومات  املقابلةامليداني و املسح منهجية على  اعتمدناملعالجة هذا املوضوع 

الجغرافية، من خالل اخذ وتوثيق اإلحداثيات الجغرافية لكل موقع واسقاطها خرائطيا متضمنة املوقع وتوزيع ونوع املشاريع 

ه املشاريع الواجب اتباعها في مرحلة تقييم ورصد االجراءات البيئية واالجتماعية الوقائية لهذوفي املرحلة األخيرة تم باملنطقة.

 Guideline of ESIA for JICA 2004, Charles Kelly 2005& Consulting Servicesالتشغيل من خالل املعايير البيئية الدولية )

Manual 2006 World Bank Group (WBG) 1999,World Bankل ( وكذا االعتماد على القوانين الوطنية املتوفرة، وبما أن ج

وبالتالي فان املعايير التي ستطبق هي ما يتعلق من ناحية تأثيراتها البيئية، املشاريع أنجزت وهي تصنف ضمن الفئة )ب( 

باإلجراءات البيئية ملرحلة التشغيل للمشاريع وتبقى املراحل السابقة أي التجهيز واإلنشاء خارج قدرتنا على تقييمها. تم العمل 

 54ا للمشاريع املنفذة باملحافظة كمواقع اختبارية موزعة بين مختلف املشاريع اي ما يعادل نسبة موقع 20على زيارة وتقييم 

% من العدد االجمالي للمشاريع املنفذة بمحافظة تعز في منطقتي املواسط وصبر املوادم، وهذا بدوره أعطى العمل جودة 

 .أكثرونتائج معبرة  أفضل
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 املوقع والخصائص الطبيعية والبشرية  .2

، وتبعد عن (1خريطة رقم ) تقع مديريتي املواسط وصبر املوادم في محافظة تعز في الجنوب الغربي للجمهورية اليمنية

  300العاصمة صنعاء بحوالي 
ً
% من إجمالي سكان الجمهورية وفقا للتعداد السكاني  12.2ويشكل سكان املحافظة  ،كيلو مترا

البن والحبوب والخضروات والفواكه مثل زراعة ، أهمها السكانوتعتبر الزراعة من أهم األنشطة التي يمارسها  .2004

 .املانجو

م ( وتتوزع تضاريسها ما بين 3000 – 1000تتميز  محافظة تعز بمناخ إستوائي شبة جاف وترتفع عن سطس البحر )

شرعب والوازعية، ومن  الصلو، وجبالجبل  حبش ي،جبل  صبر،جبل :هي جبال عالية تتخللها السهول واألودية، أشهر الجبال

. وهناك املناطق السهلية والساحلية التي (National Information Center) دي رسيان ووادي الضباب، .اشهر االودية وا

تتوزع في اراض ي املحافظة. وتحتوي معظم االودية التي تشق الجبال على قيعان وأرض ي زراعية خصبة تعتمد في زراعتها على 

 (.1991ية. )حسين علي الويس ي، مياه االمطار والعيون وكذا املياه الجوفية عبر ابار يدو 

تقع املناطق املستهدفة في مديرتي املواسط وصبر املوادم، ضمن منطقةصخرية مرتفعة وواسعة لها مظهر يتشكل من 

سالسل جبلية وهضاب صخرية لعدد منالجبال املرتفعة، بين تلك الجبال والهضاب والوديان أحواض تصريفيةصغيرة 

من أصل  القيعان، وهذه تربة قديمةو نحدار، وتتوفر على تربة زراعية طينية ضمن املدرجات وممرات مائية عميقة واسعة اال 

، وتعاني هذه املدرجات من جرف ملساحات كبيرة منها أثناء الفترات املطرية بسبب نتيجة عوامل التعرية املائيةتوفرت  بركاني

 (.Abdulqader Alkharraz 2015السيول. )

مع تغيرات املناخ اساسا على جمعيات ومنظمات املجتمع املدني في  الزراعي والتكيفحيوي يعتمد مشروع التنوع ال

حيث تنشط في  املشاريع،املناطق التي ينفذ ف ها انشطة مفيدة للسكان من اجل تنفيذ وادارة واستمرارية وصيانة هذه 

دم جمعية صبر املوادم ملستخدمي املياه، وهذه الوفاء ملستخدمي املياه وتنشط في مديرية صبر املوا املواسط جمعيةمديرية 

 الجمعيات هي املسؤلة عن تشغيل وصيانة واستمرارية املشاريع املنفذة.

 :توزيع املشاريع املقترحة للتقييم .3

للمدرجات الزراعية  تأهيلاعادة مشاريع االمطار و مياه تتوزع املشاريع التي نفذت في املنطقة بين بناء خزانات لحصاد 

قنوات السقي والتربة وتشجير باشجار البن واللوز ومشاريع مدرة للدخل )مناحل(. وبلغ عدد املشاريع املنفذة  وصيانة

 مشروعا مضاف لها محطتي رصد مناخية في كل مديرية الى جانب بناء مبنى ملنظمات املجتمع املدني باملنطقة. 37باملديريتين 

موقعا من اجل التقييم  20قع التي نفذت ف ها املشاريع والتي بلغت تم بالبداية مسح ميداني وتحديد عدد من املوا

 ( موقع املناطق املدروسة وتموقع املشاريع ضمنها.3,  2والرصد البيئي واالجتماعي لها . الخريطة )

 وكانت نسبة املشاريع،قرية على مستوى املديرتين من هذه  15( انه استفاد باالجمال 1يالحظ من خالل الجداول )و 

%. وكانت املشاريع املدرة للدخل في محافظة تعزمركزة على تربية النحل. وقدرت املساحات  100االنجاز لجميع هذه املشاريع 

 هكتار. 36املستفيدة من مشاريع الخزانات والتشجير واعادة تاهيل املدرجات وصيانة التربة واعادة تاهيل القنوات بب 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 تعز ) صبر املوادام و املواسط( –: املواقع املختارة في املنطقة الجنوبية ( 1الجدول )

  نوع املشروع املوقع / القرية *العزلة املديرية املحافظة نسبة االنجاز

 1 تاهيل مدرجات الرجحة واملداحية ذمرين صبر املوادم تعز % 100

 2 تأهيل مدرجات وادي الوحيشة ذمرين صبر املوادم تعز % 100

 3 تأهيل مدرجات الطيب ذمرين صبر املوادم تعز % 100

 4 خزانات مياه الجبة محزف صبر املوادم تعز % 100

 5 خزانات مياه جعمه ذمرين صبر املوادم تعز % 100

80% 

 صبر املوادم تعز

 عميقة
 وادي عميقة

اعادة تاهيل قنوات السقي 

 والتربة

6 

100 % 

  صبر املوادم تعز

مرينوادي ذ ذمرين  
اعادة تاهيل قنوات السقي 

 والتربة

7 

 8 تشجير بالبن واللوز  الطيب ذمرين صبر املوادم تعز % 95
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 9 تشجير بالبن واللوز  وادي الوحيشة ذمرين صبر املوادم تعز % 100

100% 

 -ذمرين  صبر املوادم تعز

 الجرن 
 الرجحة واملداحية

 10 تشجير بالبن واللوز 

ور االخم املواسط تعز % 100  11 تأهيل مدرجات شعب النوب 

100% 

انجز ولكنه تعرض 

لسيول كبيرة 

تم هدمت كل ما 

 عمله

 املواسط تعز

 هيجة الرجع االخمور 

 12 تأهيل مدرجات

 13 خزانات مياه خزان سويد االخمور  املواسط تعز 100%

 14 خزانات مياه املحور  االخمور  املواسط تعز 100%

خورةال االخمور  املواسط تعز 100%  15 خزانات مياه 

 16 خزانات مياه االسبال االخمور  املواسط تعز 100%

 17 تشجير باللوز  حول اسماعيل ايفوع املواسط تعز % 100

 18 تشجير باللوز  حول عبدالجليل احمد ايفوع املواسط تعز % 100

100% 

 

 19 مشاريع مدرة للدخل )مناحل( الكدنه االخمور  املواسط تعز

ملواسطا تعز 100%  20 مشاريع مدرة للدخل )مناحل( الكدنة االخمور  

 *العزلة في التصنيف اإلداري للجمهورية اليمنية هي عبارة عن وحدة إدارية ضمن املديرية وتضم عدة قرى 

 

 عملية التقييم واملراقبة البيئية واالجتماعية:  .4

ه بالبداية )خزانات، تاهيل مدرجات، تشجير، نستعرض في هذه الفقرة أنواع املشاريع التي تم تنفيذها كل على حد

اعادة تاهيل قنوات السقي وصيانة التربة ومشاريع مدرة للدخل( من خالل وصف للمشروع وتحليل االثار البيئية االيجابية 

طلب وكذا السلبية للمشروع، ومن ثم نتناول اإلجراءات املطلوبة للمعالجة بناء على كل فئة من هذه املشاريع في حالة ت

جميع االثار البيئية واالجتماعية للمشاريع في ذلك،وتأتي باملرحلة الالحقة عملية تحليل ومناقشة نتائج التقييم ل

 واقعاملستهدفة.امل

 : خزانات تجميع مياه االمطار .1.4

ساحة متر مكعب وفقا للموقع وللم 150الى  55مطار تراوحت سعتها من اال مياه  لتجميعخزان  13بنيت باملديرية 

ملستفيدين الخاصة بازراعية اتالمساحلهذه الخزانات صممت لتغطي االحتياجات املائية ل، الزراعية املطلوب تغطيتها

وقد نفذت جميعها وبالتالي فان التقييم هنا مركز على مرحلة التشغيل اما بالنسبة  هكتار. 2الى  1تتراوح بين باملنطقة والتي 

 ها فقد انتهت بمرحلة سابقة ولم يتم اجراء تقييم بيئي خالل تلك املرحلة.ث عنالتحدمن الصعب ملرحلة اإلنشاء 

جدا وهذا عائد األعمال جيدة كما ان طريقة تنفيذ  هذه املشاريع ذات تأثيرات بيئية واجتماعية إيجابية باملجمل.تعتبر 

واحد فقط إال عند خزان  ذةللخزانات املنفأي ركام ناتج عن أعمال اإلنشاء  ، ولم يالحظ وجودمن قام بها املستفيدين لكون 

 الجبه بصبر املوادم.هو خزان 
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وتوسع ملحوظ بزراعة الحبوب مع السكان تبين ان هناك تحسن طفيف لألراض ي الزراعية  اجراء املقابلةمن خالل و 

، وغابت هذا املجال في تتركز في التوسع أكثر السكان  ،وبالتالي كانت مطالبعلى ذلك اتالخزان ت مشاريع بناءحيث ساعد

 التظلمات او املطالب بالتعويض ملواقع الخزانات. 

حيث  اتواملستفيدين أعضاء في الجمعي ات،بمتابعة من قبل الجمعيبالنسبة لعمليات الصيانة يقوم بها املستفيدون و 

وتنظيف مجرى الشعاب  فيتم العمل على تنظيف الخزانات وصيانتها قبل موسم األمطار  ،يتم ترتيب أعمال الصيانة بينهم

 ومنطقة املشن.

أظهرت عملية التقييم البيئي ان هناك بعض االثار البيئية السلبية وبعض اإلجراءات الهامة التي تفتقدها هذه املشاريع 

مواقع بعض الخزانات مع عدم تناسب  -والتي قد يكون لها اثار بيئية غير مقبولة وتؤثر على اهداف املشروع تتمثل في أوال 

خزان البعض )الربع في فكميات املياه التي تصل الخزان قليلة جدا ولم تتجاوز  املوادم،املساقط املائيةفي مديرية صبر 

هذا يؤدي في بعض األحيان إلى تهدم جزء و وقوع جزء من املشن على مجرى السيل اما في مديرية املواسط فلوحظ  الجبة(.

العوامل بدورها سيكون لها تأثيرات بيئية في فترة الجفاف من ناحية عدم ،وهذه منه مما يتطلب إجراءات حماية للمشن

 كفاية كميات املياه للري ولالستخدامات األخرى للسكان وبالتالي يضعف قدرتهم للتكيف مع التغيرات املناخية.

فليس هناك أي حماية  مكشوفة، تينالخزانات التي نفذت في املديري موجودة فجميعإجراءات األمن والسالمة غير  -ثانيا 

عدم وجود أي إجراءات كما ان وهذا يعرض املياه للتبخر وأيضا يساعد في انتشار البعوض وتلوث املياه،  لها، أو تغطية

اي اعتمادات  ورغم عدم وجودكالسقوط في الخزانات.  لمخاطر للحماية كسياج حول الخزانات يعرض األطفال واملاشية ل

لوحظ ان السكان في مديرية املواسط قاموا بعمل سياج ، اال انه ت الحماية ضمن موازنة املشروعمالية مقرة لتنفيذ إجراءا

 (.1)صورة رقم  الخزانات.بعض حول 

الحماية من اآلفات غير موجودة بجميع الخزانات لكن السكان يقومون بعمل ذلك بطرق تقليدية وهي طرق  -ثالثا 

ع من النباتات الطبيعية لتصفية املياه وحمايتها من اآلفات فمثال يستخدم نبات ناجعه إلى حد ما، حيث يتم استخدام أنوا

 .في صبر املوادم)اسم محلي( العلفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما يظهر تهدم ، وفيه حماية من السلك قام بها املستفيدينط باملواسخزان مياه االسبل  (:1صورة رقم )

 عند منطقة املشن بسبب قوة السيول 
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 اإلجراءات املقترحة للمعالجة:وبالتالي فان 

  من قيمة  10 – 5العمل على اعتماد موازنة للحماية واألمن والسالمة ضمن مشاريع الخزانات وبنسبة %

إجراءات األمن والسالمة ملرحلة التشغيل والتي تتضمن عمل سياج حول الخزانات وتغطية  ، وسنشروع الكليةامل

 الخزانات.

  من اجل الحماية من اآلفات يجب على املشروع دعم الطرق التقليدية التي يستخدمها املستفيدين

شبك دقيقة جدا أي بمقياس صغير وتطويرها إلى جانب عمل شبك فوق الخزانات وتكون الفتحات الخاصة بال

 .جدا

  العمل على شق أو بناء قنوات في بعض الشعاب القريبة من مواقع الخزانات لتوجيه املياه إلى الخزانات

 مواقع الخزانات مع مساقط املياه.حيث ال تتناسببعض 

 ري التكميلي من املهم عمل شبكة مياه لألراض ي املستفيدة من املشروع حيث أن هذه املياه تستخدم لل

 وكثير من األراض ي بعيدة عن مواقع الخزانات.

 وتحديد  العالقة،اجل تحديد املواد ذات  ناملشروع، مآفات مع وحدة تنسيق  ضرورةتوظيف أخصائي

قدرات تطوير كميات املبيدات الحشرية الواجب استخدامها حسب املشروع ان كان خزانات أو تأهيل مدرجات، و 

باالستخدام السليم للمبيدات الحشرية واقتراح التدابير الالزمة للحد من املخاطر املرتبطة  يتعلق فيمااملزارعين 

 ستخدام املبيدات.با

 .رفع الركام املتبقي عند خزان الجبه بصبر املوادم 

 .تأهيل املدرجات: 2.4

 1في كل موقع من  م اعادةتأهيلهاتتراوحت املساحات التي  موقعا، 21فيللمدرجات الزراعية باملنطقة  تأهيلتم تنفيذ اعادة 

موقع واحد بعض  فقط فيولوحظ ، في املواقع التي زرناها أي مخلفات ألعمال اعادة بناء املدرجاتوال توجد هكتار.  4الى 

ألحجار التي استخدمت في بناء املدرجات اصدر ملفوق املدرجات ويمثل موقع يقع الركام البسيط )الطيب /صبر املوادم( وهو 

 دة تأهيلها.وإعا

هناك شكوى واحدة تتعلق بعدم قدرة بعض املستفيدين على تحمل ، لكن ال توجد أي تظلمات أو شكوى للتعويضكما 

الى  ويؤدياألعباء املالية املقررة عل هم بمساهمتهم باملشروع مما يضطرهم في بعض األحيان لتوقيف العمل لفترات متقطعة 

 استكمال املشروع.تأخر 

، من قام بها املستفيدين جدا، وهذا عائد لكون األعمال جيدة ، و ع ذات تأثيرات بيئية واجتماعية إيجابية باملجملهذه املشاري

، وتتم املدرجات وزراعتها استصالحناك استفادة واضحة من املشروع للسكان وتحسن مستواهم بسبب توسعهم في وه

 ستفيدين.من املحيث كل موقع ولدية لجنة  ،روعالصيانة للمدرجات مرة بالسنة من قبل املستفيدين من املش

وهذا يطرح  ،بالكامل ان املدرجات تعرضت للطمر موقع هيجه الرجع في املواسط بالنسبة للتأثيرات البيئية السلبية لوحظ في 

السيل قضية اختيار املواقع بشكل سليم قبل البدء بتنفيذها. وقد كان من األجدى تهيئة الوادي قبل ذلك وتحديد مجرى 

 تجنبا ملثل هذه األضرار. 
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ونرى بأن يتم مساعدة  في مشاريع إعادة تأهيل املدرجات، وجد أي إشكاليات واضحةتال رغم ذلك نستطيع القول بانه 

كون ذلك سيعمل على تحسين  ،وتشجيع املزارعين على تشجير املدرجات وعدم االكتفاء بالزراعة املوسمية للحبوب فقط

غالبية املدرجات التي تم إعادة تأهيلها تم أيضا وقد لوحظ ان  عكس ايجابيا على حياتها املعيشية.ألسرة مما ينادخل 

 (.2صورة رقم ) تشجيرها في منطقة صبر املوادم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتمثل في: اإلجراءات املقترحة للمعالجةوبالتالي فان 

درجات ومعرفة مدى مالءمة املبناء أو إعادة تأهيل اقتراح ا دراسة املواقع التي يتم ف هالعمل قبل تنفيذ املشروع على  -أوال 

 املوقع وعدم وجوده على مجاري السيول.

العمل على حل مشكلة املساهمة املالية للمستفيدين حيث ان كثير منهم مستوياتهم املعيشية متدنية، وال يجب  -ثانيا 

ة في منتصف العمل أو بنهايته حتى يكون نسبة تنفيذ يستطيعون إكمال تنفيذ املشروع، وباإلمكان جعل تقديم املساهم

 على.أاملشروع 

 .املشاريع املدرة للدخل )املناحل(: 3.4

تتعلق بتربية النحل، هذه املشاريع تركزت بشكل رئيس ي في منطقة املواسط، اما منطقة صبر تم تنفيذ مشاريع مدرة للدخل 

وا عن انهم موعودون بمشاريع مدرة للدخل )مناحل( وهم في طور لم نشاهد أي مشروع حالي ولكن السكان تحدثاملوادم 

 .معاملتها

مشروعين للمناحل، وقد روعي قضية النوع االجتماعي في عملية التوزيع لهذه املشاريع حيث اعطي املواسط يوجد في منطقة 

وقاموا بتركيبها باملواقع تم تسليم جميع املعدات للمستفيدين  مشروع للذكور ومشروع اخر لإلناث في املنطقة، وقد

ينتظر ، وتم نقل املناحل إلى منطقة تهامة في جهة الساحل الغربي لليمن حيث تتوفر املراعي (،3لذلك، صورة رقم )املخصص 

 . من زيارتنا امليدانية املستفيدين نتائج املشروع كونه سلم لهم قبل شهر ونصف

قبلهم، وسيؤدي ذلك إلى تحسن يدين إذا تم االهتمام بمكونات املشروع من إيجابية على املستفبيئية هذه املشاريع ذات أثار 

خلية لكل مجموعة وأصبحت  60ما أكده املستفيدين هو زيادة عدد املناحل حيث سلم لهم املشروع مستواهم املعيش ي،و 

إعادة تأهيل مدرجات وإعادة تشجير بأشجار اللوز في موقع (: 2صورة رقم )

 صبر املوادم –الطيب
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مردود كون املشاريع سلمت بالنسبة للمردود ال يوجد حاليا أي و  ملجموعة الذكور  خلية 62خلية ملجموعة اإلناث ، 68اآلن 

 .حديثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .التشجير:4.4

مشاريع هكتار. وال يخلو موقع من  3الى  1، تراوحت مساحة املوقع من كال املديريتينتم تشجيرها في  اقع عديدةهناك مو 

 .تشجيرمشروع املدرجات إال وتم فيه إعادة تأهيل 

الطبوغرافيا( وهذه إشارة  املناخ،جار تبعا لخصائص املناطق املختلفة )انه تم اختيار أنواع األشبالتشجير تميزت مشاريع 

واألشجار الحراجية مثل الصنوبر والكافور، اللوز أشجار تم زراعة  منطقة صبر املوادمفمثال: في  ،إيجابية على نجاح املشروع

مشاريع مدرة للدخل تساعد السكان  بنالالتشجير بأشجار اللوز و اما في منطقة املواسط فتم التشجير بأشجار البن، ويعتبر 

 على تحسين مستوى معيشتهم. 

وهذا بدوره يساعد في عملية التخفيف  اإليجابية الهامة ملشاريع التشجير أنها تزيد من املساحات الخضراء البيئية من اآلثار و 

 جات وزراعة بعض محاصيل الحبوب.، كما أنها تلعب دورا في مساعدة السكان على تهيئة املدر من اثار التغيرات املناخية

 التربة(: صيانةقنوات و بناء .تهيئة ضفاف الوديان )5.4

ذي  صبر املوادم وهما واديعميقة ووادي في منطقةينلتهيئة ضفاف الوديان زيارة موقع تتمضمن عملية التقييم البيئي 

النسبة توقع ان تنجز ي% من كال املشروعين.و 80ما يزال العمل جاري بها حيث تم تنفيذ ما يقارب من (. و 4مرين،صورة رقم )

 .بفترة ال تتجاوز ثالثة أسابيع%  20املتبقية 

فهي تساهم في الحفاظ على األراض ي من االنجراف تهيئة ضفاف الوديان، يجابية من مشاريع البيئية اإل ثار تظهر هنا أكثر األ

 وزيادة رقعة األراض ي الزراعية، بإعادة األراض ي املجروفة ساب
ً
حيث يتم تجهيز قنوات في ضفاف الوديان من خالل الحفر ، قا

هناك ارتياح كبير من قبل ، و يتم استغاللها بالزراعة خصبةوالبناء وتغطيتها بشكل جيد ومن ثم الدفن فوق القنوات بتربة 

 خاليا املناحل التي سلمت للمستفيدين من قبل املشروع(: 3صورة رقم )
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 زيادة بمساحةانب ويتوزعون على مجرى الوادي، إلى ج أكبر املستفيدين ملثل هذه املشاريع، كون عدد املستفيدين ف ها 

هكتار على طول مجرى القنوات في صبر  11 بحواليحيث بلغت مساحة االراض ي التي تم اعادة استصالحها . أراض هم الزراعية

 .املوادم

ليس لديهم أي أدوات  بان العاملينلوحظ  ،حيثإجراء األمن والسالمة للعاملين تمثلت االثار البيئية السلبية في غياب

خاصة للعمل( ويتعرضون للمخاطر سواء من الغبار أو انزالق  األتربة، قبعات، خوذات، أحذيةات من للسالمة )كمام

 املقاول بتوفير معدات األمن والسالمة للعاملين. تتمثل فقط في إلزام اإلجراءات املقترحة للمعالجةوبالتالي فان ألجحار.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 :. مناقشة نتائج التقييم5

التحليل الوصفي للتأثيرات البيئية بمنطقة البحث، فان عملية التقييم تمت أيضا بطريقة املصفوفات باإلضافة الى عملية 

أي عرض التحليل والنتائج للمؤشرات البيئية وتدابير التخفيف بشكل جداول، مما يسهل عملية تحديد التأثير واملوقع 

للتكلفة وذلك وفقا للمرحلة املحددة للتقييم وهي  ، وتتضمن في بعضها تقديراتتالتخفيف وتوزيع املسؤوليا توإجراءا

 والصيانة. لمرحلة التشغي

أظهرت أيضا عملية التقييم وجود ظاهرة االنجرافات لألراض ي الزراعية باملنطقتين، وهذا ناتج عن حدة الظواهر املناخية 

ية املنطقة التي تتميز بانحدارات )امطار غزيرة، سيول( حيث تعمل على جرف كثير من األراض ي يساعدها في ذلك طبوغراف

عالية الى جانب عدم وجود بنى تحتية تحافظ على هذه األراض ي وتقوم بتخفيف حدة هذه السيول مثل القنوات. صورة رقم 

(5.) 

( عملية التقييم لتأثيرات األنشطة في مرحلة التشغيل والصيانة ملشاريع تشغيل الخزانات 4( و )3( و )2توضح الجداول )

لتخفيف االثار البيئية من املمكن تنفيذها  تدة تأهيل املدرجات وتهيئة ضفاف الوديان، والتي في اغلبها تحتاج الى إجراءاواعا

 .تبسهولة عبر الجهات املحددة بالجداول تحت مسمى املسؤوليا

رات التي يجب مراقبتها نجد ( الخاص بتقييم مشاريع الخزانات في البند الخاص باملؤش2وقد بينت نتائج التقييم في الجدول )

باملنطقة عدد من التأثيرات تتعلق بإجراءات االمن والسالمة حول الخزانات وكذا ضعف عمليات الحماية من اآلفات إضافة 

الى عدم مالئمة بعض مواقع الخزانات وعدم توافقها مع املساقط املائية مما يؤدي الى عدم امتالء الخزانات، وهذا بدور 

 أعمال تهيئة ضفاف الوديان بالقنوات في وادي ذي مرين: (4صورة رقم )

 بمنطقة صبر املوادم
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جراءات تنفيذية تتضمن عمل سياج للحماية حول الخزانات وتغطيتها وتخصيص موظف مختص باآلفات الى يحتاج الى إ

جانب العمل على شق بعض القنوات في الشعاب القريبة من الخزان لتسهيل عملية وصول املياه ال ها، والتي وضحت في 

 البند الخاص بتدابير التخفيف املقترحة.

لق بمشاريع إعادة تأهيل املدرجات فان التأثيرات املوجودة تتعلق بوجود بعض الركام عند أحد ( املتع3اما بالجدول رقم )

عبر املستفيدين وبمتابعة من الجمعيات وإدارة املشروع. إضافة الى ذلك هناك ما يتعلق بطمر  هاملدرجات، ومن املهم إزالت

 تنفيذ ومعرفة مدى تأثرها ووقوعها على مجرى السيول.السيول الحد مواقع املدرجات، ومن املهم دراسة املواقع قبل ال

( الخاص بمشاريع تهيئة الوديان تبرز أهمية االلتزام بمعايير السالمة واألمان للعاملين وتوفير 4وبالنظر الى الجدول رقم )

 رة املشروع.األدوات الالزمة لذلك وإلزام املقاول بتوفيرها وذلك من خالل املتابعة من الجمعيات باملنطقة وإدا

التي يمكن معالجتها، السلبية جميع هذه املشاريع ذات أثار بيئية إيجابية في مجملها مع بعض اآلثار اظهرت عملية التقييم ان 

خالل التوسع  املناخية منالتأقلم والتكيف مع التغيرات و دورا في تحسين مستوى معيشة السكان هذه املشاريع حيث تلعب 

 وكذا املشاريع املدرة للدخل. وعمليات التشجيروتوفير املياه للزراعةوالحماية من االنجرافات لزراعية في استصالح األراض ي ا

 

 

األراض ي في سائلة ذي مرين والتي يتم حاليا تأهيلها  (: انجرافات5صورة رقم )

 بقنوات تظهر عند راس السهم
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 (: تقييم تأثير نشاطات مرحلة التشغيل للخزانات في املواسط وصبر املوادم2جدول )

املؤشرات التي  

 يجب مراقبتها
 ملقترحةتدابير التخفيف ا التأثيرات البيئية املشاهدة املوقع

 املسئوليات

 

 التكلفةتقديرات 

 

مرحلة التشغيل 

 والصيانة

جميع مواقع  تردد الصيانة

الخزانات التي 

 تم زيارتها

جمعية صبر املوادم   متابعة لجنة املستفيدين ال توجد

 ملستخدمي املياه

 جمعية الوفاء باملواسط 

 مشروع ACAP 

 

NA 

إجراءات األمن 

والسالمة حول 

 الخزانات

  املياه لتبخر.تعرض 

  تلوث للمياه وقد يؤدي النتشار

 البعوض.

  مخاطر الوقوع الخزانات وهي تمس

 حياة السكان ومواش هم.

 عمل سياج حول الخزانات وغطاء 

  عمل شبك بفتحات صغيرة الحجم ليمنع

 دخول الحشرات

  توظيف شخص مختص بمكافحة اآلفات

 ملتابعة وتحديد املبيدات الالزمة

 مشروع ACAP 

 

% من  10 – 5

 تكلفة املشروع

الحماية من 

 اآلفات

 تغطية الخزانات  تعرض املياه في الخزانات للتلوث وانتشار البعوض

  توظيف شخص مختص بمكافحة اآلفات

 ملتابعة وتحديد املبيدات الالزمة

 مشروع ACAP 

 

عدم مالئمة 

 مواقع الخزانات

خزانات صبر 

 املوادم

ان اقص ى  عدم امتالء الخزانات باملياه حيث

 ارتفاع لم يتجاوز ربع الخزان

شق أو بناء قنوات في بعض الشعاب القريبة من 

 انات لتوجيه املياه إل هامواقع الخز

 مشروع ACAP 

 

% من تكلفة  5

 املشروع
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 (: تقييم تأثير نشاطات مرحلة اإلنشاء لتهيئة ضفاف الوديان في منطقة )صبر املوادم(4جدول )

 
املؤشرات التي 

 مراقبتهايجب 
 تدابير التخفيف املقترحة التأثيرات البيئية املشاهدة املوقع

 املسئوليات

 

تقديرات 

 التكلفة

 

إجراءات األمن  مرحلة اإلنشاء

والسالمة 

 للعاملين

وادي عميقة ووادي ذي 

 مرين بصبر املوادم

إلزام املقاول سواء كان من السكان  عدم وجود أي أدوات للحماية واألمن والسالمة

املستفيدين أو من خارج املنطقة بتوفير 

 أدوات السالمة واألمن للعاملين باملواقع

  مشروعACAP 

  املقاول املنفذ

 للمشروع

NA 

مرحلة التشغيل 

 والصيانة

جمعية صبر املوادم   متابعة لجنة املستفيدين ال توجد  تردد الصيانة

 ملستخدمي املياه 

 مشروع ACAP  

 

NA 

 

 

 ثير نشاطات مرحلة التشغيل إلعادة تأهيل املدرجات في املواسط وصبر املوادم(: تقييم تأ3جدول )

 
املؤشرات التي 

 يجب مراقبتها
 تدابير التخفيف املقترحة التأثيرات البيئية املشاهدة املوقع

 املسئوليات

 

تقديرات 

 التكلفة

 

مرحلة التشغيل 

 والصيانة

املدرجات بمنطقة  الركام

 صبر املوادم

 ركام عند غالبية املدرجات. ال يوجد أي 

  يوجد ركام بسيط عند موقع يمثل

املصدر لألحجار وذلك في موقع الطيب 

 بصبر املوادم

جمعية صبر املوادم   متابعة لجنة املستفيدين

 ملستخدمي املياه

 مشروع ACAP  

 

NA 

مدرجات هيجة الرجع  الطمر بسيول 

 باملواسط

ض ي طمرت املدرجات بالكامل وأيضا تأثرت األرا

 أسفل الوادي

دراسة املواقع بشكل أفضل وتحديد مدى 

ومالءمتها للمشاريع وعدم وجودها على 

 مجاري الشعاب

 مشروع ACAP  

 

NA 
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 االستنتاجات:

 التي يمكن معالجتها، حيث تلعبالسلبية إيجابية في مجملها مع بعض األثار واجتماعية جميع هذه املشاريع ذات أثار بيئية 

ورا في تحسين مستوى معيشة السكان من خالل التوسع في استصالح األراض ي الزراعية وعمليات التشجير دهذه املشاريع 

في التأقلم مع يساعد وهذا  ،وتوفير املياه للزراعة وحماية أراض هم من االنجراف البن،اللوز(بأشجار منتجة مدرة للدخل )

املستفيدين منها هم الفئات  وأكثر من الهجرة إلى املدينة لتخفيف كما انها أي املشاريع لعبت دورا في ا التغيرات املناخية

 في املواقع التي تم زيارتها كالتالي: االستنتاجاتونلخص اهم  الفقيرة.

  يبرز دور هذه املشاريع من خالل تأثيرها في تحسين مستوى معيشة السكان وبقائهم في أراض هم والحفاظ عل ها

 وزراعتها.

  درة للدخل حيث ساهمت ولو جزئيا املمشاريع لمالك أساس ي ل املرأةكونهافي تحسين مستوى لعبت املشاريع دورا

فاملراءة في هذه املناطق هي من تقوم  باألطفال،هذه املشاريع في بقاء الرجال ليساعدوا النساء باألعمال واالهتمام 

 بكثير من األعمال وخصوصا الزراعية.

  ها وهذه املساهمة تتوزع بين أعمال يومية وشراء أحجار.جميع املشاريع تتم مساهمة السكان ف 

  من خالل قيام املستفيدين باألعمال واملساهمة التي يقومون بها ساهم ذلك بشكل كبير في جودة األعمال حيث

 لوحظ الجودة في بناء الخزانات وكذا إعادة تأهيل املدرجات وضفاف الوديان.

  ودورها في التخفيف من حدة التغيرات املناخية باملنطقة ومساعدة السكان شجير اإليجابية ملشاريع التالبيئية اآلثار

 املحليين على تحسين مستواهم املعيش ي والتكيف مع االثار املناخية. 

  مشاريع تهيئة ضفاف الوديان ذات أثار بيئية إيجابية فهي تساهم في الحفاظ على األراض ي من االنجراف أيضا

مما يساعد في تخفيف  روفة في مواسم األمطار السابقةجزراعية، بإعادة تهيئة األراض ي املوزيادة رقعة األراض ي ال

 اثار التغيرات املناخية والتكيف معها.

  مع املساقط املائية خاصة في صبر  هامواقعأهمية مشاريع بناء خزانات تجميع مياه االمطار اال ان عدم تناسب بعض

 طلوبة في فترة الجفاف والتي يحتاجها السكان للتكيف مع التغير املناخي.املوادم سيؤثر على كميات املياه امل

 للمشاريع، وهذا أيضا يحتاج الى متابعة ومراقبة من إدارة املشروع حتى نضمن  الصيانةيقوم املستفيدون ب

 استمرارية تشغيل املشاريع.

 ذلك يساعد  كماعرض للتبخر املياه تت بسبب عدم وجود اية إجراءات للحماية حول الخزانات )سياج، تغطية(، فان

 األطفال واملواش ي. ىاملياه، ومخاطر علفي انتشار البعوض وتلوث 

  الحماية من اآلفات غير موجودة بجميع الخزانات لكن السكان يقومون بعمل ذلك بطرق تقليدية وهي طرق ناجعه

 .تصفية املياه وحمايتها من اآلفاتلاملحلية حيث يتم استخدام أنواع من النباتات الطبيعية  ما،إلى حد 

  سواء على مستوى مشاريع املدرجات او في مستوى األراض ي على مجرى الوادي تالحظ أثار االنجرافات في املواقع

 تجنبا ملثل هذه األضرار. بشكل واضح، ومن املهم العمل على مقترحات التقييم 

  للمخاطر سواء من ضفاف الوادي ويتعرض العاملين يئة إجراءات األمن والسالمة للعاملين في موقع تهعدم توفر

 وهذا يستلزم من املقاول العمل على توفير هذه املستلزمات. ،الغبار أو انزالق لألجحار

  عجز جزء من السكان في كثير من األحيان على تقديم املساهمة خصوصا ما يتعلق بتقديم مبالغ مالية لشراء

 .تنفيذ املشروع تأخر يساعدونهم في األعمال وهذا يؤدي إلى  األحجار أو دفع البدل اليومي ملن
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 ملخص:

قتصاد الوطني؛ كما يحدد التوازنان واإلختالالت باملجتمع القروي. إذ يؤثر القطاع الفالحي على مجموع الدينامية القطاع الفالحي دورا أساسيا في االيلعب 

 الفقر القروي.  االقتصادية الوطنية سلبا أو إيجابا. كما تمثل، الفالحة مصدر تشغيل أساس ي، ومصدر دخل أولي للفالحين بالوسط القروي؛ يساهم في محاربة

رب، وعلى الرغم من أن اإلطار الطبيعي، يوفر للنشاط الفالحي إمكانات مهمة قد تجعل من الزراعة نشاطا اقتصاديا يلعب دورا اساسيا في بمنطقة الغ

النشاط تنمية املنطقة؛ غير أن دة عوامل تحد من الوصول الى مردودية مرتفعة بالنشاط الفالحي وتتمثل أساسا في عدة عناصر أساسية، تعيق تطوير 

صيب الزرع والقطيع. الفالحي، على الرغم من من املجهودات املبذولة بالقطاع الفالحي، وتتمثل أساسا في الظروف املناخية، التربة، األمراض واألوبئة التي ت

ستثمار العام والخاص، داخل فحين يتأثر القطاع الفالحي بالتقلبات املناخية، يظل غير مولد للشغل في الوسط القروي بما يكفي. وبالتالي فإن تشجيع اال 

رؤية جديدة للنهوض  الوسط القروي، تبعا للمؤهالت التي تتوفر عل ها املنطقة، وكذا باإلعتماد على األنشطة املتعددة غير الفالحية، والتي، تشكل في الواقع

 بالتشغيل الفالحي والقروي، وتمكن من رفع العديد من التحديات التي يواجهها العالم القروي.

 ، منطقة الغرب، القطاع الفالحي، التنمية الترابية.التغيرات املناخية، املغرب الكلمات املفتاح:

Abstract : 

The agricultural sector plays an essential role in the national economy; It also determines the balance and imbalances in the village 

community. The agricultural sector affects the overall national economic dynamism positively or negatively. It also represents, agriculture, a 

primary source of employment, and a primary source of income for farmers in the rural environment; Contributes to the fight against rural 

poverty. 

In the Gharb region, despite the fact that the natural framework provides agricultural activity with important potentials that may make 

agriculture an economic activity that plays a key role in the development of the region; However, a number of factors that limit access to high 

yields in agricultural activity are mainly represented in several basic elements, hindering the development of agricultural activity, despite the 

efforts made in the agricultural sector, and they are mainly represented in climatic conditions, soil, diseases and epidemics that affect crops and 

herds. When the agricultural sector is affected by climatic fluctuations, it remains insufficiently generating employment in the rural areas. 

Therefore, encouraging public and private investment within the rural environment, according to the qualifications that the region possesses, as 

mailto:archanedarouhamou@gmail.com


 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 497

well as by relying on the various non-agricultural activities, which, in fact, constitute a new vision for the advancement of agricultural and rural 

employment, and enables to raise many of the challenges facing the rural world. 

Keys words: Climate changes, Morocco, the Gharb region, the agricultural sector, territorial development 

 :مقدمة

ية الشاملة واملندمجة، األمر الذي يجعله مطالبا يطمس املغرب شأنه، شأن دول العالم الثالث إلى تحقيق التنمية املحل

بتوفير وتهيئة املناخ املناسب الستقطاب رؤوس األموال واالستثمارات الكبرى، التي من شأنها إنجاز املشاريع العمالقة، في كافة 

ستلزم توفير شروط املجاالت، سواء ما تعلق بالبنية التحتية، أوما تعلق بالخدمات وغيرها. بيد أن جلب االستثمارات ي

وظروف اقتصادية وسياسية وقانونية؛ تمنس املستثمر ضمانات حقيقية، تشجع على استثمار أمواله؛ خاصة إذا ما ربط 

عالقات تعاقدية مع الدولة أوالجماعات الترابية. ذلك أن قيامها بالوظائف التي أصبحت تضطلع بها سواء من حيث النهوض 

، ال يمكن أن يتم دون اللجوء إلى آليات (137،الفصل2011)دستور املمكلة املغربية: ماعيةباألوضاع اإلقتصادية أواإلجت

 .الجماعة املقاولة

إن التباين في الظروف الطبيعية بين مختلف أرجاء البالد املغربية، تبعا للموقع من خطوط العرض والقارية ونوعية 

د نوعية املوارد واإلمكانات الفالحية ملختلف الوحدات الترابية. التضاريس...، كلها عوامل تتداخل مع معطيات بشرية لتحد

وبناء على ذلك يمكن التمييز بين عدة وحدات مجالية تفرض نفسها كمجاالت جغرافية كبرى متمايزة، تشكل توازن وتماسك 

، قد تتشابه في التراب الوطني. كما أن داخل كل وحدة من هذه الوحدات املجالية الكبرى، توجد وحدات صغرى محلية

. وقد تختلف على صعيد (LECOZ :1964,p19)الخصائص واملقومات الطبيعية العامة، كما هو الحال بمنطقة الغرب

 املؤهالت االنتاجية واالمكانات البشرية واالقتصادية.

ية بالبحث امليداني؛ من بالجماعات الترابية املعن والتغيرات املناخية هذا املقال مقاربة التنمية الترابية،بلذا، سيعالج 

 :التاليةخالل طرح املحاور 

 املجال القروي كمكون أساس ي في االقتصاد؛ 

 القطاع الفالحي والتغيرات املناخية؛ 

  الوضعية الفالحية )اإلنتاج( وانعكاساتها على الوضعية السوسيو اقتصادية لألسر القروية؛ )من خالل توالي سنوات

 روي تزايد بشكل كبير(؛الجفاف باملغرب، فإن الفقر الق

 املعطيات الطبيعية والبشرية ملنطقة الغرب واملجال املدروس -1

إن التواجد املتوازن لسهل واسع وأتربة خصبة وموارد مائية وافرة مناخ معتدل ورطب جعل من منطقة الغرب مجاال 

ف الفالحة )فيضانات،جفاف...(.هذه غنيا ذا طابع فالحي. إال أن عدم انتظام التساقطات يشكل العائق االساس ي لتكثي

التناقضات ال تحد فقط من مردودية الزراعات البورية املمارسة باملنطقة، بل أيضا الزراعات العصرية، الش يء الذي دفع 

ذا أصبس من الضروري إعداد املسؤولين الى التوجه نحو السقي من أجل التكثيف والتنويع االمثل لإلنتاج الفالحي. له

 عرفت منطقة الغرب عدة تحوالت، همت االنسان والوسط خاصة بعد التدخل االجنبي، مع مطلع القرن العشرين ذإ.املجال

 .(3،ص1985)كربوط:

)مونغرافية  تقدم منطقة الغرب تجانسات هامة سواء على املستوى الجغرافي واالقتصادي واالجتماعي

 ؛ والتي خضعت لبرنامج تنموي"جهوي".(13،ص2000الجهة:
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 :ئص الطبيعيةالخصا -1-1

تقع منطقة الغرب في الشمال الغربي للمغرب على الساحل األطلنتي. فالغرب كما تحدده الدراسات الجغرافيا اليوم 

يشمل الحوض االدنى لنهر سبو وحواشيه من التالل والهضاب. فهويمتد من مقدمة الريف شماال إلى غابة املعمورة جنوبا 

 .(MARTIN :1967,p.108)رباتي غومن ممر زكوطة شرقا الى األطلن

والتي  ،وتعد املنطقة من الجهات املحظوظة باملغرب فيما يخص املؤهالت الطبيعية: مناخها، مؤهالتها من األراض ي واملاء

هكتارا  168000هكتارا، منها  366000إذ تبلغ املساحة الصالحة للزراعة حواليتجعل منها منطقة ذات طابع فالحي بامتياز.

أن انبساط السطس يجعلها عرضة للفيضانات املتكررة لألنهار التي  غير  .( Monographie de L’ORMVAG:2015,p10)مسقية

 تخترقها، والتي تحدث أضرارا كبيرة باإلنسان واملجال.

كل هذه املؤهالت جعلت منها منطقة فالحية بالدرجة األولى، وقادرة على جلب االستثمارات األجنبية، سواء على املستوى 

لفالحي أو حتى السياحي إذا ما تم استغالل هذه املؤهالت بشكل يتالءم مع متطلبات التنمية املحلية باملنطقة؛ وإن كانت ا

 تعرف إكراهات تهم الطابع العقاري للحيازات، وخاصة املتواجدة على األراض ي الجماعية.

 طبغرافية السطح: –1-1-1

هكتارا منها. هذا السهل عبارة عن وحدة جد  247000سهل الغرب  هكتارا، يحتل 620000تغطي منطقة الغرب حوالي 

واسعة ومنخفضة، محاطة بارتفاعات هامة تمنع من إيجاد منافذ طبيعية خارجية. تتميز املنطقة بانحدارها الطفيف جدا، 

لق بانحدار ضعيف، والذي يجعلها مالئمة لدرجة عالية لإلعداد الهيدروفالحي. ويخترق واد سبو، منطقة الغرب، والذي يخ

في املائة، فيما تشغل 40في املائة من املساحة العامة. بينما السهل يمثل 15كلم. وتمثل املرجات 230عدة انعراجات على طول 

في املائة. وتقل ارتفاعات هذه املنطقة في اتجاه 15في املائة، وأخيرا االزغار30األراض ي املرتفعة الغرينية

 .(16-7،ص2002)بلعربي:الغرب

 املناخ: -1-1-2

يعد الغرب املنطقة األكثر رطوبة باملغرب. فاملناخ سواء من ناحية الحرارة أوالتساقطات مالئم ألي تنمية خاصة القطاع 

درجة خالل فصل الصيف. ويمكن لدرجات للحرارة  27درجة خالل فصل الشتاء و 13الفالحي.وتتراوح الحرارة املعدلة ما بين 

 Monographie de)ملم430و 520ا تتميز التساقطات السنوية املعدلة بارتفاع نسبي، اذ تتراوح ما بينأن تنزل عن الصفر.بينم

L’ORMVAG:2015,p10 ). ابريل. وال  15أكتوبر و 15في املائة ما بين 80في املعدل سنويا، مع تباينات طفيفة. وتتركز في حوالي

 ا املياه من مجاالت واسعة وهامة )حوض سبو(.تستقبل منطقة الغرب مياه االمطار فقط، بل تستقبل أيض

 :املوارد املائية -1-1-3

تتمثل االمكانات الهيدروغرافية باملنطقة في املؤهالت الهامة من املياه السطحية والباطنية، فإلى جانب الفرشة الباطنية 

ده. ويمثل حجم املياه للمعمورة، تتكون الشبكة الهيدروغرافية للمنطقة أساسا من االودية وبالخصوص واد سبو ورواف

فاملاء متوفر بشكل كبير، خاصة إذا . (Atlas de Sebou, Planche n°5)املوجودة بالغرب، تقريبا نصف املياه املتوفرة باملغرب

ما أخذنا بعين االعتبار، التساقطات خالل فصل الشتاء والفيضانات التي كانت تحدث تقريبا بشكل منتظم. وتبلغ التقديرات 

فاملنطقة التي تتميز بوجود واد سبو، .( Monographie de L’ORMVAG:2015,p10)مليار متر مكعب 4.8لسطحية في املائية ا

والذي يتخذ الجريان املائي به طابعا معتدال؛ يختلف باختالف الفصول وتقلبات املعطيات املناخية، كما ينتج عن تهاطل 
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 مستوى املياه، مما يتسبب في فيضانات في بعض األحيان األمطارالغزيرة، ازدياد في قوة الصبيب، وارتفاع في

 .(.2017و2008،2016)فياضانات

ويساهم املوقع الجغرافي للمنطقة الغرب، الذي جعلها تتميز بمخلفات إحيائية هامة تتمثل في املرجات، والتي كان سهل 

ا الطبيعي والبيئي. ويعود السبب، في ذلك، إلى الغرب يزخر بها، لكنها في الوقت الراهن أصبحت تعرف تراجعا كبيرا، في دوره

السلوك البشري، حيث أن ضغط السكان عمل على تراجع الغطاء النباتي املحاذي لهذه املرجات؛ نتيجة اإلجتثات والرعي. 

د شكلت كما تحول بعضها إلى تجمعات سكنية، وانتشار املزارع العصرية، نظرا ملا تتوفر عليه من إمكانيات زراعية هامة. وق

 .(LE COZ : 1964,p125)باملنطقة هذه املرجات في السابق وعاءا ملياه األمطار 

أما بخصوص املياه الجوفية، فتختلف نوعيتها باختالف مناطق تواجدها، وهكذا فاملناطق الجنوبية للمنطقة تتميز 

والغربية فإنهما تتميزان بغزارة مياهها الجوفية بقلة املياه وارتفاع درجة ملوحتها وارتفاع عمقها. في حين أن الجهتين الشمالية 

تتميز املياه وعذوبتها، وكذا قربها من سطس األرض. كما هو الشأن بالجماعة الترابية باب تيوكة )موضوع البحث( والتي 

موسمية، بفعل الجوفية بها بضآلتها، وردائة جودتها بفعل نوع التربة والصخارة التي تميزها. بينما املياه السطحية، فتبقى 

املجال املدروس يشكو، في بعض وجود بعض األودية، والتي يرتبط صببها بكمية التساقطات املطرية وانتظامها.مما يجعل 

 LE)غم وفرة املياهالقطاعات من ندرة املياه خاصة خالل فصل الصيف. وهوما يمثل إحدى تناقضات املجال ر 

COZ :1964,p236). 

إذا كان املناخ واملوارد املائية، وخصوبة التربة تشكل دعامة أساسية للتنمية الفالحية  وفي خالصة يمكن القول أنه

ملنطقة الغرب، فإن الفيضانات تشكل عائقا أمام التنمية؛ وهو ما حدى بالسلطات العمومية الى األخذ بمخطط التهيئة 

 .(LECOZ:1964,pp149-153) ية للمنطقةالهيدروفالح

 :الوسط البشري -1-2

الصعب أن نتعرف، في االستقرار الحالي ملنطقة الغرب، على البصمات االولى للسكان. فما نعرفه عبر مختلف من 

االحداث التاريخية الكبرى أن "الغرب" كان محطة التقاء الحضارات املتباينة. فساكنة الغرب مزيج من مجموعات قبائل 

، والتي تشكلت أساسا من (28،ص2000)مومنغرافية الجهة:م12بربرية وقبائل عربية والتي استقرت باملنطقة منذ القرن 

قبائل "بني مالك". و"سفيان" و"بني احسن"و"شراردة". تزاول هذه الساكنة أنشطة ريفية ذات طابع فالحي أساسا. غير أن 

)مومنغرافية أدى إلى تحوالت اقتصادية، اجتماعية ومجالية 20استقرار املعمر االوربي خالل بداية القرن 

 (.30،ص2000الجهة:

 :التنظيم االجتماعي للسكان -1-3

يتميز الوسط البشري ملنطقة الغرب بخصوصية تنظيميه االجتماعي التقليدي والذي استمر، رغم التحوالت التي عرفها 

بار االقتصاد الفالحي، تحديث، عصرنة، وإدخال شبكة جديدة في عالقات االنتاج، سواء من قبل املعمرين أواملالكين الك

هذا التنظيم التقليدي على مبدأ تكامل الجماعة العرقي، خاصة عندما تتطلب الحياة االجتماعية التعاون  ارتكز إذ  املغاربة.

على مستوى القبيلة أومجموعة قبائل، في مسائل ترتبط بالتسيير والتنظيم لشؤون الجماعة املشتركة؛ كتوزيع األراض ي 

وهو ما ساهم في استقرار التنظيم القبلي ؛(BERQUE:1938,p90)ط بالعمل الفالحيالجماعية والرعي وأنشطة أخرى ترتب

 الساللي الى الوقت الحالي، خاصة فيما يتعلق بالعقار واألرض الجماعية.
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في املائة من 80هذا التنظيم االجتماعي والذي هم ساكنة كبيرة باملجال الغرباوي يشغل ثلث األراض ي املزروعة وأكثر من 

القروية؛ مما يحدث هشاشة في االستغالليات، الش يء الذي يعيق في حاالت كثيرة إدخال الطرق والتقنيات الفالحية  الساكنة

العصرية. فإلى غاية بداية القرن العشرين كانت ساكنة جهة الغرب الشراردة بني احسن جد ضئيلة، نظرا الرتفاع الوفيات 

 –، املتمثلة في الفيضانات وانتشار املرجات وصعوبة نمط عيش القبائل )االمراض الناتجة عن الظروف الطبيعية القاسية

إضافة إلى الصراعات القبلية(. لكن هذا الركود السكاني، سرعان ما تحول إلى انفجار ديمغرافي بفعل تحسن  –نصف الرحل 

لحديثة وبناء التجهيزات االساسية، مستوى عيش السكان، وتراجع الوفيات وتزايد املواليد واستقرار القبائل، وتطور الفالحة ا

مما ساهم في إقالع اقتصادي رأسمالي. وأصبحت الجهة مجاال الستقطاب لعدد من املهاجرين من جميع أنحاء البالد. مما 

 .(79،ص2005)حنزاز:ترتب عنه تزايدا للتجمعات الحضرية واتساع رقعة مجالها

القتصادي واالجتماعي للساكنة، فإنه كان يتميز بالهشاشة وعلى مستوى السكن، والذي يمثل مظهرا يعكس الوضع ا

التكدس وعدم االنتظام. هذه الدواوير، في وعدم االستقرار. ويتجمع السكن الريفي باملنطقة في إطار دواوير تعرف نوعا من 

لى ظهور بعض يؤدي إ مما (BOUDOUAH:2002,pp53-61)كثير من الحاالت، تخضع لنوع من التنظيم والذي يتم من الخارج

 :LE COZ )"الوظائف االجتماعية والتجارية ذات طابع خاص، وهكذا يأخذ الدوار مظهرا حضاريا ويصبس بالتالي "مركزا قرويا

1964,p855). 

 :البنيات االقتصادية -1-4

عيش عل ها تتميز منطقة الغرب بغياب النشاط املعدني. إذ يهيمن على النشاط االقتصادي بها أساسا، الفالحة والتي ي

. ويعرف القطاع الصناعي نوعا من التأخير، الناتج أساسا (43،ص2000)مومنغرافية الجهة: من ساكنة املنطقة 2/3تقريبا

عن هيمنة قطب البيضاء، والتي تشكل عائقا أمام االستثمارات في املنطقة. ورغم هذه الصعوبات فإن املنطقة استطاعت 

م مختلفة والتي ترتكز في نشاطها على الصناعة الغذائية والفالحية بفضل ما استقطاب عدة وحدات صناعية ذات أحجا

توفره املنطقة من منتوجات فالحية قابلة للتصنيع )كروم، حوامض، خضر، فواكه حمراء، شمندر، قصب السكر، 

إذ تعد مدينة ، توطين بعض األنشطة الصناعية الواعدة. ينخير األ  دينن املنطقة ستعرف خالل العقطماطم...(.غير أ

القنيطرة ثالث مدينة صناعية وطنيا، بعد الدارالبيضاء وطنجة؛ لتواجد نسبة مهمة من االستثمارات العاملية باملنطقة الحرة 

 االطلسية.

. وتعتبر من أهم املناطق الصناعية الكبرى على الصعيد 2010إذ أحدثت املنطقة الحرة االطلسية بالقنيطرة سنة 

اجد الشركات العاملية املختصة في صناعة السيارات واألنشطة املرتبطة بها. وهي تشكل جزءا مهما من اإلفريقي، نظرا لتو 

هكتارا، وتتكون من جزأين االول منطقة  345املخطط الوطني لإلقالع الصناعي. وتمتد هذه املنطقة على مساحة تقدر بحوالي 

 وأنشطته موجهة أساسا للسوق الداخلية.حرة موجهة للتصدير، واألخر يشتغل في إطار النظام العام 

 :الفالحة بمنطقة الغرب: نمط االستغالل ونظام الزراعة -1-3-2

، فهي رافعة للتنمية االجتماعية وضامنة لألمن الغذائي. وبالرغم مما قد البالدة قطبا هاما في اقتصاد تشكل الفالح

جفاف املزمن، وغياب آليات التدبير الجيد، والعنصر البشري يشوب القطاع من مشاكل بسبب النمو الديمغرافي املتزايد وال

 الدور الرياض ي للفالحة في تنمية املجتمع. تبرزاملؤهل، فإن هناك مؤشرات ومنجزات 
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هكتار، وتجعل الخصائص الطبيعية كجودة التربة ومستوى  247000يتوفر سهل الغرب على مساحة فالحية تقدر بحوالي 

يضا إمكانيات السقي املتوفرة من قبل األنهار، من املنطقة إحدى املناطق الفالحية األكثر أهمية التساقطات الجيدة؛ ثم أ

 باملغرب. 

تتميز منطقة الغرب بوجود نمطين فالحيين متباينين: األول، تمثله الفالحة التقليدية والثاني يتجسد في القطاع العصري 

رنة التي همت القطاع الفالحي التقليدي، سواء من قبل االوربيين أوبعد واملوروث عن االستعمار. إذ لم تعرف محاوالت العص

االستقالل النجاح الكامل. ويمكن التمييز ما بين هاذين النوعين من الفالحة، من حيث نظام االنتاج، نمط االستغالل، 

 املردودية، والتقنيات املستعملة.

 : الفالحة التقليدية: الرعي الواسع وزراعة الحبوب - أ

لت منطقة الغرب، خالل مراحل التاريخ املتوالية، املكان املفضل للقبائل الرحل والتي رأت فيه مجاال رعويا مهما شك

لقطعانها. ولهذا بقي النشاط الفالحي التقليدي مميزا بشكل قوي بالتقاليد الرعوية. وتتم تربية القطيع بشكل واسع؛ إذ ناذرا 

فية، خالل فصل الشتاء، ويرعى القطيع بغابة املعمورة، وعلى الكثبان الساحلية؛ بينما ما كان يتم االهتمام باملزروعات العل

يمكن جفاف مياه املرجات خالل فصلي الربيع والصيف من الرعي على جوانبها. لذا كان الرعي وزراعة الحبوب يشكالن 

هامة وأتربة خصبة، فإن الفالح الغرباوي األنشطة الرئيسية للقطاع الفالحي التقليدي. وبفضل توفر املنطقة على مساحات 

 مارس زراعة الحبوب في إطار دورة تخصيب ثنائية.

 :الفالحة العصرية - ب

أحدث وصول املعمرين إلى منطقة الغرب، مع بداية القرن الحالي، تحوالت كبيرة في أشكال وطرق الزراعة.إذ ظهرت 

(. وهكذا تم إنجاز االشغال 1930هور آالت الحصاد منذ وبسرعة ضيعات الحبوب الكبيرة معتمدة على مكننة متقدمة )ظ

الكبرى بسهل الغرب والتي سمحت باستعادة عن طريق تجفيف املرجات واستصالح األراض ي، آالف الهكتارات من األراض ي 

الصالحة للزراعة. فكان أول قطاع عصري هو "قطاع بهت"؛ الذي شمله الري العصري. كما تم إدخال زراعة الحوامض 

األرز و"عباد الشمس" في املناطق السقوية، الش يء الذي ساهم في تحسين الدورات الزراعية الثنائية بإدخال مزروعات و 

 جديدة. 

بعد استقالل املغرب، حاولت الدولة املغربية اتباع نفس الخطوات التي تبنتها سلطات الحماية، بالقطاعات السقوية، 

العصرية، القيام بعمليات الضم، التجفيف وعمليات اجتثاث باألراض ي غير من خالل دعم التجهيزات الهيدروغرافية 

الصالحة للزراعة، من أجل الرفع من مردوديتها، تنظيم عمليا السقي وتوزيع االسمدة واملبيدات، والبذور املختارة، ادخال 

رار سياسة جديدة ملراقبة وتأطير املجال املكننة العصرية، وبالتالي إنتاج عالقات اجتماعية جديدة باملجال، مما ترتب عنه اق

إذ نتج عن أعمال التهيئة . (EL GHAZI: 1997,p.130)املغربي وبالقطاعات السقوية على الخصوص، ومنها منطقة الغرب

الهدروفالحية، التي عرفتها منطقة الغرب، تطورات وتحوالت على مستوى البنيات العقارية. كما ترتب عنها تحوالت اجتماعية 

املليون قتصادية. إذ عرف املغرب، ومنذ الستينات انطالق مشروع واسع النطاق يتمثل في سياسة السدود الكبرى ألجل ري وا

 (.15ص،2005:الطاك ،املباركي)هكتار

 :نمط االستغالل -ج 

 يفسر الحديث حول الفالحة باملنطقة، من الناحية التقنية، وبشكل واضح االختالف الحاصل ما بين النظامين

 االستغاللين "التقليدي والعصري".
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 يتميز بتقنيات زراعية عتيقة وارتباط تام بنظام التساقطات واالستهالك الذاتي لإلنتاج. نمط االستغالل التقليدي :

بينما يشكل القطيع مصدرا لالدخار. وتشكو االستغالليات الفالحية بهذا النمط من ضعف االستثمار )كزيادة أصل االرض 

ع وتكثيف االنتاج...(.وتعتمد هذه االستغالليات على العمل العائلي خاصة. كما تعتمد على بعض أصناف وحجم القطي

االستغالل في إطار تعاقدات عرفية، بينما ال يشمل العمل املأجور إال بعض األشغال املوسمية )الحرث، الحصاد...(. وتتميز 

 عدم انتظامها.الزراعات املمارسة بأحادية املنتوج وضعف املردودية و 

  التمييز في هذا القطاع بين الفالحة العصرية االجنبية والفالحة العصرية املغربية. يمكن: العصري  االستغاللنمط 

  .القطاع العصري االجنبي: ويوافق هذا القطاع، الزراعة الرأسمالية، التي طورت في البداية من قبل االستعمار االوربي

انتاجية كبرى، متخصصة في زراعات معينة وباعتماد العمل الفالحي املأجور.وتوظف  وكان يتميز هذا القطاع بوحدات

 استثمارات هامة )آليات، تجفيف أراض ي، اجتثاث، تشجير...(.

هذا القطاع يعرف حاليا نموا ملحوظا؛ وذلك بدخول شركات متعددة الجنسيات واملتخصصة في االنتاج الفالحي؛ والتي 

حي باملنطقة، وتوجه منتوجاتها نحو الخارج )التصدير(، خاصة نحو دول االتحاد االوربي والواليات تستثمر في القطاع الفال

 املتحدة االمريكية.

  القطاع العصري املغربي: شهد هذا القطاع مجهودا هاما، بهدف العصرنة والتحديث مقارنة مع القطاع التقليدي؛

غاللها على استعمال بعض اآلالت واألدوات الفالحية. بينما ال تمثل ولكن هذه التقنيات تبقى جد عتيقة. ويرتكز نمط است

 على مستوى املردودية، تكثيف االنتاج، االستثمار، إال نتائج محدودة.

فمنطقة الغرب تزخر بمؤهالت تجعلها من أهم املناطق الفالحية باملغرب، حيث تتميز بجودة األراض ي الخصبة واملراعي 

صادر املهمة، مما يؤهلها لصبس أكبر دائرة سقوية على الصعيد الوطني، وقطبا واعدا لالستثمار في الشاسعة، عالوة على امل

.كما أن النهوض بقطاع الفالحة باملنطقة (2020)وكالة التنمية الفالحيةامليدان الفالحي، في إطار مخطط املغرب االخضر

نسيج السوسيو اقتصادي للسكان، الش يء الذي يمكن اعتباره يحظى باألولوية، نظرا للمكانة املتميزة التي يحتلها داخل ال

في املائة من االنتاج الوطني من عباد  80عنصرا أساسيا في التنمية الجهوية املعتمدة حاليا. إذ تساهم املنطقة بحوالي 

 30املائة من الطماطم، في 50في املائة من قصب السكر، 67في املائة من الفواكه الحمراء، 75في املائة من األرز،  75الشمس،

 ...(Monographie de L’ORMVAG: 2015.p7)في املائة من املوز 

غير ما يميز القطاع الفالحي باملغرب من ثنائية، وباملجال املدروس، حيث تعايش ضمنها قطاع صغير، عصري، مركز، 

و االستهالك الذاتي؛ مما يبرز تنافس ي، وموجه نحو التصدير، مع قطاع شاسع تقليدي ممتد وقليل االنتاج، وموجه نح

بوضوح ضعف القطاع الفالحي؛ فالفالحة محدودة العصرنة واملكننة، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقلبات املناخية. وهذا هو 

 (.152ص ،2006:املغرب املمكن) سر ضعف إنتاجيتها، وسبب تدني مستوى عيش الساكنة القروية

 البنيات العقارية:-2

لفالحي، بمنطقة الغرب، باالستقرار االوربي املتقدم، والذي طبع البنيات العقارية للمنطقة وذلك يتميز التاريخ ا

باالستحواذ على أجود األراض ي وخلق وحدات كبرى لإلنتاج وظفت ف ها استثمارات هامة. وهكذا كانت البنيات العقارية قبيل 

 التجانس من جهة أخرى. كما تميز توزيع هذه األراض ي بالخلل.اإلعداد الفالحي للمنطقة، تمثل تباينات هامة من جهة وعدم 

هكتارا. وترتبط اهميتها باالستعمار. إذ  100.000: تحتل ثلث األراض ي املزروعة بالغرب أي حوالي األراض ي الجماعية-2-1

ي الجماعية. إذ أبقت تعد منطقة الغرب من الجهات النادرة باملغرب والتي تم االحتفاظ بها على التقسيم املوسمي لألراض 
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السلطات الفرنسية على هذه الوضعية، والتي استمرت ما بعد حصول املغرب على االستقالل؛ وذلك ألسباب ترتبط بالتوازن 

 االجتماعي لهذه الفئة من الساكنة القروية.

من التوازن ما بين  : تشكل هذه االخيرة الثلث الثاني من األرض ي بسهل الغرب، وتتميز بنوعأراض ي امللك الخاص -2-2

 هكتارات وامللكية التي تتجاوز ذلك. 5امللكية االقل من 

: خالل مرحلة االستعمار، استحوذ املعمرون الفرنسيون على األراض ي األكثر غنا أراض ي االستعمار الخاص -2-3

هكتارا لالستعمار  117000هكتارا، منها  174336باملنطقة. لقد احتل االستعمار الرسمي والخاص، قبيل االستقالل حوالي 

 هكتارا، بفعل عمليات الشراء املكثف من قبل املغاربة. 51000حوالي  1965الخاص. ولقد تقلص هذا الحجم، ليصبس سنة 

هكتارا. تم تشكيلها خالل عملية استرجاع األراض ي من االستعمار  41000تضم هذه األراض ي  :األراض ي املخزنية -2-4

 .(Anne-Marie:1999,p225)املرجات التي تم تجفيفها وأراض ي 1963الرسمي سنة 

 الفالحة ودورها االقتصادي واالجتماعي باملنطقة: -3

عرفت املنطقة تحوالت عميقة، مست بالخصوص القطاع الفالحي، الذي يحتل املرتبة األولى ضمن األنشطة 

ظرا لتوفر املنطقة على ثروة مائية مهمة، وتربة االقتصادية، هذا باإلضافة إلى أنه يشكل العمود الفقري لالقتصاد املحلي، ن

خصبة، مما يجعله املورد األساس ي للدخل لدى غالبية السكان. فرغم التشجيعات التي حظي بها القطاع الفالحي من طرف 

الدولة، والتي شجعت الرأسمال الزراعي العصري على االستثمار، مما نتج عنه ظهور زراعات عصرية تتمثل أساسا في 

زراعة املغطاة، فهو يبقى رهين بتحسين الوضعية االقتصادية واالجتماعية للساكنة، ألنه ما يزال يعاني من ضعف ال

 اإلنتاجية بسبب أنظمة اإلنتاج السائدة وانفتاح املنطقة على الرأسمالية الزراعية.

خالل العدد الكبير من مناصب  وتعد الفالحة قطاعا محددا في التوازنات بالوسط القروي، وذات أهمية اجتماعية، من

. ورغم ذلك فالساكنة القروية تسجل تأخرا ملحوظ في (61،ص2020)أحمو:في املائة من الساكنة النشيطة(46الشغل )

 . (HCP:2006,p21)مجال التنمية االجتماعية مقارنة مع املدن؛ من خالل نسب األمية والفقر ونسبة الوفيات

 املساحة البورية -3-1

ر باملغرب مجاالت متعدد الوظائف، ملا يلعبه من أدوار اقتصادية واجتماعية وبيئية وغذائية. كما يتوفر يشكل قطاع البو 

على مؤهالت غنية تحتاج الى التثمين األمثل مع املحافظة على املوارد الطبيعية )تربة، ماء، وغطاء نباتي،،،(. وتعبر املعطيات 

بالجماعات الترابية املعنية، بخصوص واقع البنيات العقارية  2018ل سنةاملستقاة من العمل امليداني الذي قمنا به خال

% من أرباب األسر التي تمتلك أقل من 10.3واالستغالليات الفالحية بالوسط القروي. فإذا ما قمنا باألخذ بعين االعتبار 

ر على أقل من هكتار أو بدون % تتوف80% بدون أرض أي ما مجموعه 70هكتار مع حوالي  0.5% دون 6.4هكتار بما ف ها 1

 أرض. 

 : توزيع حجم االستغالليات الفالحية البورية1جدول رقم

 املجموع النسبة املئوية العدد املساحة البورية

 6,4 6,4 23 هكتار 0.5أقل من

 10,3 3,9 14 هكتار 1و 0.5ما بين 

 23,7 13,4 48 هكتار 3و1ما بين 

 27,9 4,2 15 هكتار 5و 3ما بين 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 504

 29,9 2,0 7 هكتار 10و 5بين ما 

 30,2 0,3 1 هكتار 50و 20ما بين 

 100,0 69,8 250 غير معني

 100,0 358 املجموع
 

 )الباحث( 2018املصدر: البحث امليداني املنجز سنة

هذا الواقع يطرح عدة إشكاالت تنموية بالوسط القروي، الذي نطمس إلى تنميته والرقي باملستوى املعيش ي للساكنة 

% يمتلكون ما 4.2هكتار، و 3و1% من أرباب األسر يمتلكون ما بين 13لقروية، والتي تعاني من شتى أنواع الفقر والهشاشة.ا

% فقط من أرباب 5هكتار. أي أن  50و20هكتار  10و 5% يمتلكون على التوالي ما بين 3% و2هكتارات. مقابل  5و 3بين 

% تمثل فئات الفالحين 0.3متطلبات العيش الكريم للساكنة القروية، واألسر هي التي تمتلك مساحات مالئمة لتلبية 

% من أرباب األسر بدون أرض، والتي تعرف إشكاالت اقتصادية واجتماعية، عميقة 70املتوسطين. بينما تشكل نسبة 

وق، أي سالليين بالوسط القروي. هذه الوضعية تعرف تغيرات عدة تتمثل في كون نسبة مهمة من أرباب األسر من ذوي الحق

% دون مساحة نصف هكتار 16%؛ وبالتالي فإن تقسيم هذه العقارات وإن كانت بمساحات ضعيفة جدا. أي 67بنسبة 

 % بدون أرض.  70هكتار( و0.5)

وتطرح باملجال املدروس، إشكالية تقسيم العقار الجماعي، إذ تتركز أغلب الحصص األرضية بين أيدي املستغلين النافذين 

 )الحنكاري:على الصعيد الوطني ان. بينما أغلب ذوي الحقوق، يوجدون ضمن فئة فالحي االستغالليات الصغيرةواألعي

 وهي استغالليات تشكل في مجملها عائقا كبيرا للرفع من االنتاجية؛ وبالتالي االستثمار. ،(25،ص2016

 املساحة السقوية: -3-2

يز بالتباين من حيث املناح، أو من حيث الخصائص الترابية، تختلف الطبيعة الجغرافية للمجال املدروس، والذي يتم

وتوفر املياه السطحية والجوفية، ما بين الجماعات الترابية الثالث املعنية بالدراسة. إذ هناك تباين واضح مورفولوجي 

 وترابي، مما ينعكس على نوعية النشاط الفالحي املزاول.

لساكنة عموما الزراعة البورية في جزء كبير منها، كما هو الشأن بالجماعة فبالجماعة الترابية دار بلعامري، تمارس ا

ر. الترابية باب تيوكة، والتي تتميز بضعف املوارد املائية الجوفية والسطحية، حيث تسود زراعة الحبوب والقطاني بشكل كبي

الفواكه )االفوكا، والبطيخ االحمر..(؛وغيرها  بينما بالجماعة الترابية املناصرة، واملشتهرة بزراعة الخضراوات والقطاني وبعض

من املزروعات واملغروسات، نظرا لوفرة فرشة مائية مهمة، وطبيعة املناخ املالئم، ملثل هذه املزروعات واملغروسات، خاص 

 بالشريط الساحلي.

باستثمارات فالحية هامة، من أما بالجماعة الترابية املناصرة، كما مجموعة من الجماعات الترابية بمنطقة الغرب، تتميز 

قبل مستثمرين كبار ومتوسطين، أجانب في غالب الحاالت. هؤالء املستثمرون، يقومون باستثمارات هامة، في مجال استعمال 

التقنيات املتطورة في ميدان الري؛ وفي إدخال تجديدات وتحسينات هامة، في التقنيات الزراعية، وفي املزروعات الجديدة 

 كاملوز، والورديات، والبقليات، والخضر، والحوامض؛ وهؤالء املستثمرون من أصول حضرية.التسويقية 

لذا سنجد أن نسبة االستغالليات املسقية، ضمن مجموع االستغالليات باملجال املدروس )الجماعات الثالث( سيصل إلى 

قية.وتختلف نوعية الطرق املستغلة في السقي % من مجموع االستغالليات الفالحية؛ والتي تهم أسر تمارس الزراعة املس44.4

باملجال املدروس، ما بين التنقيط املوضعي والسقي بالرش، أو التنقيط، حسب اإلستغاللية، وتوفر االمكانات املادية واملالية 

 لرب األسرة.
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شامال، يهم كل  وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن برنامج مخطط املغرب األخضر، قد خصص للفالح الصغير دعما

مستلزمات الفالحة )الزراعة، تربية املاشية وتجهيز االستغالليات...(، والتي يمكن االستفادة منها؛ وفق شروط معينة، منها 

هكتار، ثم توفره على شهادة امللكية، أو تحفيظ العقار )رسم عقاري(، تبين إمتالك 1توفر الفالح على مساحة ال تقل عن 

 ض املراد تجهيزها، أو االستفادة، مما يطلق عل ها باإلعانات املادية لتطوير الحيازة الفالحية.وحيازة الفالح لألر 

 املساحة الرعوية وتربية املاشية: -3-3

وبفعل  (69،ص2020بالعامري )أحمو:يختلف املجال الرعوي حسب الجماعات الترابية املدروسة. فبالجماعة الترابية دار 

تتميز ساكنتها بممارسة الرعي، وتربية القطيع؛ خاصة وأن الجماعات الساللية بالجماعة، توفرها على قطاع غابوي مهم؛ و 

، التي شملها البحث امليداني الذي قمنا به، إضافة إلى جماعات «الفكارنة»تتوفر على رصيد عقاري غابوي هام كجماعة 

 ساللية أخرى بالجماعة.

ية النحل. حيث تشتهر هذه الجماعة بإنتاج عدة أنواع من العسل ويمثل هذا القطاع الغابوي مصدرا مهما للرعي وترب

 .(11ص2012)مونغرافية الجماعة:الطبيعي على املستوى الوطني. كما تتواجد بها عدة تعاونيات إلنتاج وتسويق العسل

 ثالث. من خالل استقراء املعطيات الواردة باالستمارات املنجزة خالل إنجازنا للبحث امليداني بالجماعات ال 

إذ لوحظ أن نسبة املساحة املخصصة للرعي بالحيازات )موضوع البحث امليداني(، ضعيفة جدا، بمجموع الجماعات 

% من األسر؛ التي لها مساحات مخصصة للرعي. إذ كيف يمكن أن يتوفر 1.4الترابية املذكورة إذ ال تتجاوز في مجموعها 

هكتار )جدول املساحة البورية(.حيث شبه إنعدام ملجال الرعي ألرباب  0.5مجال للرعي في ظل حيازات في معظمها ال تتجاوز 

 األسر، يفسر ذلك، ضعف حجم القطيع لديهم، وتركيز الحيازة على الزراعة سواء البورية أو املسقية. 

الترابية  وال يمنع ضعف وصغر املساحة، الساكنة القروية املحلية، من االستفادة من القطاع الغابوي، خاصة بالجماعة

دار بلعامري واملناصرة. حيث أن هاتين الجماعتين تتوفران على غطاء غابوي مهم، والذي تستغله في الرعي. كما تستفيد من 

العائدات املالية الناجمة عن بيع الخشب، والذي يتم في إطار الشراكة، التي تجمع بين الجماعات الساللية املالكة للعقار، 

ت؛ والتي تقوم بتشجير هذه األراض ي ورعايتها والحفاظ عل ها؛ إلى حين بيع منتوج الخشب في إطار إتفاق ومصالح املياه والغابا

 مسبق مع الجماعة الساللية املالكة للعقار، ووفق شروط محددة.

 : اجثتات الغطاء الغابوي واستبداله بالزراعات العصرية )اقليم سيدي سليمان(1 صورة رقم

 
 .2019 ثاملصدر: تصوير الباح

غير أن املجال الغابوي، بالجماعات املذكورة، أصبس خالل السنوات االخيرة، يعرف ضغطا كبيرا، من قبل ساكنة 

الجماعات املجاورة. أضف إلى ذلك أن الجماعات الساللية املالكة لهذه الغابات، واملغروسة، أساسا بشجر االوكالبتوس، 
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حيث أصبحت نسبة القطاع الغابوي بجل األراض ي  ومغروسات أخرى.  أصبحت ترغب في استبدالها بأنشطة زراعية

 الجماعية تتراجع، ويتم الزحف الفالحي الزراعي، على املجال الغابوي. مما يهدد معه املنظومة البيئية لهذه املجاالت.

 أنواع املزروعات: -3-4

ات الترابية املعنية بالدراسة. بحيث يتميز املجال بتنوع املزروعات، حسب خصائصه الجغرافية والترابية، حسب الجماع

وباب تيوكة  (2018بالعامري)الباحث:ة؛ نظرا لتميز الجماعتين الترابيتين دار نجد أن نسبة زراعة الحبوب والقطاني هي الغالب

 بزراعة الحبوب، وخاصة بالجماعة االخيرة، والتي يغلب عل ها طابع الزراعة البورية. 

ة، على سبيل املثال، تتميز بالفالحة البورية، املرتبطة بالظروف املناخية، كما أن أغلب باب تيوك الترابيةفبالجماعة 

يصعب معه إدخال املكننة، خاصة مع طبيعة  ، مما(27،ص2012:)مونغرافية الجماعةهكتار 3.5االستغالليات ال تتجاوز 

تدخل في مجملها ضمن نظام الجموع، ال تساعد السطس املتميز بالهضاب والتالل؛ كما أن الوضعية القانونية لألرض، والتي 

على تنمية القطاع الفالحي، بتراب الجماعة؛ وغيرها من الجماعات، بمجموع تراب منطقة الغرب. وتضاف إلى هذه العناصر 

الجماعة غياب الدعم املباشر للفالحين، وارتفاع كلفة االنتاج، في مقابل عوائق التسويق، وانخفاض ثمن ببيع املنتوج. بينما 

الترابية املناصرة واملتميزة بمناخ خاص وتربة خصبة، ووفرة املياه السطحية، فهي تتميز بزراعة الخضراوتوالفواكة والقطاني. 

بالجماعة املذكورة أن نسبة مهمة من الحيازات تعتمد على مياه السقي من اآلبار  أجريناهامليداني، الذي  البحثكما سيبين 

 نقيط.والسقي بالرشاش والت

 املساحة املغروسة بالهكتار: -3-5

% من االستغالليات. كما 15يالحظ أن هذه املساحة املغروسة جد ضعيفة، باملجال املدروس. إذ تمثل فقط أقل من 

% من هذه االستغالليات ال تتراوح املساحة 10تمارس هذه االستغالليات غراسة األشجار املثمرة باملجال املدروس. فحوالي 

هكتارا فهي ال 20و10هكتارا، بينما املساحات املتوسطة ما بين 10و5% للمساحة املتراوحة ما بين 2هكتارا، و1سة املغرو 

 % من االستغالليات املعنية بالبحث امليداني. 0.3تتجاوز 

لخصوص. معظم هذه االستغالليات يتواجد بالجماعة الترابية دار بلعامري، والتي تتميز بغراسة أشجار البرتقال على ا

وبالجماعة الترابية املناصرة، حيث تتميز خاصة بغراسة أشجار "االفوكا" و"املوز" و"الحوامض"، نظرا لإلقبال املتزايد عل ها، 

، كتوت «الحمراء»ومالئمة التربة واملناخ الساحلي، ملثل هذه األنواع من املزروعات. كما تتميز املنطقة بزراعة بعض الفواكه 

% التي تمثل فقط نسبة 13.4. وتبرز نسبة (Monographie de L’ORMVAG:2015,pp7-10)يق"... وغيرهااألرض و"توت العل

شجرة وهو رقم جد ضعيف؛ أي أقل من ما 100% منها لها عدد أقل من 6.2األسر، التي تقوم بالغراسة باملجال املدروس،

% تستغل مساحة 8.9البحث امليداني حيث أن تستلزمه مساحة بمقدار هكتار واحد. وتتوافق هذه املساحة مع معطيات 

 هكتارا.1تقل عن 

 اقع الفالحة باملجال املدروس، والعوامل املؤثرة في النشاط الفالحي:و   -4

تشكل عدة عوامل، ظروف غير مالمة تحد من الوصول الى مردودية مرتفعة بالنشاط الفالحي وتتمثل أساسا في عدة 

فالحي، وتحد من املجهودات املبذولة بالقطاع الفالحي، مما يجعل مستوى التنمية عناصر أساسية، تعيق تطوير النشاط ال

البشرية في الوسط القروي على الخصوص يظل ضعيفا ويؤثر على تصنيف املغرب حسب مؤشر التنمية البشرية لألمم 

خية، التربة، االمراض واألوبئة أساسا في الظروف املنا . وتتمثل(78ص،2017:املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي)املتحدة

 التي تصيب الزرع والقطيع. 
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 : أسباب نقص املردودية لدى الفالح الغرباوي باملجال املدروس1شكل رقم

 
 )الباحث( 2018البحث امليداني املنجزسنة املصدر:

 مشكل نقص في املردودية الفالحية بسبب قلة التساقطات:  -4-1

د من البلدان األكثر عرضة للتغيرات املناخية. وتدل بعض املؤشرات أن مناخ بحكم موقعه الجغرافي، فإن املغرب يع

البالد بدأ فعال، منذ ثمانينات القرض املاض ي، يحتر ويزداد جفاف. وتشير السيناريوهات املستقبلية، أن املناخ سيكون في 

حدوث تحوالت كبرى وانعكاسات وخيمة في  القرن الحالي، أكثر حرارة وجفافا في عموم البالد. ومن املرجح أن يتسبب ذلك في

وتتوقع مجموعة من الدراسات في املجال املناخي والفالحي أن تكون . (18،ص2014 :عبد العزيز باحو وآخرون)املغربياملجال 

طقة البحر . فمن(HCP: 2006,p45)صللتقلبات املناخية تبعات كبيرة مستقبال على العالم القروي والفالحة على الخصو 

 بيض املتوسط واملغرب خاصة سيكون من بين الدول التي ستعرف خصاصا هيدرولوجيا/مائيا.اال 

تؤثر قلة االمطار، كما هو معلوم، بشكل كبير على املردودية واإلنتاج الفالحي. فالقطاع الفالحي، يرتبط بشكل كبير 

ام يؤثر بشكل كبير على اإلنتاج. كما أن معدالت بالتساقطات املطرية ومعدالتها وانتظامها. وبالتالي فإن أي نقص أوعدم انتظ

. وتنخفض حسب 2018في املائة سنة 3.2في املائة و 2017،4النمو الوطني ترتبط بشكل كبير باملوسم الفالحي. إذ بلغت سنة 

 2030نة التوقعات املناخية ترى أن درجات الحراة في أفق سالسنوات التي تعرف ف ها بالدنا تساقطات مهمة وبشكل منتظم.

درجة. مما سيجعل عدة مناطق من العالم تعرف موجات من الجفاف املتردد، ما سينتج عنه من 1تعرف ارتفاعا  بنسبة 

 تصحر عدة من املجاالت املستغلة حاليا من الساكنة، وما سيرافق ذلك من تأثير على التنوع البيولوجي والطبيعي.

ملتحدة: "... ويهدد تغير املناخ استقرار أسعار األغذية أيضا. فهطول األمطار فحسب وثيقة ملنظمة الزراعة واألغذية لألمم ا

ودرجات الحرارة املتغيرة، فضال عن ظواهر الطقس املتطرفة، قد تؤدي مع بداية القرن املقبل إلى انخفاض كبير في غالت 

نخفاض على أسعار األغذية واألمن الغذائي املحاصيل الرئيسية )الذرة والقمس واألرز وفول الصويا(. وقد تكون آثار هذا اال 

. إذ من اآلثار االقتصادية السلبية (2016أكتوبر 16وثيقة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بتاريخ)واسعة االنتشار..."

 مصايد األسماك...الناتجة عن الكوارث املتعلقة باملناخ في البلدان النامية تقع على قطاعات املحاصيل، واإلنتاج الحيواني، و 
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 2019/2020: تضرر املزروعات الخريفية والربيعية من جراء ضعف التساقطات خالل موسم2صورة رقم

 
 .2020املصدر: تصوير الباحث فبراير

)املوقع الرسمي  ، توقعت وزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري 2017/2018فخالل املوسم الفالحي لسنتي 

مليون قنطار املسجلة خالل  98.2مليون قنطار، عوض  61يهبط محصول الحبوب خالل املوسم الحالي إلى ، أن  للوزارة(

، باملقارنة مع متوسط  %19مليون قنطار. كما يشكل هذا الرقم تراجعا ب  37.2املوسم املاض ي، وهو ما يعني تراجعا بحوالي 

. مؤكدة أن املحصول النهائي للحبوب سيتوقف على الظروف مليون قنطار( 75اإلنتاج منذ إطالق مخطط املغرب األخضر )

إذ شهد هذا املوسم الفالحي  .املناخية التي ستسود ...، مقارنة مع متوسط اإلنتاج خالل السنوات القليلة األخيرة

فحوالي  . كما تميز هذا املوسم بسوء التقسيم الزمني للتساقطات املطرية،2017، تساقطات مطرية أقل من سنة 2018لسنة

ثالث أرباع كمية األمطار أتت خالل الثالثة أشهر األولى للموسم الفالحي، وبكميات غزيرة استمرت حتى شهر يناير. وأدى 

انخفاض التساقطات، أو توقفها في العديد من املناطق خالل األشهر التالية، إلى تأخر في نمو زراعات الحبوب وانخفاض في 

فحسب بعض الدراسات التي قامت بها وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية املناطق.املحصول، تفاوتت أهميته حسب 

 1.1إلى  0.6بنسبة  2020القروية واملندوبية السامية للتخطيط فإنه هناك احتمال ارتفاع لدراجات الحرارة في افق سنة 

 في املائة 50إلى  20ل الزراعية بنسبة في املائة، مع تراجع املحاصي 4درجة مائوية. وتراجع كمية التساقطات بنسبة 

باملجال املدروس، ونظرا لتباين الخصوصيات الطبيعية والترابية واملناخية، فمناخ الجماعة الترابية دار بلعامري يختلف 

درجة،  28 بالحرارة صيفا والبرودة شتاءا. ويبلغ معدل الحرارة هايتميز املناخ السائد ب، الذي عن الجماعة الترابية باب تيوكة

؛ كما تختلف عن الجماعة الترابية املناصرة. إذ تخضع نوع املزروعات املزاولة، بشكل كبير ملم في الشتاء 380والتساقطات

لكمية التساقطات وانتظامها فصليا. وهو ما يظهر من خالل عدد األسر الذين عبروا عن تضرر فالحتهم وأنشطتهم الفالحية 

هناك توقعات بتراجع كمية إذ هناك ل نقص املردودية الفالحية بسبب قلة التساقطات.)الزراعية( املتنوعة من خال

التساقطات ومنسوب الفرشات املائية السطحية والباطنية والناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتردد فترات الجفاف، يمكن 

 (.HCP:2006.p45) في املائة 20إلى  15أن تؤدي خالل العقدين القادمين إلى تراجع كمية املياه في حدود 

 في هذا املوضوع عن البنك الدولي: "...أن أكثر من 
ً
عرضون لنقص املياه، 60كما أظهر تقرير صدر حديثا % من السكان م 

ي تزايد شح املياه إلى هبوط  لإلنتاج الزراعي 85وأن  فض   % من كميات املياه املسحوبة مخصصة للزراعة. وفي الواقع قد ي 

ن في60على تزيد نسبته  بيَّ آخر صدر حديثا، قد يؤدي ازدياد  تقرير % في بعض البلدان. وفي بلدان املشرق العربي، كما هو م 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29957
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29957
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تخدامات األراض ي، بما في ذلك % وإلى تغيرات كبيرة في اس12شح املياه إلى تقليص الطلب على األيدي العاملة بما يصل إلى 

أن الحلول الشاملة  مشروع تحديث الري واسع النطاق فقدان خدمات األرصاد الجوية واملائية النافعة. وفي املغرب، أظهر

ي نظام الري بالتنقيط في عدد  .لب على هذه التحدياتلعدة قطاعات قد تساعد في التغ ّ
ع املشروع في الواقع على تبن  ّ

شج  وي 

االقتصاد في استخدام املياه والطاقة، وفي الوقت نفسه زيادة اإلنتاجية  من واليات املغرب، ومن ثم يساعد على

فالتغيرات املفاجئة ألحوال الطقس، تسبب أيضا أضرار كبيرة في .(2021غشت 27 :تقرير صادر عن البنك الدولي)..."الزراعية

، التي «الشركي»لحرارة املفرطة، أو رياح ، خاصة باملناطق الداخلية، أو ا«كالبرد الشديد»املحصول الفالحي حسب املناطق 

 %.68.7تلحق خسائر كبيرة في املحصول الزراعي بنسبة 

 مشكل نقص املردودية الفالحية بسبب كثرة األمطار أوالفيضانات:  -4-2

يؤدي ارتفاع كمية التساقطات، وتركزها خالل فترات زمنية معينة ووجيزة إلى أضرار في املحصول الزراعي خاصة؛ نظرا 

 في إذ  شبع التربة باملاء، وبالتالي اختناق الجذور،مما يؤدي إلى موتها.لت
ً
يتسبب زيادة املياه أكثر من الالزم في التربة، نقصا

وتمثل هذه النسبة التهوية وتؤدي في النهاية إلى اختناق الجذور وتعفنها. وبالتالي تضرر املزروعات واملغروسات على حد سواء.

صة باملناطق املنخفضة، واملهددة بارتفاع منسوب املاء باألودية؛ خاصة نهر سبو وروافده. إذ % بمنطقة الغرب خا47.8

. حيث خلفت أضرارا كبيرة باملنطقة، 2003عرفت منطقة الغرب منذ عدة سنوات حاالت من الفيضانات كان آخرها سنة 

و، وبهت على باقي السهل املنبسط. وقد نظرا النخفاض مستوى سهل الغرب عن مستوى البحر. وبالتالي فيضانات نهر سب

تسببت هذه الفيضانات كذلك، في إحداث أضرار مادية محدودة بالنسبة للدور السكنية التي غمرتها املياه، أما بالنسبة 

التشخيص الترابي )للمزروعات الفالحية فقد تضررت بشكل كبير، إضافة إلى تضرر عدد مهم من املسالك والطرق بالجماعة

 .(40،ص2015:املناصرة لجماعة

إن التغيرات املناخية الحالية واملستقبلية، التي من املحتمل ان يتعرض لها املغرب، ستكون لها بال شك آثارا كبيرة على 

جاء فيه:"... بيد أن تغير املناخ يعبر عن نفسه من خالل  2021غشت  27صادر في  الدوليففي تقرير للبنك  ؛ مختلف امليادين

 من كل عشر كوارث طبيعية لها صلة باملياه، وتتعاقب تلك املخاطر املناخية في فتس املاء.
 
منظومات الغذاء والطاقة عة

.وإذا كان لنا أن نحقق األهداف املناخية واإلنمائية، فيجب أن يكون املاء في صميم استراتيجيات التكيف حتى والعمرانوالبيئة

 .( 2021غشت 27:قرير صادر عن البنك الدوليت)يتسنى لنا إعادة البناء على نحو أفضل..."

 االوبئة واألمراض:  -4-3

% والتي تعاني املحاصيل الزراعية منها بشكل متزايد خاصة خالل 74.9في املرتبة الثانية تأتي األوبئة واألمراض بنسبة 

. ويرجع ذلك إلى عدة السنوات االخيرة. إذ تعرف املحاصيل الزراعية عدة أمراض يعاني الفالح من صعوبة القضاء عل ها

 عوامل منها:

 ضعف مناعة املنتوجات الحالية تجاه األمراض واألوبئة والحشرات املضرة؛ 

 ضعف التأطير الفالحي، من قبل املصالح املختصة باإلنتاج الفالحي والحيواني؛ 

 وفعاليتها والغش في املواد  ضعف فعالية األدوية واملبيدات املسوقة للفالح؛ والتي يعاني الفالح املغربي من نقص جودتها

 األصلية املكونة لها، مما يعرض املنتوج والقطيع برمته للضياع.

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P150930
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P150930
https://www.worldbank.org/en/results/2019/10/16/moroccan-farmers-save-water-on-irrigation-and-increase-agricultural-production
https://www.worldbank.org/en/results/2019/10/16/moroccan-farmers-save-water-on-irrigation-and-increase-agricultural-production
https://www.worldbank.org/en/results/2019/10/16/moroccan-farmers-save-water-on-irrigation-and-increase-agricultural-production
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 سوء جودة التربة بسبب التعرية التي تؤثر على املردودية: -4-4

يمثل سوء جودة التربة وضعف خصوبتها عامل من عوامل انخفاض مردودية األرض الزراعية، في بعض املجاالت، 

لتباين جودة االتربة باملنطقة وأيضا على مستوى الجماعات الترابية املعنية، حيث يالحظ اختالف في  بمنطقة الغرب. ونظرا

نوعية التربة وجودتها؛ حيث وجود مناطق ذات تربة رملية ضعيفة الجودة، أو تحتوي على الحص ى أو تغلب عل ها التربة 

 ضرر املزروعات وهو ما تم مالحظته باملجال املدروس.الطينية الالزجة، التي تتشبع بمياه األمطار، مما يؤدي الى ت

 : صور تبرز تأثير التعرية على املجال الزراعي بالجماعة الترابية لباب تيوكة نموذجا3صورة رقم

 
 .2020املصدر: تصوير الباحث فبراير

الح وبالتالي التأثير على وتشكل هذه الظاهرة عامل من عوامل انخفاض وتراجع املحصول الزراعي وانخفاض املردودية للف

املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسر. كما يمكن للقطاع والنشاط الفالحي، أن يشكل عامل من عوامل تدهور املنظومة 

البيئية، وأبرز ضحاياها في نفس الوقت. فالقطاع الفالحي يساهم في التعرية، وفقدان خصوبة األتربة، ملوحة األتربة 

وتبذير مياه السقي)ضياع(، مما يسبب تراجعا في الفرشة املائية، وتدهور املراعي واالستغالل الجائر  بالقطاعات السقوية،

. إذ "... (HCP:2006,p23)للمجاالت الغابوية والغطاء النباتي، وفقدان التنوع البيولوجي وتلوت املجاري واملسطحات املائية

ط في استغالل املوارد الطبيعية وتدهورها في جميع أنحاء العالم. وتعتبر تؤدي األنماط الحالية للتنمية الزراعية إلى اإلفرا

في املائة تقريبا من األراض ي املستخدمة  33في املائة من االستخدام العالمي للمياه، ولكن نسبة  70الزراعة مسؤولة عن نحو 

جية املزارعين وقدرتهم على ألغراض الزراعة متأثرة بصورة معتدلة أو شديدة بتدهور التربة. وهذا يقوض إنتا

 (. 2016أكتوبر 16:وثيقة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة)الصمود..."

 وفيات القطيع بسبب االحوال الجوية وتقلص مجال الرعي: -4-5

ين على الرغم من االعتماد الضعيف لألسر على نشاط تربية املاشية بالجماعات الترابية، خاصة بالجماعتين الترابيت

وباب تيوكة ب حسب العينة التي تم اعتمادها بالبحث امليداني ب ومن خالل الدواوير التي  (2012:ومونغرافية  الجماعة)املناصرة

الرعوية لدى هاته األسر ب كما سبقت اإلشارة إليه سابقا؛ واعتماد -تم إجراء البحث بها؛ نظرا لضعف املساحة الزراعية

ب والقطاني والخضر وبعض الفواكه "الحمراء"، وغراسة االشجار املثمرة؛ فإن تربية املاشية ال أرباب األسر على زراعة الحبو 

تخلو  من مشاكل وصعوبات تقنية، تعود إلى عدة أسباب، منها تقلص املجال الرعوي، املخصص للقطيع خاصة، بالجماعة 

ال غابوي أو مجال للرعي؛ فإن تربية القطيع تعاني أيضا الترابية املناصرة؛ مقارنة مع الجماعات املحاذية والتي تتوفر على مج
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من عدة أمراض وأوبئة تهدد صحة القطيع؛ مما يؤدي إلى تناقص أعداده، وخاصة، مع توالي فترات انتشار بعض األمراض 

 (.2019يناير 29:أنفاس بريس)جريدة وطنيا

 درجة الخسارة وتغيير النشاط:  -4-6

نت لهم خسارة من حيث املردودية، وضياع املحصول أو االستثمار أو القطيع أو % من أرباب األسر بأنه كا39.7صرح 

 نقص في التسويق، وذلك راجع إلى العوامل السالفة الذكر.

فعلى سبيل التذكير فإنه على املستوى العالمي "... يترك تغير املناخ أثرا كبيرا على األمن الغذائي. فالكثير من السكان الذين 

مليون شخص، هم من صغار املزارعين وصيادي األسماك والرعاة،  800التغذية املزمن، والبالغ عددهم  يعانون من نقص

وهم جميعا األكثر تضررا من ارتفاع درجات الحرارة والكوارث املرتبطة باملناخ والتي تتفاقم بسبب تغير املناخ وتزداد تواترا 

 (. 2016أكتوبر 16:حدةوثيقة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املت) .."وحد

% من أرباب األسر هي التي قامت بتغيير النشاط 8.9فحسب املعطيات املتحصل عل ها من البحث امليداني، أن فقط 

الفالحي. ويتعلق األمر هنا، خاصة بفئة الشباب منهم أو الذين يتوفرون على مؤهالت تقنية أو معرفية تساعدهم في البحث 

% منهم بإدخال أنشطة غير فالحية؛ خاصة إذا ما عرفنا أن 33.8أنشطة فالحية موازية؛ إذ قام  عن نشاط آخر غير فالحي أو 

معظم األسر، لهم حيازات صغيرة، تعطي مردودية ضعيفة وفي أحسن األحوال، تكون متوسطة؛ لكن مهددة بالعوامل 

 السالفة الذكر وعوامل أخرى.

وف، يدفعها إلى البحث عن بدائل أخرى، منها تغيير نوع النشاط، نظرا التحوالت التي تعرفها هذه األسر بفعل هذه الظر 

لعدم كفاية الدخل الفالحي، وغياب مصادر دخل أخرى، ومن أجل تحسين الدخل لفائدة أسرهم. وتزداد، هذه الظروف 

، وانتشار األمراض التي تعرفها هذه الفئة من الفالحين، خاصة في بعض الفترات الحرجة، التي تتزامن ف ها ظروف الجفاف

واألوبئة؛ التي تأتي على القطيع واملحاصيل. وتجد، هذه العائالت، أمام هذا الوضع، نفسها بدون مصدر دخل إضافي أو رئيس ي 

 في غياب أية ضمانات أو مساعدات مالية أو مادية، من أية جهة، أو مؤسسة عمومية. 

ج جزء كبير من الحيازات، بفعل عدة عوامل ومعيقات، والتي فاملورد الفالحي لوحده، أبان عن عجزه عن إعادة إنتا

تتضاعف مع توالي سنوات الجفاف واألزمات االقتصادية. فقد أضحى النشاط في مثل هذه الظروف، وبالنسبة لفئة عريضة 

سر الفالحية. مما من الساكنة القروية. غير قادر على ضمان الشغل الدائم لكل النشيطين، وعلى تلبية الحاجيات املتزايدة لأل 

مما يفرض إعطاء االهمية لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض . (63ص،2006 :األكحل) يجعل جزء من الساكنة عرضة للهجرة

كما يتحتم تنويع األنشطة االقتصادية في العالم القروي. بالسياسات االجتماعية، واالستجابة للحاجيات امللحة للساكنة. 

والخدمات في عالية وسافلة القطاع الفالحي، أن تساهم في تحسين االنتاج، وتثمين املنتوجات حيث بإمكان الصناعات 

الفالحية، وخلق قيمة مضافة يمكن إعادة استثمارها في العالم القروي. كما يشكل الصيد البحري التقليدي والسياحة 

ا غير مستغلة بما فيه الكفاية؛ والتي يمكن من القروية والصناعة التقليدية قطاعات اقتصادية واعدة؛ ما زلت إمكانياته

 شأنها خلق أنشطة اقتصادية، توفر مناصب الشغل والدخل للساكنة القروية باملجال املدروس

 النشاط  الفالحي والتحوالت الحالية وآفاق تحول الحيازة: -5

توى مداخيل الحيازة، مقابل % من أرباب األسر، صرحوا أن هناك تطورا على مس57.8على مستوى املداخيل يالحظ أن 

%.هذه النسبة املرتفعة، يمكن تفسيرها بتنوع عينة البحث امليداني، واختالف محال الدراسة. إذ أن الجماعة الترابية 42.2

املناصرة، وبفعل املؤهالت التي تميزها من حيث املناخ والتربة وتوفر املياه والقرب من األسواق، ونظرا للظروف املالئمة، 
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خالل السنوات األخيرة، والتي كانت نسبيا من حيث كمية وانتظام التساقطات، باإلضافة إلى تعاطي الفالح الى  خاصة

مزروعات ذات مردودية جديدة، وأيضا بفعل إدخال تجهيزات حديثة، من قبل أرباب األسر أصحاب الحيازات، بنسبة 

ر. كما أصبس الفالح باملناصرة يستعمل عدة أدوية، ومبيدات % من األسر املستجوبة وتقنيات التنقيط والرش بشكل كبي14.5

فالحية وبذور منتقاة، وشتائل جديدة وذات مردودية هامة، ومضافات كيميائية وأسمدة تساعد، على الرفع من املردودية، 

 وتحسين جودة املنتوجات؛ مما يعكس في األخير على نوعية ومستوى املردودية املرتفع.

طيلة مدة  –لجماعات األخرى كباب تيوكة؛ ومن خالل عينة البحث امليداني، والزيارات امليدانية للمجال بينما في باقي ا

فيبدو أن املجال ال يعرف تحوالت مثيرة لالنتباه، على مستوى االستغالل، وتغير أنماط اإلنتاج ونوع  -إنجاز البحث امليداني

% من أرباب 47.5زراعة الحبوب، والقطاني بشكل أساس ي. بحيث نالحظ أن املنتوجات. إذ تشتهر واستمرت األسر باملنطقة في 

األسر املستجوبة، عبروا عن نوع من التذبذب في تقييم مداخل الحيازة، وهو ما يعبر عن واقع حال الفالحة بالبالد؛ ووضعية 

 الفالح، باملجال وبعموم التراب الوطني.

 إدخال أنشطة غير فالحية:  -5-1

لقطاع الفالحي بالتقلبات املناخية، يظل غير مولد للشغل في الوسط القروي بما يكفي. فالجفاف، الذي حين يتأثر ا

أصبس ظاهرة دورية، بات يؤثر تأثيرا كبيرا على فرص الشغل في هذا الوسط. إذ من شأن خلق فرص الشغل غير الفالحية في 

ة لصغار الفالحين، بتنويع مصادر دخلهم، وتقدم بالتالي بديال املناطق القروية أن تسمس للساكنة القروية، والسيما بالنسب

ألوالئك الذين ال يوفر لهم اإلنتاج الفالحي، حياة كريمة في اإلنتاج الزراعي. إذ أن الصناعات والخدمات الفالحية منذ بداية 

املكننة...(،ال تزال تشكل خزانا السلسة إلى نهايته، )تحويل املنتجات الفالحية، الصناعات الغذائية، املواد الفالحية، 

 للتشغيل، غير مستغلة إلى حد كبير، في الوسط القروي.

% من الحيازات؛ وهي نسبة مهمة 16.5وفي مقابل ذلك، نالحظ كما سبق اإلشارة إلى ذلك، نوع من النمو والتطور بحوالي 

لسل التطور والتحول، خالل السنوات في نظرنا من جانب آخر. فإذا استطاع هذا العدد من الحيازات الدخول في مس

األخيرة، واستفادت من األوضاع االقتصادية واملناخية واملشاريع والدعم، الذي تقدمه املصالح املختصة بالقطاع الفالحي؛ 

 فإن مسلسل الفالحة سيكون أفضل مع الزمن. 

 التفكير في اإلستمرار في النشاط الفالحي: -5-2

% من أرباب األسر. 51.4من أرباب األسر في اإلستمرار في مزاولة النشاط الفالحي مقابل %48.6باملجال املدروس، يفكر

% فقط، هم الذين عبروا 50وهو مؤشر يعكس التحوالت التي تعرفها البادية املغربية، خالل العقود األخيرة. إذ أن أقل من 

اراتنا امليدانية، إذ يمكن االحساس بنوع من "الشعور عن رغبتهم في اإلستمرار في النشاط الفالحي. وهو ما الحظناه خالل زي

واإلستقرار النفس ي الداخلي" لدى الفالح املغربي عامة. والذي رغم كل الظروف القاسية واألوضاع املادية واالقتصادية، التي 

 يعاني منها، فهو متشبث باألرض وبالحيازة؛ رغم كل اإلكراهات التي يعبر عنها ويعيشها يوميا. 

أبرز نتائج هذه الوضعية باملجال، كما باألرياف املغربية عامة، تذبذب االنتاج الفالحي الذي ال يلبي الحاجيات  ومن

الكمية والنوعية لساكنة في تزايد مستمر، وتنامي مظاهر التهميش والهشاشة كالفقر والبطالة واألمية والعزلة... ومن تم، 

تسارع في وثيرة الهجرة الريفية خالل العقود األخيرة؛ ومن نتائج الهجرة القروية  تعميق الهوة بين البوادي واملدن، ترتب عن

املكثفة، الفراغ السكاني في أجزاء من املجاالت الفالحية والريفية عموما، مقابل ثقل ديمغرافي تتزايد أهميته في أغلب املدن 

عة باب تيوكة، كمجال للدراسة، نوعا من التراجع سجلت املعطيات الديمغرافية لجما. إذ الكبرى، وال سيما في هوامشها
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نسمة. وهو ما يجعل من املجال  7697نسمة إلى  8081إذ انتقلت ساكنة املجال من  2014و 1994السكاني ما بين إحصاء 

 الترابي مجاال طاردا خالل العقدين االخيرة، على االقل.

املياه التراكمي يسبب خمسة أضعاف الهجرة الزائدة عن ففي تقرير حديث للبنك الدولي جاء فيه أن"...وجد أن نقص 

املاء. ولكن هناك فروق دقيقة مهمة في ملاذا ومتى تؤدي هذه األحداث إلى الهجرة. وحيثما يسود الفقر املدقع وتكون الهجرة 

ؤثر الصدمات باهظة الثمن، فمن املرجح أن يتسبب نقص املياه في حبس الناس أكثر من التسبب في هجرتهم. يمكن أن ت

ا من املهاجرين يهاجراملائية أيًضا على من 
ً
. غالًبا ما يكون العمال الذين يغادرون املناطق بسبب ندرة املياه أقل حظ

تقرير للبنك )النموذجيين ويجلبون معهم مهارات متدنية ، مما له آثار مهمة على املهاجرين أنفسهم واملناطق املضيفة..."

 (.2021غشت 23:الدولي

، منها تغيير نوع النشاط، نظرا البحث عن بدائل أخرى لتحوالت التي تعرفها هذه األسر بفعل هذه الظروف، يدفعها إلى فا

لعدم كفاية الدخل الفالحي، وغياب مصادر دخل أخرى. ومن ثم، فإنه يتعين العمل على تحسين دخل الساكنة القروية، من 

ل غير الفالحية، عبر إطالق مشاريع كبرى مهيكلة، وتعزيز قدرات الفاعلين خالل تنويع أنشطتها وخلق املزيد من فرص الشغ

وتنظيمات الساكنة القروية، وتعزيز اإلستعماالت العقالنية لإلمكانيات والثروات الطبيعية، التي يزخر بها املجال القروي. 

 وذلك من خالل :

 الصلة بالفالحة وباالستعماالت التجارية  تطوير أنشطة غير فالحية في الوسط القروي، والسيما الخدمات ذات

 والخدماتية، وتشجيع إنشاء مقاوالت صغيرة ومتوسطة قروية.

  وضع تدابير تحفيزية كفيلة بتشجيع إنشاء وحدات لتثمين املنتجات الفالحية في الوسط القروي؛ عبر تشجيع التفاعل

ح اإلدارية، وذلك من أجل دعم اإلنتاج وتشجيع تسويق هذه بين الفاعلين في مجال الفالحية، وفي الصناعة الغذائية واملصال

 املنتجات وتثمينها؛

  تعزيز البحث العلمي في امليدان الفالحي؛ وإشراك الجامعيين والباحثين من مختلف الفاعلين من املجتمع املدني، في

 ي الفاعلين؛عمليات التحسيس وتعزيز القدرات والتتبع والتقييم وإصدار تقارير منتظمة من طرف باق

  ،وتعزيز قدرات الفاعلين وتنظيمات الساكنة القروية، وتعزيز االستعماالت العقالني لإلمكانيات والثروات الطبيعية

 التي يزخر بها املجال القروي.

  تشجيع االستثمار العام والخاص، في إطار مشاريع كبرى مهيكلة، داخل الوسط القروي، تبعا للمؤهالت كل جهة على

ذا باإلعتماد على األنشطة املتعددة غير الفالحية، وخلق مقاوالت قروية صغيرة ومتوسطة، تشكل في الواقع رؤية حدة؛ وك

 جديدة للنهوض بالتشغيل الفالحي والقروي، وتمكن من رفع العديد من التحديات التي يواجهها العالم القروي.

 خالصة:

والترابية واملناخية وآثارها على أنماط عيش الساكنة القروية، تهم إن التحوالت االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية 

اليوم مجموع الفاعلين في املجال الفالحي. فقد أبان املورد الفالحي لوحده، عن عجزه عن إعادة إنتاج جزء كبير من 

ية وتوالي سنوات الجفاف الحيازات، بفعل عدة عوامل ومعيقات، والتي تتضاعف  بفعل العوامل الناتجة عن التغيرات املناخ

واألزمات االقتصادية. ففي ظل التحوالت االقتصادية وأنماط االستهالك الجديدة، وقانون العرض والطلب، أصبس الفالح 

خاصة الصغير، معرضا بشكل كبير للتقلبات املناخية وتراجع األثمان، وبالتالي تهديد النظام اإلنتاجي برمته؛ وبالتالي تراجع 

شكل غير متوقع. وهذا ما يدفع الفالح املغربي عامة، وباملجال املدروس خاصة، إلى تغيير نشاطه والبحث عن املداخيل ب
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أنشطة أخرى. فقد أضحى النشاط الفالحي، في مثل هذه الظروف، غير قادر على ضمان الشغل الدائم لكل النشيطين، وعلى 

ءا من الساكنة عرضة للهجرة. وهو ما يستدعي العمل على وضع تلبية الحاجيات املتزايدة لألسر الفالحية. مما يجعل جز

االليات املالئمة لتحقيق تنمية مستدامة للعالم القروي. هذا إضافة إلى ضمان األمن الغذائي لصغار الفالحين وأسرهم، عن 

 رة للبيئة.طريق تحقيق مزيد من التطوير لفالحة عائلية/معيشية، تستهلك ماء وطاقة أقل، وغير مض

 الئحة املراجع :

 : املراجع بالعربية
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 نة الدار البيضاء دينامية تمدين الشريط الساحلي بضاحية مدي

 بين الخرق القانوني و التهديد البحري 

Article title: The dynamics of urbanizing the coastal strip in the suburbs of Casablanca 

between the legal breach and the maritime threat 

 مدينة .محمدد

 ،املغربالدار البيضاء ،جامعة الحسن الثاني،كأستاذ جامعي بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بن مسي 

 املهدي إدبرك :

 املغرب . طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بن مسيك جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

 ملخص الدراسة:

التي تزخر بمؤهالت ،حلي بضاحية مدينة الدار البيضاءقضية أساسية تتجسد في الدينامية املتسارعةلحركة تعمير الشريط الساتعالج الدراسة 

ارتباط اقتصادي وثيق بالدار البيضاء جغرافية متنوعة من موقع إستراتيجي مهم وطبوغرافية مناسبة ومعطيات بيومناخية جاذبة ، إضافة إلى 

مساهمة التأطير كما أن قة تأثير و تأثر متبادلة، استغالل املفرط الوعاء العقاري بهذه املجاالت الحساسة ، ودورهما في خلق عال مما يسرع

كما التشريعي في حماية املجال الساحلي ووقف زحف التعمير املتركز بالشريط الساحلي خصوصا الذي يشهد خروقات قانونية جد خطيرة ، 

ى األحزمة الساحلية اتخاذ إجراءات مدمجة تفرض و بالخصوص عل والتي تحديات املناخية و الطبيعيةالالدراسة مسألة محورية تتمثل في وتعالج 

 في تصوراتها لحاضر و مستقبل التعمير بهده املجاالت .  

 البحرية املخاطر  -تغير املناخ  –الشريط الساحلي  –: دينامية التعمير  الكلمات املفتاحية

Study summary 

The study addresses a fundamental issue that is embodied in the accelerated dynamism of the coastal strip reconstruction 

movement in the suburb of Casablanca, which is rich in diverse geographical qualifications from an important strategic location, 

suitable topography and attractive bioclimatic data, in addition to a close economic link with Casablanca, which accelerates the 

excessive exploitation of the real estate container in these sensitive areas, and their role In creating a relationship of mutual 

influence and influence, and the contribution of the legislative framework in protecting the coastal area and stopping the 

encroachment of urbanization concentrated in the coastal strip, especially which witnesses very serious legal violations. Integrated 

procedures in its perceptions of the present and future of construction in these areas. 

Keywords: urbanization dynamics, coastal strip, climate change, marine risks 
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 مقدمة : 

يتأثر العمران و التخطيط العمراني بخصائص طبيعية ، وفي مقدمتها الخصائص الجيولوجية و املائية و املناخية ملوقع 

قد استطاع اإلنسان في املاض ي  و افية نمطها العمراني و التخطيطي الخاص بها، لتعمير، بحيث أن لكل بيئة مناخية و جغر 

وقد أدرك اإلنسان من القدم مدى تأثير عناصر املناخ في تخطيط املستوطنات ، نه بما يتالءم و بيئته املناخية تكيف سك

أن تجاهلها يأتي في املستقبل بعواقب البشرية بأنواعها، وأنه يجب أخدها بعين االعتبار عند التخطيط العمراني ، لكون 

 وخيمة على سكانها. 

تشهد هده املجاالت خصوصا في العقود األخيرة ضغوطا بمدينة الدار البيضاء وضاحيتها وبحكم أهمية املناطق الساحلية

بالوسط البيئي  يهدد بنية التوازنات الخاصة و ،  البشريةاالقتصادية على املستوى الوطني تركز أهم األنشطةلجمة  نتيجة 

 اهتمام ذو جعل من هدا املجال  مماالساحلي ويجعله عرضة للتدهور واالستنزاف وكدا عدم استدامة النظم الطبيعية به ، 

رات ، ثم تهديدات التغيالبحري متزايدا نظرا ملا يعرفه من تحديات طبيعية متنوعة من تعرية، ونهب الرمال ، وأخطار املد 

 كراهات البشرية و ما يواكبه من زحف سكني وسكاني الكبير على هدا املجال.كذا ااملناخية املتزايدة، و 

  اإلشكالية األسئلةإشكالية البحث و 

مما ال شك فيه أن سيرورة التمدين باملدن الساحلية باملغرب بصفة عامة، وخصوصا بالشريط الساحلي لضاحية مدينة 

تماعية وسياسية وبيئية يطرح تساؤالت يستوجب معها إيجاد مقاربة ،تتقاطعه معطيات اقتصادية واجمنه الدار البيضاء

شاملة قادرة على معالجة إشكاالته املطروحة، غير أن الوضعية التي توجد عل ها العديد من التجمعات العمرانية الساحلية 

العمرانية وخصوصا السكنية بهذا املجال سواء من حيث حالة التجهيزات التحتية وخروقاتها القانونية في تموقع املنشئات 

منها وقابليتها ملواجهة التغيرات املناخية و التهديدات التي ستلحق الضرر بمختلف القطاعات السوسيو اقتصادية باملجال ، 

 كل هدا يجعلنا أمام أسئلةمحورية تتمثل في :

 ما هي صيرورة تطور املجال املبني بالشريط الساحلي الضاحوي ملدينة الدار البيضاء  

  ؟الساحلي حماية املجاالت الساحلية ، وما تجليات الخرق القانوني باملجال الترسانة القانونيةفي ما دور 

  املخاطر البحرية املهددة للمجال الساحلي املبني بالشريط الساحلي لضاحية الدار البيضاء؟ ما مستويات 

 مجال الدراسة تحديد 

بيضاء في عالقتها باملخاطر الساحلية، يقوم على مبدأ االندماج و االنسجام  إن دراسة موضوع تمدين ضاحية مدينة الدار ال

املوضوعي وأملجالي ، فمن حيث املوضوع ثم اختيار مجاالت تطرح ظاهرة التمدين بوتيرة أسرع وتحوالت أعمق مقارنة بباقي 

مجاليا فثم التركيز من أول زيارة ميدانية على  املجاالت األخرى مما يفسر اختيار الضواحي املتاخمة ملدينة الدار البيضاء ، أما

في اختيار مجال الدراسة الذي ال يتجاوز بضع كيلومترات، وكدا اعتماد املجاالت  للشريط الساحلياعتماد املفهوم الجغرافي 

قيمين بهده تعالج مشكل لتعمير الغير القانوني و املتاخم لخط للساحل الذي يشكل خطر حاليا ومستقبليا على األفراد امل

 املجاالت.

واالهمية االقتصادية يضاف إلى ما مسبق مجموعة من االعتبارات التاريخية و السكانية من خالل مسار التطور والنشأة،  

كتخفيف الضغط املركز من خالل إعادة توطن أنظمة اإلنتاج بالضاحية األقرب، نظرا لقوة لتأثير املركز على  للمدينة املركز 
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ده العوامل السالفة الذكر ثم اختيار الشريط الساحلي لجماعتين حضريتين ضاحية مدينة الدار البيضاء الهامش.لكله

 املتمثالن في:

" وتعرف أيضا بزناتة ، التابعة لعمالة املحمدية تقع بين الجماعة بين قطبين 17وتلقب أيضا ب " :جماعة عين حرودة -

دار البيضاء جنوبا ، يحدها بالجنوب الغربي مقاطعة سيدي البرنوص ي و غربا حضريين هما مدينة املحمدية شماال و مدينة ال

كلم، تنحصر بين خطي  28.31، شماال وشرقا جماعة املحمدية وجنوبا جماعة الشالالت. تناهز مساحتها  األطلس ياملحيط 

 . 2560841ذات الرمز الجغرافي   N7°26’54W33°14’38طول وعرض 

بطاماريس هي وحدة ترابية تابعة لعمالة النواصر  تقع جنوب غرب مدينة الدار البيضاء يضاأ عرف:وتجماعة دار بوعزة-

يحدها شرقا جماعة والد عزوز و جنوبا جماعة سيدي رحال وبالشمال الغربي مدينة الدار البيضاء وبالنسبة إلحداثياتها 

، التي تحمل الرمز  كيلومتر مربع 48.36وتقدر مساحتها  املساحة  N 7°48′59″W″18′31°33الجغرافية فتنحصر ما بين 

 .   6546784الجغرافي 

من خالل تبنينا ملفهوم الشريط الساحلي في تحديد املجال، وقف العمل امليداني على طول الشريط الساحلي لجماعة  -

كما   وقد اقتصر مجال . 320كلم ، وفي تجاه القارة إلى حدود الطريق الجهوية رقم  20قارب طوله  دار بوعزة  الذي ي

و الواجهة البحرية التي تمتد على  3000Pالذي يمتد بين الطريق اإلقليمي  لعبن حرودة الدراسة على طول الشريط الساحلي

 . كلم 7طول 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D8%A9&params=33.521666666667_N_7.8163888888889_W_globe:earth_type:landmark
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9


 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 520

 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 521

 ملدينة الدار البيضاء  دينامية تمدين الشريط الساحلي الضاحوي  أوال:

 مدينة الدار البيضاء وضاحيتها :ضغط متزايد على الساحل : -1

تتوطن بها أهم األنشطة االقتصادية  حيثالدار البيضاء على واجهة ساحلية مهمة مطلة على املحيط األطلس ي ، ةمدين تتوفر 

تعاني من  ضغوط متنوعة بسبب النمو  أنهاباملغرب ،إال  قطب اقتصادي وأكبر تجمع سكانيباملغرب ، مما يجعل منها  أهم 

كما تعاني املوارد الساحلية من ضغط ساكنة ، الديموغرافي سريع، وعدم وجود تخطيط منسق لتأهيل و تهيئة هده املناطق ،

 لذلك فإنها تعاني من  التلوث، وتغّير الشريط الساحلي من
ً
لصيق المن خالل البناء خالل االحتالل الغير القانوني و  وتبعا

، إضافة إلى املقذوفات الصناعية التي تؤثر على البيئة الساحلية من جهة وكدا صحة الساكنة بهده املجالت بالخطالساحلي

،وكدا املشاكل الناجمة عن تزايد الضغط على السواحل خصوصا في فترات االصطياف وغير ذلك من التأثيرات التي يحدثها 

 فعل اإلنسان باملجال .  

 : للمجال املدروسالشريط الساحلي متسارعةب وثيرةتعمير -2

، كما اختلفت معه على حدةاختلفت خصوصية كل مجال  والتيشهد الشريط الساحلي الضاحوي جملة من التحوالت 

 أملجاليالضاحية ، إال أن القاسم املشترك  بينها هو االضمحالل الوظيفي و بتمدين الالفترات الزمنية التي تعاقبت على 

 خدمات (.  -صناعة  –فالحي، مقابل التنامي العمراني و اكتساب الضاحية وظائف بديلة )سكن للنشاط أل

  2014: تطور  املجال السكني بجماعة دار بوعزة وعين حرودة إلى حدود سنة  1جدول 

/ و 1964ما بين    1994و2004ما بين    2004و 2014ما بين  

1994  

 1964قبل 

 3.8 12.2 40.9 43.0 جماعة دار بوعزة

 12.9 54.1 22.3 10.6 جماعة عين حرودة

  2014املصدر: إحصاء العام للسكن و السكنى 

إن املتابع ملسار التمدين عبر حقب زمنية متالحقة ، يكشف عن مظاهر استغالل األرض  توجه و سرعة تمدين الضاحية ،  

لم تنئ الضاحية عن جملة التحوالت التي  إذبيضاء ، وارتباط  هده املظاهر بظروف وعوامل نشأة و تطور مدينة الدار ال

 عاشتها املدينة .

بعد االستقالل، بداية التركز الطفيف للساكنة التي وفرت اليد العاملة الفالحية بدار بوعزة  مثلت أهمية النشاط ألفالحي 

دوار جانجا ، وإلى حدود الثمانينات بفعل الوفورات التي يتيحها سهل الولجة مما أدى إلى ظهور عدة تجمعات ، لعل أقدمها 

من القرن املاض ي ضل النشاط ألفالحي يكتس ي املشهد الضاحوي بالشريط الساحلي ، في ضل استقرار سكاني ضعيف  ، 

كما ساهم استغالل املقالع في ظهور  تجمعات صفيحية وتطورها من خالل مقلع بنعبيد النواة األولى لبروز التجمعات 

 ة من املقلع الذي يوفر موردا بشريا  لليد العاملة الرخيصة ،  بالشريط الساحلي الجنوبي الغربي  .العشوائية القريب



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 522

لم تتجاوز مساحة  1994وبالوقوف عند جماعة دار بوعزة نكتشف أن مسار التمدين طابع حداثة العهد، فإلى حدود سنة 

،    %84، وقد تجاوزت مساحة املجال ألفالحي ما نسبته من مجموع املشهد الضاحية الجنوبية الغربية  6/1املجال املبني 

، ليشهد املجال قفزة نوعية بفعل وثائق التعمير التي سرعت 1985هكتار سنة   43ولم تكن تمثل املساحة لعمرانية سوى 

محضة ، من دوران عجلة التمدين،  بتحول جل املشهد ألفالحي على طول الشريط الساحلي إلى مجال مبني بوظيفة سكنية 

في العقدين األخيرين ، بحيث ناهزت  % 84تخلو جل فتراتها الزمنية من تواجد أنشطة صناعية ، فقد وصلت نسبة التمدين 

 . 2020هكتار سنة  627مساحة املجال املبني 

ز اللصيق مدينة ترتبط العوامل املتحكمة في بروز و توزيع املشهد العمراني باملجال من خالل العامل املوقع الجغرافي املتمي

الضاحية الساحلية التي تقدم وفورات الترف هية للساكنة البيضاوية التي تتجه غالبا للسكن  تفقد أضح و الدار البيضاء ،

تفرد الفئة املسيطرة على امللكيات بالقانوني ، أما التجمعات العشوائية و الغير قانونية فقد أشعلت املضاربات العقارية 

 ، والعمل على بيع تجزئات بالعقد أو ما يسمى ب "الكونطرا ". إنعاش وتناسل تلك التجمعات باملجال على الخاصة األراض ي
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فقد خالفت قاعدة التراتب الزمني للمجال السالف ذكره، بقدم فترات التعمير  الشرقيةفيما يخص الضاحية الشمالية 

هكتار ، وقد  54خالل أواسط الثمانينات ملا يقرب عن  نسبيا باملجال، حيث سادت املساحة العمرانية بالشريط الساحلي

في العقد الثاني من القرن الواحد و العشرين ته ي املجال املبني،  لتتضاعف مساحما يفوق ثلث 1994فترة ما قبل  مثلت

 .هكتار 116 عن ما يقرب  وتغطي

ف اختالفا في فترات املسلسل التعميري ، وبقراءتنا لصيرورة  تطور للمشهد العمراني بالساحل الشمالي الغربي، نستش 

فالتوطن الصناعي باملجال سرع دينامية التمدين العشوائي ببروز مجاالت سكنية تتمازج و الوحدات السكنية ، لتتراجع 

 وظيفة النشاط ألفالحي، مما سرع من وثيرة التحول الوظيفي ،وتشكل مجال حضري يكتس ي طابع العشوائية  

 و البيضاء الدار مدينتي بين االستراتيجي بموقعها تتميزة التعمير في املجال ، رغم أن الجماعة ويعزى ضعف دينامي 

 على مهمة صناعية منطقة لتواجد االقتصادية بالقيمة كذلك و ( الشاطی ) الطبيعية بمكوناتها أيضا و ، املحمدية

 30 تقارب مدة البيضاء الدار ملدينة احتياط ض يأرا عبارة اعتبراها و  كبيرا تأخرا عرفت الجماعة أن لكون  . ترابها

 . تاما توقفا نقل الم إن تباطأ تعرف التنموية عجلتها جعل ما ، سنة

 عدد املرسوم وهي أال الوحيدة التعميرية الوثيقة على طويلة ملدة تعتمد ظلت فقد الجماعة تهيئة يخص فيما فمثال

 باإلضافة سمح ما و ، الواقع ارض على بالتطبيق رؤى لعدة ونياقان  يسمح  لم  ما  ( 1989 مارس 17) 170.68.02

 70 % حوالي تشكل أصبحت التي و الصفيح دور  نوع من ضخمة عشوائية سكنية تجمعات بروز من أخرى  لعوامل

  الجماعة. ساكنة من

 معالم بوضع وعد ، العمرانبة للتهيئة التوجيهي املخطط تبناها التي الحضرية للتهيئة الكبرى  التوجهات أن غير

 للمواصفات تستجيب للمدينة التأسيس و ، التعميرية العشوائية املمارسات مع القطع خالل من للمجال جديدة

 إذ ،  العشوائية املساكن ضد انتفاضة حاليا يشهد املجال أن حيث ، ( زناتة البيئية املدينة ) اسم لها رفع الدولية

 خط طول  على مساكن وعدة ، حمرية دوار– الري  بدوار العشوائية السكنية التجمعات من مجموعة إزالة ثم

 ( أعاله الخريطة أنظر ) بالوما الساحل
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 ترخيص سكني مستمر بالضاحية  -3

 

 بتصرفالتهيئة و التعمير بجماعتي عين حرودة و دار بوعزة  إحصائياتاملصدر : 

دار بوعزة و عين حرودة  وثيرة تذبذب في العقدين األخيرين ، ومنحى  شهد التعمير القانوني بالجماعات الضاحوية لكل من

رخصة وقد عرف مطلع القرن الواحد  3735متباين من خالل ارتفاع تعداد رخص البناء بجماعة دار بوعزة والتي بلغت 

رخص وثيرة تصاعد ، ثم سيواصل  منحنى ال 2007العشرين ذروة التعمير باملجال مقابل هبوط في تعداد هده الرخص سنة 

بالخصوص تصاعد وثيرة ترخيص التجزئات السكنية بالظهير الخلفي  2009مجددا ، وتميزت هده الفترة ما بعد سنة 

توفير مساكن لفئات اجتماعية محدودة الدخل، نظرا لضعف لللجماعة ) خصوصا مدينة الرحمة( التي خطط لها سلفا 

وتوفر الوعاء العقاري املناسب لهده املشاريع وتشجيع القطاع خاص لتشيد العرض السكني داخل مدينة الدار البيضاء ، 

 هذه املشاريع ، وهو ما سرع من دينامية التمدين باملجال

سنة املاضية  املسلمة بشكل قانوني ، مما  18الرخص البناء في الفترة التي تقارب  1136في حين ثم الترخيص  ملا مجموعه  

من مجموع الرخص املسلمة في الجماعة  %30يفة مقارنة مجماعة دار بوعزة ، حيث ال يناهز يجعل من وثيرة التعمير ضع

السالفة الذكر، وتتركز جل املساكن القانونية خصوصا باملجال املركزي  للجماعة والدي يعبر عن تمدين رسمت مساراته من 

باستثناء ود فيه الشريط الساحلي سكن غير قانوني في ضل املشهد العمراني يسولدن املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ، 

،ثم  2013إلى 2011فترات الذروة في التعمير خصوصا في الفترة ما بين  من قد شهد املجال جملةفإقامات ديار املنصور ، 

 . باملجاللوثيرة التعمير  إنخفاضالتي سيعقبها  2016سنة 

ة بجماعة دار بوعزة رغم أنهما يتشاركان عدة خصائص املتمثلة في ويرجع بطئ وثيرة التعمير بجماعة عين حرودة مقارن 

بعمالة الدار البيضاء، إال أن تطور املشهد العمراني بالضاحية الشمالية  ومجاورتهما كونهما يتوفران على واجهة بحرية ، 

كلم  28اعة التي ال تتجاوز لة للجمة تتمثل أساسا في مساحة العاالشرقية أبطئ نسبيا ، ويعود ذلك  لعدة عوامل متداخل
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سنة، و  30مربع ، إضافة إلى رغبة الرسم التخطيطي لجعل أراض ي الجماعة بمثابة احتياط للمدينة املركز ألزيد من 

 .  1989مارس  17اعتمادها على وثيقة تعميرية وحيدة املؤرخة في 

 

 بتصرفة قسم التهيئة و التعمير بجماعتي عين حرودة و دار بوعز  أرقاماملصدر :

و  ،البيضاوي  ضمن النسيج الحضري  ،انطالقا من املبيان أعاله، تتجلى الوظيفة التي تمارسها الضاحية الجنوبية الغربية

املتمثلة أساس في الوظيفة السكنية، لكون أن جل الرخص املمنوحة بالجماعة مخصصة للسكن باختالف أنماطه ، وبحكم 

جنوب الدار البيضاء عموما بمشهد سكني راقي ، فإن الضاحية الجنوبية الغربية تسير  استمرارية نفس النهج العمراني املميز 

خصوصا بالشريط الساحلي للجماعة ،  3/2على نفس النهج، من خالل استحواذ رخص البناء املخصصة للفيالت بما يقارب 

ورة تسعى باستقرارها بهذا املجال مما يجعل من الشريط الساحلي لدار بوعزة مجال جذب و استقطاب لفئة اجتماعية ميس

 الساحلي. وفر املشهد الطبيعييلتحقيق تمثالتها في سكن 

وقد خصص الظهير الخلفي للجماعة )مدينة الرحمة( لحل أزمة السكن التي تعاني منها املدينة املركز ، وهو ما جعل من 

، وتسارعت وثيرة هذا النمط الجماعة من مجموع الرخص املمنوحة ب% 28رخص السكن االقتصادي تشكل ما يقرب من 

الذي يتجلى من خالل نوع  السكني خصوصا في العقد األخير ، مما يجعل من املجال يعرف تراتبية على مستوى االجتماعي

، وظهير خلفي يأوي فئات اجتماعية من  'فيالت' احتكار جل مجال الشريط الساحلي  لنمط السكني راقي السكنإذ يتم

 .بضاحية تحقق لها االرتباط وظيفي مع املدينة املركز ''شقق إقتصادية'' ى لالستقرار السكنيمستوى أقل تسع
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 اإلطار التشريعي لحماية الساحل : -ثانيا

 29صادر في ال املتعلق بالساحل و  81.12رقم وضع الجهاز التشريعي باملغرب إطار قانوني خاص لحماية الساحل الذي يحمل 

 في املغرب من أجل ضمان في التدبير املندمج للمجال الساحليمن خالل سع هلالنخراط(، 2015ليو يو  16) 1436من رمضان 

التوازنات البيئية و الحفاظ على اإلرث الطبيعي ومشهده الحي، سعيا منه للحد من االستغالل املفرط للمجال الساحلي، و 

بشكل عام و السواحل املتاخمة ملدينة الدار البيضاء  الترامي عليه خارج القوانين، مما أخضع مجموعة من شواطئ املغرب

بإقامة بالشقق والفيالت وحتى بالشواطئ الخاصة التي تملكها البعض بالترامي على  ،حكرا على فئات اجتماعية الستغاللها

 امللك العام .

افظة على التوازنات املحومن خالل سعيه للحد من نزيف املشهد الساحلي أكد على أربعة أهداف رئيسية تمثلت في 

الوقاية من تلوث وتدهور الساحل إضافة إلى ضمان حرية  وكدا ،ى املوروث الطبيعي والثقافياإليكولوجية والطبيعية وعل

 .تشجيع سياسة البحث واالبتكار بهدف استصالح الساحل ،وأخيراولوج العموم إلى شط البحر

 افرةسوضعية الساحل الضاحوي البيضاوي : خروقات قانونية  -1

 البناء تحديد منطقة املنعوفي مقدمتها،جاء القانون السالف الذكر بتدابير مهمة من شأنها حماية الساحل من التدهور   

متر من الساحل يمنع فيه البناء إال وفق استثناءات  100( تنص على إحداث شريط بعرض ال يقل عن 15حيث أن املادة )

يئي، إال أن واقع الحال يخالف ما ثم التنصيص عليه في الترسانة القانونية ، محددة ومضبوطة تخضع لدراسة التأثير الب

 .على الخصوص ضمن الشريط الساحلي بضاحية مدينة  الدار البيضاء 
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يبرز واقع الحال باملجاالت الساحلية فوض ى عمرانية عارمة تكتسح جل الشريط الساحلي ، وتضرب بعرض الحائط كل 

رمة لتعمير بهذا املجال الحساس ، فبفعل النمو العمراني الكبير على الساحل و التنامي األنشطة النصوص القانونية املج

أن البعض أغلقها على العموم وتم تجزيئها لتصبس وقودا للمضاربات العقارية ولالغتناء الخدماتية املرتبطة بها ، لدرجة 

دون أدنى مراعاة  األطلسيةعلى الواجهة البحرية  مطلة ،يتم تفويت تجزئات يستفيد منها املحظوظون  إذالفاحش ، 

و كدا االجتماعية في ضمان حق الجميع في االستفادة املشتركة من املشهد  في االصل،لخصوصيات البيئية والطبيعية الهشة 

 احتالل أجودمما أسفر عنالطبيعي الساحلي ، على اعتبار أن هذا املجال ليس حكرا على شخص أو مجموعة أشخاص ، 

الشواطئ بالشريط الساحلي الضاحوي، لتصبس مجال لالفتخار و التباهي بالفيالت الفخمة و الشقق الراقية ، بل وتصل حتى 

 ملستوى الترامي على احتالل الشواطئ الخاصة .

ي يبرز التحري امليداني ملجال الدراسة تعدد أشكال الخروقات العمرانية بهذا الشريط ، وبشكل أخص بالشريط الشمال

'' وهو ما يحجب اتصال  كابانوالشرقي ، حيث يمتد حزام عمراني من املساكن على شكل فيالت والتي تعرف محليا ب '' 

من مساحة الشريط الساحلي لعين حرودة  %18ساكنة املجال بالساحل ، وتشكل مساحة املجال السكني املخالف ملا يقارب 

على كثيب رملي دون أدنى مراعاة لخصوصيات املجال الساحلي ، ودون هكتار ، وتستقر هده املساكن   19إي ما يعادل 

التوفر على شهادة للملكية بهده املساكن لكونها مساكن غير قانونية تعود ملكيتها للجماعة املحلية ،و تعتمد فقط على 

مالين درهم ، رغم وضعيتها  3 من يفوق إلى ما )املسكن ال الحيازة(بعضها ثمن االستغالل املؤقت للمساحة املبنية والتي يصل 

 الهشة قانونيا،

فرصة كبعض هذه املساكن مما خصصتعود ملكية أغلب املساكن ال الحيازة العقارية لساكنة مدينة الدار البيضاء،  

استثمارية موسمية في فترات االصطياف من خالل كراء اليومي الذي يتجاوز أحيانا ألفي درهم لليوم الواحد ،وتصطف  هده 

يحجب حتى العبور للساحل خصوصا بشواطئ والد ميمون و زناتة إضافة إلى بالوما   متراص ساكن على شكل شريط امل

 و بخط الساحل ،  إلى حد كبير يجعلها عرضةلتهديدات الغمر البحري لهده املساكن اللصيقة  وهو ماوشاطئ زناتة الكبير  ،

و لي بشكل خاص أهم مستنقع لتناسل السكن الغير القانوني يجعل من جماعة عين حرودة بشكل عام و الشريط الساح

 بضواحي مدينة الدار البيضاء  .العشوائي 
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 : حزام املساكن الترفيهية "كابانو" املمتدة على شاطئ بالوما بعين حرودة1صورة 

 

  2021املصدر : صورة شخصية سنة 

خاضعة ضمن مجالها الساحلي لعشوائية تعميرية وإن كانت أقل حدة من و إذا ما اتجهنا صوب الضاحية الجنوبية الغربية ال

 % 6حيث املشهد مقارنة بنظيرتها السالفة الذكر  ، حيث أن حدود مجابهة األخطار البحرية بالشريط الساحلي تقدر بحوالي 

احلي لها املجال والذي يمتد على غير أن هذه النسبة ال تعني أن وطأة التعمير الغير القانوني أقل ، بل إن طول الشريط الس

القاعدة السكنية الغير قانونية بهذا الشريط استغاللها  ثقلكلم يجعل من هده النسبة تتراجع إلى حد ما ، وما يبرز  20طول 

 هكتار ، أي أن مساحة السكن الغير القانوني باملجال يضاعف بأكثر من مرتين نظيره الشمالي الشرقي . 44ملا يقارب  

، واملالحظ من خالل التحري امليداني أن  2و   1كز هده املساكن املتاخمة لخط الساحل خصوصا بشاطئ طاماريس وتتر 

أو إن صح التعبير  بطرق متحايلة على القانون من خالل منس  ،بعض هده املساكن ال تزال قيد اإلنشاء وبطريقة قانونية

ظاهره  ت فخمة مما يجعل من املشهد الخاص بالشريط الساحليرخص استثنائية إلقامة منتجعات سكنية راقية و  فيال 

ال يوحي باملرة إلى أنه سكن  للمجال السكن الغير القانوني بالشريط الساحلي فإن، ولإلشارة عمران راقي لكن باطنه غير قانوني

لألنشطة الترف هية  واسع عشوائي ، وال يقتصر احتكار الوفورات املشهد الطبيعي باملجال على السكن ، بل يعرف انتشار 

وتختلف مواد البناء املستعملة لهده ملستوطنات  التي . ملقاهي و املطاعم والتي تحتكر شواطئ خاصة لزبنائها بشكل خاصكا

ما بين مواد إسمنتية وأخرى خشبية حسب درجة امتداد نفوذ أصحاب هده املطاعم  ،تحتل الشواطئ على عموم املصطافين

 .و الشواطئ الخاصة 
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 : أحد الشواطئ الخاصة املحتلة لساحل بدار بوعزة  2صورة 

 

  2021املصدر : صورة شخصية سنة 

 : 2أحد املقاهي املتوغلة بالكثيب الرملي بالساحل طاماريس  2صورة 

 

  2021املصدر : صورة شخصية سنة 
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مغايرا ملا عهده املجال من امتداد العشوائية أخذت السلطات املحلية بالجماعات املدروسة منذ مطلع العقد الثاني مسارا 

التي كانت تتم سلفا إما بتواطؤ الجماعات أو تغافلها  في بعض األحيان، حيث أن الشريط الساحلي لعين حرودة سائر  في 

على إزالة   للعملجال ثورة  واسعةملليشهدامسار ال رجعة فيه، من خالل القطع مع مظاهر العشوائية العمرانية،

، في إطار مشروع ما يعرف باملدينة قانونيا و التي يحذر به أي تصليب للكثيب الرملي به خصوصا ساكناملتاخمة للساحلامل

، و التي أعتبرها مالك تقديم تعويضات من لدن السلطات  ليتم، ط لها بخلق ثورة تعميرية باملجاليخط حيثالبيئية زناتة ،

 بحوالي عشر مرات عن ثمنها الحقيقي . أحيانا لتي تقلهده املساكن بالرمزية و الغير لكافية وا

 : هدم املساكن الترفيهية اللصيقة بشاطئ بالوما بجماعة عين حرودة 3الصورة

 

  2021املصدر : صورة شخصية سنة 

كال ، من خالل عملية تطهير واسعة ملختف أشفس نهج نظيرتها الشمالية الشرقيةعلى ن هي األخرى  وتسير جماعة دار بوعزة

بالغير القانونية نظرا لحصولهم على  اإلزالةاملتضررين من هذه  و ويعتبر "، surf" نوادياحتالل امللك البحري بإزالة املقاهي و  

درهم ، غير أن هده اإلزالة قد تمت   150.000ترخيص من لدن الجماعة املحلية ،والتي تصل  تكلفة بعضها إلى ما يقرب  

دات رغم مساواتها في جرم االحتالل للملك الساحلي ، نظرا الختالف نفوذ كل شخص ، مما بشكل متمايز بين هذه الوح

دورها الرقابي و  وتمايز يطرح تساؤالت عدة على دور هده املؤسسات الجماعية باملجال الضاحوي ملدينة الدار البيضاء ، 

 الزجري باملجال . 
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 دار بوعزةبجماعة  2طاماريسلصيقة بشاطئ ال و األنشطة الترفيهية: هدم املساكن  4الصورة

 

  2021املصدر : صورة مأخودة من مجلة إلكترونية سنة 

 املخاطر البحرية املهددة للمجال الساحلي   -ثالثا

 تطور مستوى سطح البحر توقعات  -1

على  .خ املستمرتشير املعلومات املتاحة بشكل عام إلى درجة معينة من ارتفاع مستوى سطس البحر نتيجة لتغير املنا

لتقييم درجة ارتفاع مستوى سطس البحر ،  .الحاليأن يتم تجاوز مستوى املتوسط  املحتمل منفقرابة قرن من الزمن ، مدار

 :أخذا  بعين االعتبار التنبؤات واملؤشرات الواردة في املراجع التالية

 2100تقدم مستوى سطح البحر في أفق : توقعات  3الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر 

الدار دراسةتحلياللحساسيةوإعدادخريطةالضعفلسواحلمنطقةالمصدر : 

55.ص 2018سنة  التعمير و اإلسكان الدار البيضاءالبيضاء:  مفتشية   
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تغير املناخ ومستوى سطس البحر: من "،  5 .الفرنسية "مناخ فرنسا في القرن الحادي والعشرين" ، املجلد DGEC ير تقريريش

يستخدم هذا التقرير تقديرات الفريق الحكومي الدولي املعني بتغير  .(2015الكوكب إلى السواحل الفرنسية" )فبراير 

 1. 2013عام  ، في تقريره األخير الصادر في (IPCC)املناخ

يبرز التقرير األول تقديرات قائمة على النموذج تصف العمليات التي تسبب تغيرات في مستوى سطس البحر. ويقدم تنقيًحا 

 ملساهمة تدفق الجليد من القمم القطبية  السابقة،للتقديرات 
ً
بناًء على منهجيات الحساب الجديدة وتمثيل أكثر اكتماال

 )املنحنى املركزي لكل سيناريو( ، إلى زيادة في وذوبان الجبال األنهار ال
ً
جليدية ، و تشير هذه التوقعات ، كما هو أكثر احتماال

 متر ، للسيناريو األعلى مستوى من تقدم  )أو "متشائم(. 0.7متر ، لسيناريو تقدم أقل )أو "متفائل"( ، و  0.4من أجل  2100

 لدار البيضاء  وضاحيتها املجاالت املهددة بالغمر البحري بمدينة ا – 3.2

 

 

                                                           
1

 55.ص 2018سنة  الدار البيضاء:  مفتشية التعمير و اإلسكان الدار البيضاءدخريطةالضعفلسواحلمنطقةتحلياللحساسيةوإعدادراسة - 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 535

 



 المناخية واألخطار الطبيعية بالعالم العربي: رهانات وآفاق التغيرات

 Democtatic Arab Center - Germanyأملانيا –املركز الديمقراطي العربي 536

من املؤكد أن مخاطر غمر السواحل و التعرية الساحلية ، ستعرف تأثير بفعل ارتفاع مستوى سطس البحر ، الناجم عن 

 20االحتباس الحراري ، حيث يشير التقرير البنك الدولي أن املجال سيعرف ارتفاعا إجماليا ملستوى سطس البحر يقدر ب

، مع احتمالية كبيرة لتزايد نشاط  ارتفاع هذا  2030أي في أفق سنة سنة  عشر سنواتأقل من  سنتيمترا ،في غضون 

 املستوى الذي سيزيد من حدة التعرية الساحلية .

تبرز الخريطة أعاله املجاالت األكثر تهديدا من خطر الغمر البحري ،وبناءا على احتمالية وقوع عواصف يرافقها مستوى مياه 

 أمتار ، يجعل من مستوى خطر القطب الحضري البيضاوي  3أنه يتوقع أن يصل إلى  السالف الذكر  لتقرير مرتفع اعتبر ا

عالية بالضاحية الشمالية الشرقية ) شريط عين حرودة (  ةر و تتفاوت مستويات خطورته ، حيث تبرز درجات خط وضاحيته

تاخمة ملدينة املحمدية  ، فطبوغرافية  الضاحية نظرا لضعف درجة االنحدار باملجال  عموماوبشكل أخص باملجاالت امل

 الشمالية الشرقية تتسم عموما باالنحدار كلما اتجهنا نحو مدينة املحمدية . 

وإذا ما اتجهنا نحو الضاحية الجنوبية الغربية تتجلى مجموعة من نقط يمكن وصفها بدرجة خطورة عالية ينخفض ف ها 

،  3بمركز دار بوعزة ، وطاماريس  1جاالت السكنية املطلة على ساحل طاماريس مستوى االنحدار بشكل عام ، خصوصا بامل

 مما يجعل من املجال عموما يتميز بدرجة خطورة أقل حدة عند موجات املد العالي مقارنة بالساحل الشمالي الغربي 

 خاتمة 

نسقة،وفي ظل غياب إطار متكامل ن تفاقم الضغوط على الشريط الساحلي وموارده مع استمرار جهود التنمية غير املإ

لتخطيط وإدارة املناطق الساحلية، يتناول جميع جوانب تنمية املناطق الساحلية، وعلى رأسها دمج التكيف مع تغير املناخ 

ضمن سياسات التمدين ، يجعل من الشريط الساحلي باملغرب عموما و البيضاوي خصوصا، عرضة لالستغالل العشوائي و 

ملوارده ، ويغفل عن التهديدات املتنامية ملخاطر و تهديدات البحرية املتنامية مع تنامي حدة توصيات املنظمات  الغير املعقلن

 الدولية حول التغيرات املناخية .
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 امللخص:

تتعرض مناطق شتى من العالم للمخاطر الطبيعية في كل األوقات، بحيث تصرف الدول والحكومات مبالغ طائلة في عمليات اإلعمار بعد 

الخسائر الناجمة عن هذه الكوارث والتي تتسبب في الكوارث الطبيعية، تساهم عمليات الوقاية والتحضير للكوارث دورا هاما في تقليص حجم 

 إلحاق الضرر بالبنى التحتية وتعمل على توقيف عجلة التنمية باملناطق املتضررة. ساهم التطور الحاصل في التقنية عموما وفي تقنيات نظم

لتصدي لهذه الكوارثعن طريق رسم خرائط املعلومات الجغرافية خصوصا في الحد من بعض آثار هذه الكوارث وفي تنظيم عمليات التخطيط ل

 الحساسية لألخطار مما يساهم في تنظيم عمليات البناء وتسيير التعمير في مناطق الخطر.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور نظم املعلومات الجغرافية في الوقاية من الكوارث الطبيعية كما تبين أنه يمكن من خالل استغالل هذه 

 بعض أهداف التنمية املستدامة والتي من بينها الحد من اإلنفاق البيئي.التقنيات تحقيق 

 الكوارث الطبيعية، نظم املعلومات الجغرافية، التنمية املستدامة. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Various regions of the world are exposed to natural hazards at all times, so that countries and governments spend huge sums 

on reconstruction after natural disasters. Disaster prevention and preparation operations play an important role in reducing the size 

of losses resulting from these disasters, which cause damage to infrastructure and work to stop development process in the affected 

areas. The development in technology in general and in GIS techniques in particular contributed to reducing some of the effects of 

these disasters and to organizing planning processes face to these disasters. 

This study aims to highlight the role of geographic information systems in the prevention of natural disasters, as it has been 

found that through the use of these technologies, some sustainable development goals can be achieved, among which is the 

reduction of environmental spending. 

Key words:natural disasters, geographic information systems, sustainable development. 
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 :مقدمة

 وعرض وتحليل املتكامل االستحواذ على وأدواتها املتمثلة في برامج نظم املعلومات الجغرافية تعتمد الجيوماتيك

التسعينيات  منتصف لقرار، فمنذ اتخاذا لدعم( األرض على موقعها تتضمن التي البيانات) املكانية البيانات وإدارة

العالم كما  أنحاء جميع في الطبيعية الكوارث حول  والتواصل البيانات على الحصول  في مهًما دوًرا الجيوماتيك لعبت

 وتصورات والخرائط يةالصناع األقمار صور  على متزايد بشكل اإلنسانية والوكاالت اإلعالم وسائل أنشطة تعتمد

 .األبعاد ثالثية التضاريس

 تطوير خالل من العالم أنحاء جميع في الطبيعية املخاطر تحليل في كبير تقدم إحراز تم األخيرة، العقود في

 على االستشعار ألجهزة الخاصة القدرات على بناءً  متنوعة معلومات بعد عن االستشعار السواتل حيث يوفر قدرات

 مجاالت جميع تغطية في تتمثل رئيسية بميزة الصناعية األقمار ترصد عمليا تتمتع الزلزال، حالة في: ناعيةالص األقمار

 املبكر اإلنذار ألغراض يمكن استعمال هذه التقنيات سواء. قصيرة فترة في العالم أنحاء جميع في تقريًبا الزلزالي النشاط

 .(M. Giardino, 2012, pp. 33-46)عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار املبكر أو املتابعة واالستعانة بها في والتأثير

 إلى الرقمية الخرائط ورسم (،GPS) العالمي املواقع تحديد ونظام املكانية، الجغرافية البيانات قواعد أدى دمج

 األرض.من املخاطر الطبيعية حيث توفر معلومات حقيقية للواقع على  املتضررة للمناطق شاملة إمكانية رؤية

 األقمار عبر أو املتنقلة االتصاالت عبر ساهمت كذلك هذه التقنيات باإلضافة إلى تطور تقنيات االتصاالت

 يمكن الكبيرة التي الكوارث في خاصة األرض وتقدير حجم الضرر األولي على الوضع عن فوري انطباع الصناعية في إعطاء

 ,Lubitz et all)وفعالية عمليات اإلغاثةالطارئة  نجاح هذه التقنيات من كذلك تزيد املعقدة، الطوارئ  حاالت إلى تتطور  أن

2008, pp. 561-585). 

تساهم عمليات الوقاية من املخاطر الطبيعية في تحقيق أهداف التنمية املستدامة حيث أن األمم املتحدة 

ونامي التي ضربت شرق وجنوب الذي انعقد مباشرة بعد كارثة تس 2015-2005أصرت في ما سمي بب إطار عمل هيوغو 

يتناوله العاملون في املجال اإلنساني  موضوع مجرد ليس الكوارث من الحد شرق آسيا حيث جاء في البيان ما نصه " أن

والعلماء واملدافعون عن البيئة، بل هو أيضا مهم لعمليات التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة، حيث تقوض 

 (.2-1، ص2015-2005مية وتساهم في إفقار السكان والدول. ) إطار هيوغو، الكوارث منجزات التن

يمكن من خالل هذا أن نطرح اإلشكالية العامة كالتالي: ما مدى فاعلية نظم املعلومات الجغرافية في الوقاية من 

 الكوارث الطبيعية والحد من آثارها واملساهمة في تحقيق التنمية املستدامة؟

 ملخاطرأوال: جغرافية ا

تتناول دراسة املخاطر والكوارث التي تهدد البيئة  الحديثة،من فروع الجغرافيا  افرعتعتبر جغرافية املخاطر 

ومكوناتها الطبيعية )الجوية واألرضية واملائية(، والكائنات الحية النباتية والحيوانية والبشرية(، واملمتلكات 

وأسباب، وقوعها،  الجغرافي،هتم بتحديد أنواع املخاطر، وتوزيعها وت ومادية.العامةوالخاصة، وتخلف خسائر بشرية 

 التعامل معها بالتكيف أو املواجهة. وكيفيةواآلثار التي تنتج عنها، 

سهم جغرافية املخاطر في دراسة املخاطر والكوارث وتحليلها، من خالل الربط بين العلوم الطبيعية والبشرية تو 

خر ينة دون أخرى، وملاذا يختلف حجم الخسائر الناتجة عنها من مكان ومن وقت آل لشرح أسباب وقوعها في مناطق مع

الخسائر التي قد تنتج عنها. والتعامل مع  والتقليل منتخاذها ملنع وقوعها أو الحد اوالسبل واإلجراءات التي يمكن 

 األحداث وفق الخصائص الطبيعية والبشرية ملناطق وقوعها.
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ومائية  املدارية،جيولوجية كالزالزل والبراكين وجوية كاألعاصير  بحتة،ل طبيعية وتقع املخاطر نتيجة عوام

وحيوية كاآلفات واألمراض التي تصيب النباتات والحيوانات. ولعوامل بشرية كاألزمات االقتصادية  كالفيضانات،

لبشر، وقد تكون املخاطر واألحداث الصناعية والتقنية والحرائق، وغيرها من األحداث الخطرة الناتجة عن تصرف ا

، صفحة 1998)إبراهيم بن سليمان األحيدب، ناتجة عن تفاعل بين العوامل الطبيعية والبشرية كالتصحر وتلوث البيئة.

135) 

 ثانيا: تطور البحث في الكوارث الطبيعية

االهتمام يزداد سنة بدراسة الكوارث الطبيعية وأخذ  –إلى جانب املتخصصين في العلوم األخرى  –اهتم الجغرافيون 

بعد أخرى، وازدادت عدد املقاالت التي تناقش وتحلل املخاطر الطبيعية، وقد بدأ االهتمام بهذا الجانب في البحث العلمي بعد 

 1983و 1960أن كان مهمال في املنتصف الثاني من القرن العشرين حيث بلغ عدد املقاالت املنشورة في هذا املجال بين سنتي 

مجلة علمية محكمة. لكن اهتمام الجغرافيين بصفة خاصة بهذا التخصص تزايد مع مرور  83مقاال نشرت في  290ما يفوق 

مقاال في  83إلى  1969إلى  1960مقاالت في الفترة املمتدة بين  8السنوات فقد تزايد عدد املقاالت التي نشرها الجغرافيون من 

االرتفاع مع تطور تقنيات النشر اإللكتروني عن طريق االنترنت بحيث أصبس لكن هذا العدد أخذ ب 1990إلى  1983الفترة بين 

 (135، صفحة 1999عدد املقاالت املنشورة في هذا املجال باآلالف سنويا.)األحيدب إبراهيم ، 

 كانت الدراسات في الوهلة األولى متجهة صوب املخاطر الكبرى كالزالزل والفيضانات ثم توسعت مع بداية السبعينات

 لتشمل أنواعا أخرى كالجفاف وغزو الجراد وباقي املخاطر الطبيعية.

حد من مخاطر املنظمات الدولية في دراسة املخاطر الطبيعية وتحليلها فقد ساهم مكتب األمم املتحدة لل تمهساقد و 

خاطر الطبيعية وما بدراسة املخاطر الطبيعية وأصدرت عددا من املطبوعات التي تهتم بدراسة وتحليل املUNDDR الكوارث

يترتب عل ها من خسائر بشرية ومادية ، وقامت كذلك بدراسة بعض املخاطر الطبيعية في عدد من دول العالم كدراسة 

الغزيرة في  والعواصف واألمطار  ،1977والفيضانات في موزمبيق  ،1979وفي تركيا  ،1979الهزات األرضية في إندونيسيا 

وغيرها من الدراسات والتقارير املتعلقة باملخاطر الطبيعية في كل أنحاء  2008شمال إفريقيا جامايكا، والخطر الزلزالي في 

 العالم.

 ثالثا: مفاهيم عامة حول الكوارث الطبيعية

 تعريف األخطار والكوارث الطبيعية: -1

علماء للخطر تتنوع التعاريف التي أطلقها املختصون على الكارثة الطبيعية لكن أبسط التعريفات التي وضعها ال

 الطبيعي أنه حدث طبيعي يحدث لإلنسان ومحيطه ويؤثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.

أما الكارثة الطبيعية فيعرفونها بكونها حدثا سريعا وفجائيا للبيئة الطبيعية تكون له آثار على اإلنسان من ناحية 

، 2002في املمتلكات أو األموال.)عزة أحمد عبد هللا ، الوفيات واإلصابات وتكون له آثار اقتصادية بصورة خسائر مادية 

 (553-527الصفحات 

فإن الكارثة الطبيعية هي حالة طبيعية في منطقة ما ينتج عنها مقتل وجرح أكثر من مئة  Burtonووفقا لبلعالم بيرتون 

 (15، صفحة 2000رباب ، شخص أو خسائر مادية تكلفتها أكثر من مليون دوالر.)محمد صبرى محسوب ، محمد ابراهيم أ

بأنها حدث مركز مكانيا وزمانيا يهدد املجتمع أو منطقة ما مع ظهور نتائج غير مرغوبة على  TUNNERفي حين يرى 

 املستويين البشري واالقتصادي.
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ية الطبيعفيرى بأن الكارثة الطبيعية عبارة عن صدمة تكون سريعة غالبا وممتدة األثر تقع في البيئة  ألكسندرأما  

 يكون أثرها على األنظمة االجتماعية واالقتصادية املستقرة.

 : خصائص الكارثة الطبيعية -2

 بعدة خصائص أهمها:  الطبيعية تتميز الكارثة     

 .سرعة وتتابع أحداثها 

  .الدرجة العالية من التوتر وفقدان السيطرة على الفرد واملجموعة 

 ة.الضغط النفس ي والعصبي والتصرفات غير الطبيعي 

  .خلل في تحليل البيانات واملعلومات الخاصة بالكارثة 

  .التحدي الكبير للمسؤولين في سرعة التدخل وتنظيم قوافل اإلغاثة والتكفل باملصابين 

  .تستوجب ابتكار أساليب ونظم مواجهة غير مألوفة واالستعانة بالتجارب الدولية 

 .تستوجب توظيفا أمثل للطاقات واإلمكانات املتاحة 

 : لهدف من دراسة الكوارث الطبيعيةا -3

 (1999منها:)األحيدب إبراهيم ، ويهدف الباحثون من دراسة املخاطر الطبيعية إلى تحقيق عدد من األمور 

  الخطرة.تحديد مناطق االستيطان البشري 

 معرفة مدى إمكانية التكيف ومواجهة الكوارث واألخطار الطبيعية. 

  يدركه ويعيه.الطبيعي و دراسة كيف يستقبل اإلنسان الخطر 

 عملية اإلجراءات واالحتياطات التي تتخذ من قبل سكان املناطق املهددة بالكوارث الطبيعية ملواجهة التخطيطل

 مناطقهم.الخطر وتقليل الخسائر البشرية واملادية في 

 مةتمع وتحقيق التنمية املستدااختيار السبل املثلى ملواجهة الخطر في مجال تحقيق رغبات املج. 

 رابعا: نظم املعلومات الجغرافية

 مفهوم: -1

التي و جمع وتحليل البيانات واملعلومات ذات الطبيعة املكانية لنظام حاسوبي  بأنهانظم املعلومات الجغرافية تعرف 

 (2015)دغريري، تصف معالم جغرافية على سطس األرض.

 مكونات نظم املعلومات الجغرافية: -2

 من ركائز أساسية ال يمكن االستغناء عن أحدها: تتكون نظم املعلومات الجغرافية

 وهم األفراد العاملون على معالجة البيانات الجغرافية باستخدام برامج نظم املعلومات الجغرافية. املستخدمون: -أ 

 وهي برامج مطورة خصيصا للعمل عل ها على أجهزة الحاسوب تمكننا من معالجة وتحليل البيانات الجغرافية. البرامج: -ب 

 وهي املنصات الرقمية التي يتم ف ها تنصيب برامج نظم املعلومات الجغرافية. واسيب:الح -ج 

وهي طرق املعالجة التي تتغير من مستخدم إلى آخر حسب طبيعة البيانات وكذا تتغير من منطقة إلى أخرى ومن  املناهج: -د 

 مجموعة بشرية إلى أخرى.

 يمكن تلخيص هذه املكونات في الرسم البياني أدناه:
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 : مكونات نظم املعلومات الجغرافية1الشكل 

 
 املصدر: من إعداد الباحث

 جاالت استخدام نظم املعلومات الجغرافية:م -3

 يتم استخدام نظم املعلومات الجغرافية في العديد من املجاالت نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر:

 الدراسات االقتصادية واالجتماعية 

 .الدراسات البيئية 

 اج الخرائط بأنواعها.إنت 

 .دراسة سطس األرض 

 .الدراسات العمرانية 

 .إنتاج قواعد البيانات املكانية 

 .إدارة االزمات 

 بيعية ونظم املعلومات الجغرافيةاملخاطر الطخامسا: 

ي الذي اعتمد في مؤتمر األمم املتحدة الثالث والذ 2030-2015جاء في إطار  سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

 14والذي جاء بناء على طلب الجمعية العامة لألمم املتحدة في الصفحة  2015مارس  18انعقد في سنداي باليابان بتاريخ 

 تحت عنوان فهم مخاطر الكوارث في الفقرة ج:

 املخاطر حسبإعداد معلومات عن مخاطر الكوارث خاصة بأماكن معينة، بما في ذلك وضع خرائط عن تلك  -" 

وتحديثها وتعميمها بصفة دورية على صانعي القرار والجمهور واملجتمعات املحتمل تعرضها للكوارث، وذلك في االقتضاء، 

 " املعلومات الجغرافية املكانية؛ شكل مناسب من خالل استخدام ما ينطبق من تكنولوجيا
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عمال الطوارئ )االستعداد، تعد املعلومات الدقيقة واللحظية عن هذه الكوارث ضرورية للقيام بأومن هذا املنطلق 

االستجابة، املواجهة، وإعادة األوضاع والتعامل الصحيس مع هذه الكوارث للتخفيف من آثارها. كما أن فرق الطوارئ 

وأصحاب القرار يحتاجون إلى معلومات صحيحة عن الكوارث )نوعها، حجمها، وقتها، ....الخ( التخاذ القرارات املناسبة 

تعتبر التقنية املعلوماتية وتطبيقاتها مثل االستشعار عن بعد، نظم معالجة البيانات، نظم املعلومات لعمليات املواجهة. و 

الجغرافية، االنترنت، من الوسائل التي تساعد في التحكم والتخفيف من آثار الكوارث واألخطار وستساعد مسؤولي الطوارئ 

 .في التعامل بشكل فعال مع الكوارث املحتملة

دراج العلوم والتقنية الحديثة في خطط وبرامج إدارة الكوارث على تطوير عمليات مواجهة املخاطر إ وقد ساعد

الكثير من مسببات املخاطر وساهم في تخفيف األضرار مما مكن من تجنب  والكوارث وحاالت الطوارئ بأنواعها املختلفة

 الناجمة عنها.

تسونامي" الذي ضرب "ارث العاملية مثل و في جهود اإلغاثة من الك حيويا وقد لعبت تقنية املعلومات واالتصاالت دورا

وإعصاري "كاترينا" و"ريتا" اللذين ً ألحقا الدمار بمنطقة خليج املكسيك في سنة  2004منطقة املحيط الهندي في سنة 

و نظم ( GPS) لمي لعاا تحديد املواقع وقد استخدمت فرق البحث واإلنقاذ التكنولوجيا املعلوماتية مثل "نظام  ،2005

و تكنولوجيا االستشعار عن بعد في بناء خرائط ملناطق الكوارث الستخدامها في عمليات اإلنقاذ ( GIS) املعلومات الجغرافية

 (.2013)سعيبد،  .ونقل املساعدات، باإلضافة إلى تقييم حجم الدمار الذي نجم عن الكارثة

 دراسة وتحليل املخاطر الطبيعية افية فيالغاية من استعمال نظم املعلومات الجغر سادسا: 

 املكاني، وفي القرار دعم نظم في( GIS) الجغرافية املعلومات ونظم بعد عن االستشعار تقنيات استخدام يتزايد

 املخاطر لتقييم استخدامها تم وقد املخاطر لتقييم قوية كأداة الجغرافية املعلومات نظم املاضية برزت القليلة السنوات

 السريعة والفيضانات األرضية واالنزالقات واألعاصير الزالزل  مثل الطبيعية املخاطر عن الناجمة والحياة متلكاتامل على

(Lavakare, 2010). 

 على تحتوي  البيانات وألن ،GIS نظام داخل واألخطار املخاطر لبيانات البياني والعرض والتحليل املعالجة إجراء يمكن

 القائمة املخاطر في واستخدامها املكانية عالقاتها تحديد يمكن ،GIS داخل أيًضا تخزينها يتم والتي املرتبطة، املوقع معلومات

بشأن  قرارات اتخاذ على ملساعدتها التقييم هذا الحكومات تستخدم أن يمكن. التقييم لعمل نماذج الكمبيوتر على

املشاريع  مواقع جدوى  بشأن قرارات التخاذ ض ياألرا مطوري قبل التخطيط والتأهب للكوارث كما يمكن استخدامها من

 ومدى مالءمتها لعمليات البناء وإنشاء البنى التحتية.

 الزالزل  مثل الطبيعية الكوارث عن الناجمة املخاطر أن في املخاطر لتقييم األساسية األساسيات أحد يتمثل     

 في ونسبة قريبة من الواقع مقبول  نطاق ضمن تقييمها يمكنو  املوقع، على تعتمد املفاجئة، والفيضانات األرضية واالنزالقات

 (Mohamed O. Arnous & David R. Green , 2011). للموقع موثوقة تاريخية بيانات توفر حال

  ن بعد في دراسة الكوارث الطبيعيةأهمية نظم املعلومات الجغرافية واالستشعار عسابعا: 

 بتوقعها قبل حدوثها من مثل للتعامل مع كل مراحل األ أل ك ااملحر  ن نظم املعلومات الجغرافية أصبحتإ
ً
زمات بدءا

أو االستعداد لها استبعادها حدوثها للعمل على  املبكر التي ترصد احتمالية حدوث الكارثة أو األزمة قبلر نذاإل ال أنظمة الخ

، وحتى في مراحل ما بعد األزمة وهي ما تسمى ممكنا، ومرحلة التعامل مع األزمة أو الكارثة أثناء حدوثهااستبعادها إن لم يكن 

 (2015)القضاة، مرحلة إعادة البناء. 
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إن توظيف قدرات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية بشكل مثالي في إدارة األزمات يساعد وبشكل كبير 

ى صانعي القرار في إدارة األزمات على سرعة استجابة الدول واملجتمعات في حال حدوث األزمة ويحقق األهداف املرجوة لد

 (2015)القضاة، من حيث محاولة تالف ها أو الحد من أثارها املدمرة أو التقليل من الخسائر عن حدوثها. 

 االبشرية أو الطبيعية الخطرة الظواهر بين املكانية للعالقات األساسية والخرائط البيانات تجميع يستفيد أن يمكن

 األشخاص) للخطر املعرضة والعناصر( املنطقية أو املادية الهجمات أو الصناعية الحوادث أو األرضية االنهيارات أو الزالزل )

الجغرافية  املعلومات نظم مثل استخدام أدوات باإلضافة إلى مجموعة العوامل املسببة للخطر من( التحتية والبنية واملباني

 .كبير حد إلى املكانية والنمذجة املخاطر تحليل في

 الجغرافية املعلومات نظم على القائم املخاطر تحليلمنا: ثا

:التالية الخطوات باتباع الجغرافية املعلومات نظم على القائم املخاطر تحليل إجراء توليف يمكن  

 إلدارة املحتملة املشاكل لتحديد والتكتيكي االستراتيجي التخطيط هذا يتضمن. املشكلة في فهم املختصون  يبدأ :التخطيط -1

 . الطوارئ  أو الكوارث املحتملة عواقب وتقييم املخاطر هذه تحديد الجغرافية، املعلومات نظم طوارئ وباستخدامال

 تقاطع مثل) التحتية للبنية الساخنة والنقاط النووية املصانع مثل الواضحة املخاطر الخطة تحدد أن يجب

 على االطالع يمكن     . املحتملة األهداف أو املخاطر نم وغيرها العالي(، الجهد ذات وتمديدات الكهرباء الغاز أنابيب

 لتطوير( الكهرباء وخطوط األنابيب وخطوط والشوارع السكانية الكثافة) األخرى  الخرائط بيانات مع املخاطر بيانات

 .املخاطر تقييم

 تحديد بسهولة الجغرافية املعلومات نظم لتحليل يمكن املخاطر، تقييم من االنتهاء بمجرد :الكارثة التخفيف من حدة -2

 قد. لالنقطاع املحتمل تحدد األثر أن يمكن. الخطر من املتضررة السكانية واملناطق واملرافق، املجاورة، الهياكل

 مراقبة أو املخاطر عالية الهياكل حول  أمنية عازلة مناطق وإنشاء الخطرة التسريبات األخرى  التخفيف جهود تستهدف

 وقائية. إجراءات التخاذ واستهدافها املحتملة املخاطر فهم على ينطوي -فيفالتخ–وهو  البيئية الصحة

 للطوارئ، التخطيط األنشطة هذه الفعلية، وتشمل الطوارئ  لحاالت تستعد التي األنشطة تلك التأهب يشمل :التأهب -3

 أين" مثل أسئلة على لإلجابة الجغرافية املعلومات نظم استخدام طوارئ، يمكن حالة في. والتدريب النموذج، وبناء

 ."إقامة املستشفيات امليدانية في حال الكارثة ما هي الطرق التي تسلكها فرق اإلنقاذ؟ يجب

 مثل الحياة تهدد التي املواقف وإدارة الناس سالمة على الحفاظ هي لكارثة االستجابة في األولى األولوية :االستجابة -4

 ثانوي  ضرر  حدوث احتمالية وتقليل الوضع استقرار متخذو القرار إلى ىانهيار الهياكل، يسع االنفجارات أو أو الحريق

 حدوث اختالط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي، وكذلك املياه أو إمدادات مصادر إغالق املثال، سبيل على)

 .للضحايا األخرى  الطوارئ  عمليات لتسريع

 جهود تكون  ما غالًبا. الحيوية التحتية والبنية واملمتلكات للحياة املباشر التهديد ينتهي عندما التعافي جهود تبدأ: التعافي-5

 من( GIS) الجغرافية املعلومات نظم استخدام يمكن لذلك، ونتيجة. املدى وطويلة املدى قصيرة- مرحلتين على التعافي

 والتخطيط ضيرالتح الطوارئ  إدارة مراحل جميع وفي املخاطر إلدارة الحكومة مستويات جميع وعلى الصناعة قبل

 والتخفيف. والتعافي واالستجابة

 الجغرافية املعلومات نظم تساعد ، املخاطر تسببها أن يمكن التي املحتملة األضرار عرض خالل من ، أخيًرا

 تقييم عملية في تقريًبا عنه غنى ال دوًرا الجغرافية املعلومات نظم تلعب وهكذا. وقائية إجراءات اتخاذ على املخططين

 .الكوارث حاالت في والنمذجة الخرائط لرسم مهمة أساسية أداة طر كما أصبحتاملخا
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مساهمة نظم املعلومات الجغرافية في تحقيق التنمية املستدامة ضمن مجال الوقاية من تاسعا: 

 الكوارث الطبيعية: 

الكوارث الطبيعية  ترتبط نظم املعلومات الجغرافية ارتباطا غير مباشر بالتنمية املستدامة في إطار الحد من

حيث أن نظم املعلومات الجغرافية تساهم بشكل كبير في التقليل من املخاطر الطبيعية الكبرى والوقاية منها عبر رسم 

خرائط الحساسية لهذه الخرائط وكذا توزيع مناطق الخطر وتصنيفها من األقل إلى األكثر خطورة وهذا ما يساهم في 

 نب التنمية املستدامة: عدة أشياء مهمة من جانب من جا

  تحديد املناطق التي يمكن أن تتضرر بشدة بفعل املخاطر الطبيعية مما يستلزم القيام بعمليات تهيئة مناسبة باإلضافة

 إلى ترشيد البناء واستعمال وسائل مناسبة.

 سائر أقل في حال حدوث تحديد املناطق اآلمنة ومنه إمكانية إقامة املشاريع السكنية واالقتصادية مما يترتب عننه خ

 الكوارث الطبيعية.

 ة أفضل بكثير من صرفها على إعادة التهيئة بعد الكارثة ألن األضرار في حالة التأهب الصحيس صرف األموال على الوقاي

 واملناسب تكون محدودة والخسائر غير معتبرة.

 .تحديد أفضل األماكن لبناء املستشفيات 

  الحماية واإلنقاذ. القدرة على رسم طرق النجدة لفرق 

 .تكريس الحد من اإلنفاق البيئي الناجم عن الكوارث الطبيعية بحيث يعتبر الحفاظ البيئي من ركائز التنمية املستدامة 

 خاتمة:

تهدف الدراسة إلى إظهار مدى أهمية نظم املعلومات الجغرافية في دراسة وتحليل املخاطر الطبيعية الكبرى 

اما في كافة املراحل سواء قبل الحد من آثارها املترتبة، حيث تلعب نظم املعلومات دورا هودورها في الوقاية منها و 

وث الكارثة الطبيعية من حيث التحظير والوقاية ورسم الخطط وتحديد مناطق الخطر باإلضافة إلى استعمالها في حد

شفيات، وأثناء الكارثة كذلك يمكن عمليات اإلنقاذ ورسم الطرق لفرق اإلنقاذ وتحديد أفضل األماكن إلقامة املست

االستعانة بها في معرفة مناطق امتداد الشبكات املختلفة والتي تشكل خطرا على السكان وكذلك تحديد الطرق اآلمنة 

وكذا استعمال الصور الجوية ملعرفة أكثر املناطق تضررا وإحصاء الخسائر، كذلك يمكن االستعانة بها في معرفة 

ة املستشفيات امليدانية وكذا طرق اإلجالء ومناطق إقامة املحتشدات البشرية ودور الرعاية، أما أفضل األمكنة إلقام

بعد الكارثة فتلعب نظم املعلومات الجغرافية دورا هاما من ناحية التخطيط ملا بعد الكارثة وتخطيط املناطق التي 

 تضررت ألكبر قدر من األضرار.

ها تساهم نبأن نظم املعلومات الجغرافية بعالقتها مع الكوارث والوقاية م، من ناحية أخرى وجدنا ةا من ناحيذه

في تحقيق التنمية املستدامة من خالل الحد من اإلنفاق البيئي وكذا ترشيد استعمال األراض ي وتوجيه التعمير إلى 

 املناطق اآلمنة من املخاطر الكبرى.

في الجزائر بحيث يبقى مجهوال سبب العزوف عن هذه  يبقى استعمال تقنيات نظم املعلومات الجغرافية محدودا

التقنيات سواء من الجهات الرسمية أو الخاصة خصوصا في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية، حيث أثبتت هذه 

  التقنيات فعاليتها في بناء نماذج ورسم خرائط للوقاية من املخاطر الطبيعية الكبرى.

 قائمة املراجع:
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Climate change and invasive alien species in the Syrian Marine Environment 
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 امللخص:

تفبباع درجببة حببرارة امليبباه املرتبطببة بببالتغيرات املناخيببة والتغيببرات املحيطيببة فببي تببم توثيببق التغيببرات فببي الفلببورا والفاونببا البحريببة املرافقببة الر 

 .العديد من الدراسات واألبحاث في حوض البحر األبي املتوسط

فرضببية انتقببال ونوسببع انتشببار أنببواع امليبباه الدافئببة مببن الجنببوب إلببى الشببمال ومببن الغببرب إلببى الشببرق فببي البحببر األبببيض املتوسببط وحببدوث 

التركيب النوعي موثقة من خالل تسجيل العديد مبن األنبواع التبي تنتمبي إلبى بيئبات اسبتوائية ومداريبة تقبع إلبى الجنبوب والشبرق فبي منباطق  تغيرات في

 .من املحيط الهندي والهادي والجنوب والغرب في املحيط األطلس ي

معظبببم هبببذه األنبببواع فبببي الجبببزء الشبببرقي مبببن البحبببر نبببوع، يتركبببز وجبببود  1000يزيبببد عبببدد األنبببواع الغريببببة املسبببجلة فبببي البحبببر املتوسبببط عبببن 

 املتوسط. وأغلبها ليسيبسياني أي وصل إلى املنطقة عبر قناة السويس.

تعببد الهجببرة الليسيسببيانية وغببزو املتوسببط الشببرقي بببأنواع البحببر األحمببر  عبببر قنبباة السببويس مسببألة ومعقببدة أدت إلببى تغيببر النظببام البيئببي 

هجرة والتغيرات الناجمة عن تأثير األنشطة البشبرية كانبت كافيبة لفبتس املجبال أمبا دراسبة وتقيبيم الغبزو واالسبتيطان البحري في هذا املشرق.، هذه ال

 
ً
 .أو االستعمار من قبل األنواع املدارية في مناطق شبه مدارية مسكونة باألساس بأنواع املناطق املعتدلة مناخيا

تركيبببب النبببوعي والخصبببائص الكميبببة لتجمعبببات القاعيبببات الحيوانيبببة البحريبببة فبببي خبببالل عشبببرات السبببنوات املاضبببية تبببم رصبببد تغيبببرات فبببي ال

 .سورية كما هو الحال في غيرها من الدول األخرى 

% مببببن األنببببواع املوجببببودة فببببي الشبببباطئ 12نببببوع غريببببب مببببن الالفقاريببببات البحريببببة معظمهببببا ليسيبسببببيانية و تشببببكل مانسبببببته  100أكثببببر مببببن 

 .وحدة تصنيفية كبيرة أهمها الرخويات تل ها القشريات وشوكيات الجلد والقميصيات 13ي إلى السوري، تم تسجيل وجودها وهي تنتم

 فبببي عبببدد أنبببواع امليببباه الدافئبببة، الكثيبببر مبببن هبببذ
ً
  ومضبببطردا

ً
 سبببريعا

ً
ه والتبببزال التركيببببة األحيائيبببة فبببي البيئبببة البحريبببة السبببورية تشبببهد ازديبببادا

. البعض األخر من 
ً
 وغازيا

ً
 .األنواع الدخبلة  التزال تسجل بأعداد قليلةاألنواع أصبس مسيطرا

معظمهبببا مبببن ميببباه خلبببيج املكسبببيك والشبببواطئ الشبببرقية  2021يبببذكر أن العديبببد مبببن األنبببواع التبببي تسبببجل ألول مبببرة خبببالل الفتبببرة الحاليبببة 

 .للمحيط األطلس ي، األمر الذي ينعكس على شكل تغيرات في التنوع الحيوي البحري 

خيبببة، أنبببواع غريببببة غازيبببة، أنبببواع مهببباجرة،  التنبببوع الحيبببوي البحبببري، قاعيبببات حيوانيبببة بحريبببة، شبببرقي البحبببر األببببيض : تغيبببرات مناكلمـــات مفتاحيـــة

 املتوسط.

Abstract: 

Changes in marine flora and fauna accompanying the increase in water temperature associated with climatic and oceanic changes 

have been documented in many studies and research in the Mediterranean basin. 
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The hypothesis of the transition and expansion of the spread of thermopile  species from south to north and from west to east in the 

Mediterranean Sea and the occurrence of changes in the qualitative structure is documented by recording many species belonging 

to tropical and tropical environments located to the south and east in areas of the Indian and Pacific Oceans, south and west in 

Atlantic Ocean. 

The number of exotic species recorded in the Mediterranean exceeds 1000, most of these species are concentrated in the eastern 

part of the Mediterranean. Most of them are Lessepsian , they reached the region via the Suez Canal. 

The Lessepsian  migration and the invasion of the eastern Mediterranean with Red Sea species through the Suez Canal is a complex 

issue that led to a change in the marine ecosystem in this Levant. This migration and the changes resulting from the impact of 

human activities were sufficient to open the way for the study and evaluation of the invasion and settlement or colonization by 

tropical species in the subtropical areas inhabited mainly by speciesof temperate areas. 

During the past tens of years, changes in the qualitative composition and quantitative characteristics of marine benthic assemblages 

were monitored in Syria, as is the case in other countries. 

More than 100 alienspecies of marine invertebrates, most of them are Lessepsian  and they constitute more than 12% of the species 

found in the Syrian coast. 

The bio-composition of the Syrian marine environment is still witnessing a rapid and steady increase in the number of thermopile  

species, many of which have become dominant and invasive. Others of the invasive species are still recorded in small numbers. 

It is noteworthy that many of the species that are recorded for the first time during the current period 2021 are mostly from the 

waters of the Gulf of Mexico and the eastern shores of the Atlantic Ocean, which is reflected in the form of changes in marine 

biodiversity. 

Keywords: climatic changes, invasive alien species, migrant species, marine biodiversity, marine zoobenthos, Eastern 

Mediterranean. 

 

 مقدمة:

وفق مكتب معلومات البحر املتوسط للبيئة واالستزراع Invasive Alien Species(IAS)تعرف األنواع الغريبة الغازية 

 The Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Developmentاملستدامة  والتنمية

(MIO-ECSDE)  :على النحو التالي 

 أو بدون قصد عبر  األنواع الغريبة الغازية
ً
هي أنواع النباتات والحيوانات الغريبة أو غير األصلية التي نقلت قصدا

 واستوطنت في مناطق جديدة خارج نطاقها الطبيعي، وتمكنت من االنتشار والتوسع.الحواجز البيئية 

 تنتشر األنواع الغريبة في جميع البحار واملحيطات العاملية:

(Coles and Eldredge, 2002; Hewitt, 2002; Oresanz et al., 2002; Leppakoski et al., 2002; Lewis et al.,2003; 

Castilla et al., 2005; Wyatt et al., 2005) 

, الزراعات املائية, طعوم صيد Sea foils, الحشف البحري Ballast waterيّعد كل من املمرات البحرية, مياه التوازن 

السمك, األبحاث العلمية وأحواض تربية األسماك من العوامل األساسية لدخول األنواع الغريبة إلى بيئة بحرية جديدة 

(Galil, 2000) . 

 وأهمية على املستوى اإلقليمي والعالمي لناحيتين األولى بيئية والثانية اقتصادية، تك
ً
تسب ظاهرة الغزو البيولوجي شأنا

يتمثل الشأن البيئي في األثر السلبي الذي تحدثه األنواع الغريبة في البيئات الجديدة وهو موثق في العديد من 

. ويأتي في مقدمة (Occhipinti-ambrogi, 2000; Streftaris & Zenetos, 2006; EEA, 2012; Nunes et al., 2014)الدراسات
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وفقدان املوائل والتهجين باألنواع املحلية وتغير السالسل  ،هذه التأثيرات فقدان التنوع الحيوي البحري 

 .(Vlachogianniet al., 2013)الغذائية

 بالغزو الب
ً
يولوجي باألنواع الغريبة من مببختلببف األحيبببباء البحريبببببببة وذلببببك يعّد البحر املتوسط من أكثر بحار العالم تأثرا

.تعود (Occhipinti, 2000; Nikos et al., 2005; Galil and Zenetos, 2008)سبببواء من حيث زمن وجود أو عدد هذه األنواع

الستوائية وشبه االستوائية إلى املتوسط بعض أسباب هذا الغزو إلى ارتفاع درجة حرارة ماء البحر, وهجرة بعض األنواع ا

. باإلضافة إلى اتصاالت البحر املتوسط بكل من املحيط (Zenetos, 2010; Lakkis, 2003; Galil, 2008)عبر قناة السويس 

ت إلى , كما أن الحركة التجارية النشطة و كثافة املزارع البحرية أد(Lakkis, 2003)األطلس ي والبحر األحمر والبحر األسود, 

 زيادة عدد األنواع الغريبة فيه.

في رفع  -االنحباس الحراري لألرض نتيجة ارتفاع تركيز الغازات الدفيئة في الغالف الجوي  -لقد ساهمت ظاهرة الدفيئة 

نواع درجة حرارة البحر املتوسط , وبالتالي أصبحت بيئة املتوسط أكثر مالئمة لألنواع القادمة مبن املحيط الهندي مقارنة باأل 

الدليل على التأقلم املستمر لألنواع  (Lodola; 2012). و لقد قدمت دراسة (Lakkis, 2003; Zenetoset al., 2010)املحلية  

الغريبة املحبة للحرارة  وخاصة األسماك  والالفقاريات والطحالب حيث ازداد انتشار و غزارة هذه األنواع على طول جزيرة 

linosa ونجح كل من النوعين Caulerpa racemosaوAsparagopsis taxiformis   في االستقرار واستعمار الشواطئ الصخرية

 –م. و تضاعف عدد أنواع الطحالب االستوائية وشبه االستوائية القادمة من املحيط الهندي  20اعتبارا من السطس حتى 

لعقود الثالثة املاضية كما أن نجاحها في الغزو الهادي عبر قناة السويس أو القادمة من املحيط األطلس ي عدة مرات خالل ا

:
ً
 Lenda et al.,  2014; van Kleunenet al., 2015; Essl et)واالستيطان مثبت في العدد من الدراسات واألبحاث املنجزة حديثا

al., 2015; Canning-Clode 2016; Frances, 2016) 

مع فعل تغير املناخ  Invasive speciesل بعضها إلى أنواع غازية يتداخل تأثير دخول األنواع الغريبة واستيطانها وتحو 

وتزايد غاز ثنائي أكسيد الكربون  وارتفاع درجة حرارة ومستىوى ماء البحر باإلضافة إلى تغيرات إقليمية في نماذج الرياح 

وامللوحة وتغيرات حركية الهطول , upwellingوتيارات املحيط و ارتفاع األمواج وحركة التيارات الصاعدة الناقلة للمغذيات 

( ويظهر ذلك بعدة طرق: تأثير مباشر على Lelieveld et al., 2012املطري  وخاصة  في الشواطئ الشرقية للبحر املتوسط  )

ث األفراد والجماعات من خالل تغيير الشروط الفيزيائية والكيميائية وتأثير غير مباشر مثل توزع األنواع، التنوع واإلنتاج، حي

يالحظ تغيرات مفاجئة في غزارة األنواع املتنافسة، كما أن لبعضها دور كبير في تغيير التنوع الحيوي أو تركيب التجمعات 

( حيث يمكن أن تحل بعض األنواع الغريبة الغازية محل األنواع Occhipinti  Ambrogi, 2000, 2002القاعية املحلية )

يمكن أن يؤثر على األداء البيئي و  CO2أن ارتفاع درجة الحرارة وتركيز  Lima and Wethey( 2012املحلية، كما وجد  )

الفيزيولوجي لألعشاب البحرية, وبالتالي يؤثر على التنوع الحيوي البحري ويقود إلى تغيرات في التركيب النوعي والعالقات 

 ( .Kroeker et al., 2010املتبادلة بين األنواع )

: القاعيات الحيواني
ا
 ة في البحر األبيض املتوسط:أوال

 ببين الكائنببات الحيببة مببن حيببث الغنببى Benthic communitiesتعبّد التجمعببات القاعيببة 
ً
فبي البحببر املتوسببط األكثببر تميببزا

 باملقارنبة مبع البحببار Colonized species، وتكبون نسببة األنبواع املسبتوطنة (Bianchi & Morr, 2000)واالنتشبار
 
مرتفعبة نسببيا

 مببن الالفقاريببات القاعيببة 7833خببرى وذلببك مببن مختلببف املجموعببات التصببنيفية وقببد بلببغ عببددها واملحيطببات األ 
ً
 Benthicنوعببا

Invertebrate(Coll et al., 2010) تتببباين لناحيببة توزعهببا مببابين غببرب املتوسببط وشببرقه، ففببي شببرق املتوسببط سببجل وجببود ،

 مبببن الالفقاريببات القاعيبببة  1658
ً
فقبببد تببببببببببببم  Marine Algaeمبببا بالنسبببة للطحالبببب البحريببة . أ (Boudouresque, 2004)نوعببا

  265فبببي الببببببببببحر املتوسببببببببببط بلبببببببببغ مجموعهبببببببببا   Brown Algaeإعبببداد قائمبببببببة للطحببالبببببب السبببببمراء 
ً
. (Ribera et al.,1992)نببببببببوعا
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 و )Green Algae (214 )باإلضببافة إلببى قائمببة أخببرى للطحالببب الخضببراء 
ً
 مببن الطحالببب الحمببراء 867نوعببا

ّ
 Red Algae( نوعببا

(Bianchi and Morri, 2000) كمببا أجريببت مقارنببة بببين الحببوض الغربببي والشببرقي للبحببر املتوسببط مببن حيببث التنببوع الحيببوي ..

ض الشببرقي ( نببوع نببباتي فببي الحببو 500نببوع نببباتي فببي الحببوض الغربببي و ) 1000والغببزارة للنباتببات البحريببة فوجببد أنببه يوجببد حببوالي 

 . (Giaccone and Di Martino, 2000)للمتوسط 

 ;Galil et al., 2002)يشكل انتقال األنواع الحية عبر قناة السويس املصدر الرئيس ي لألنواع الغريبة في البحر املتوسط

Zenetos et al., 2003)  وقبد اصبطلح علبى تسبمية هبذه األنبواع بببLessepsian migrants(Por, 1978) أحبدث الدراسبات ، وتشبير

% مبن العبدد 6نبوع غريبب مشبكلة حبوالي  1000إلى أن عدد األنواع الغريبة املسجلة في البحبر املتوسبط حتبى اآلن يقتبرب مبن البب 

 
ً
 ,.Gofas & Zenetos, 2003; UNEP RAC/SPA, 2012; Katsanevakin et al)اإلجمالي في املتوسط  البعض منها أصبس مسيطرا

 للتنبببوع الحيبببوي البحري،فهبببي تببببّدل إلبببى حبببّد كبيبببر تركيبببب التجمعبببات القاعيبببة  ، وهبببي تشبببكل تهد (2014
ً
 حقيقيبببا

ً
 ,Çinar)يبببدا

وتتنبببافس مبببع األنبببواع  (Por, 1978; Çinar, 2012)، كمبببا أنهبببا تسبببتطيع أن تببببدل الشببببكة الغذائيبببة بشبببكل كبيبببر ومبببؤثر (2011

،  يزداد عدد األنواع  (Por, 1978; Çinar et al., 2005)اع املحليةاملحلية على الغذاء واملكان ، وتنقل األمراض الجديدة إلى األنو 

 ,.Zenetos et al., 2010; 2012; Katsanevakis et al)الغريبببة فببي البحببر املتوسببط بمعببدل نببوع واحببدكل أسبببوع ونصببف

  600،كمبا ببات مايقبارب البب (2013
ً
 Establishment species(UNEP-MAP-Blue plan,2009; Zenetos et al., 2017)نبوع مقيمبا

 باألنواع املحلية  
ً
 محدقا

ً
 . (Baxet al.,2003; Lipej et al., 2017)في البحر املتوسط.وهي باتت تشكل خطرا

: األنواع الغريبة الغازية في شرقي البحر املتوسط:
ا
 ثانيا

ر،وهبببي أكثبببر غبببزارة فبببي وانتشبببارها مبببن بلبببد إلبببى آخ Zoobenthosيختلبببف توزعببباألنواع الغريببببة مبببن القاعيبببات الحيوانيبببة 

( منها في الحوض الغربي 775) Eastern Mediterraneanالحوض الشرقي
ً
 غريبا

ً
، ومعظمها من  Western Mediterraneanنوعا

مجموعبببببة تصبببببنيفية تهبببببيمن عل هبببببا  13وتشبببببمل هبببببذه األنبببببواع  .عبرقناةالسبببببويساألنبببببواع الغازيبببببة التبببببي دخلبببببت البحبببببر املتوسبببببط 

( نوًعبببا. أمبببا 132) Polychaetes( نوًعبببا وكثيبببرات األهبببالب 159) Crustaceansوًعبببا ، تل هبببا القشبببريات(ن215) Mollusksالرخويبببات

الهنببببدي، املحببببيط -بالنسبببببة للطحالببببب البحريببببة الغريبببببة فقببببد بلغببببت النسبببببة العظمببببى مببببن األنببببواع الغريبببببة ذات األصببببل الهببببادي

%( 88.45حيث أنها شكلت ) Tropical Indianهندي االستوائي، الTropical Atlanticالهندي، البحر األحمر، األطلس ي االستوائي

%( فبببي البحبببر األدريببباتيكي بالنسببببة ملجمبببل األنبببواع الغريببببة، 56.1%( فبببي غرببببه و)59.3مبببن األنبببواع الغريببببة فبببي شبببرق املتوسبببط و )

ألنبببواع الغريببببة حيبببث بينمبببا حققبببت األنبببواع القادمبببة مبببن امليببباه البببباردة مثبببل شبببمال األطلسببب ي والهبببادي نسببببة قليلبببة مبببن مجمبببل ا

%(. وكانبببببت القيمبببببة أكبببببببر بالنسببببببة للبحبببببر األدريبببببباتيكي وتقبببببل النسببببببة كلمببببببا اتجهنبببببا نحبببببو شببببببرق 21.6-2.4تراوحبببببت النسببببببة بببببببين )

 فبي كامبل املتوسبط حيبث وجبد )134املتوسط. بلغ عدد األنواع املصبنفة علبى أنهبا غازيبة أو غازيبة محتملبة )
ً
(أنبواع فبي 108( نوعبا

 في وسطه و )75شرق املتوسط، و)
ً
 في البحر األدرياتيكي و)53(نوعا

ً
 في غرب املتوسط. 64(نوعا

ً
 (نوعا

: األنواع الغريبة الغازية في الشاطئ السوري:
ا
 ثالثا

 علببى طببول 
ً
 جغرافيببا

ً
كببم مببن منطقببة  183يتوسطالشبباطئ السببوري الشبباطئ الشببرقي للبحببر املتوسببط ويشببكل امتببدادا

 حتببى رأس البسببيط شببما
ً
اطن البيئيببة الحميديببة جنوبببا ببو 

 
،وهو يتكببون مببن العديببد مببن امل

ً
( املتنوعببة، معظمهببا مميببز (Habitatesال

وحساس، تتعرض األحياء القاعية في الشاطئ السوري كغيرها من األحياء القاعية في البحر املتوسبط ملجموعبة مبن التحبديات 

البحبببر، وكبببذلك التبببأثيرات املباشبببرة وغيبببر املباشبببرة والضبببغوط مثبببل الغبببزو بببباألنواع الغريببببة وامليببباه الدافئبببة وزيبببادة حموضبببة مببباء 

لألنشببببطة البشببببرية. وقببببد تببببم التأكيببببد علببببى أهميببببة املوقببببع الجغرافببببي للشبببباطئ السببببوري وقربببببه مببببن قنبببباة السببببويس وكببببذلك وجببببود 

 لألنببواع ال
ً
 جيببدا

ً
غريببببة العديببد مببن املرافببئ كمرفببأ الالذقيببة وطرطبببوس الببدوليين ومرفببأ بانيبباس لنقببل الببنفط جعبببل منببه مسببتقبال

 لنمبو وتكباثر العديبد مبن األحيباء ذات األصبول البيوجغرافيبة 
ً
 مالئمبا

ً
وكذلك ما يتمتع به من مواصفات بيئية يجعل منه  موطنا

, سواء كان 
ً
املختلفة واستقرارها, كما أنه يوفر الشروط املناسبة الستقبال األنواع االستوائية وشبه االستوائية املهاجرة حديثا

طلسببب ي أم البحبببر األحمبببر واملحبببيط الهنبببدي, وهبببي أنبببواع ازداد عبببددها بشبببكل ملحبببوظ خبببالل العقبببود القليلبببة مصبببدرها املحبببيط األ 
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. ومنبذ مطلببع التسببعينيات مبن القببرن املاضبب ي وحتبى الوقببت الحاضببر، أنجبزت العديببد مببن  (Mayhoob, 1989, 1990)املاضبية 

الكميببة وانتشببارها فببي عببدة منبباطق مببن الشبباطئ السببوري الدراسببات واألبحبباث املتعلقببة بتنببوع القاعيببات الحيوانيببة وخصائصببها 

، 2002؛عمبببببار وزمبببببالؤه، 2014؛ عمبببببار وعربيبببببة، 2010؛ عمبببببار وديبببببب، 2010مثبببببل الالذقيبببببة وجبلبببببة وبانيببببباس وطرطبببببوس )عمبببببار، 

(، باإلضببببافة إلببببى العديببببد مببببن الدراسببببات التببببي تركببببزت فببببي الجببببزء الشببببمالي مببببن 1997؛ فببببرح، 1996، 1994؛ صببببقر وعمببببار، 2008

 ,Kucheruk, et al., 1998; Torchia et al., 2004; Ammar 2004)اطئ السوري مثل ابن هباني وببرج إسبالم ورأس البسبيط الش

Ammar et al., 2013; Hassan et al., 2008).   . 

 مبببن  85إلبببى وجبببود أكثبببر مبببن  2016أشبببارت عمليبببات جمبببع العينبببات ونتبببائج األبحببباث املنجبببزة واملوثقبببة لغايبببة العبببام 
ً
نوعبببا

% مبن العبدد الكلبي لألنبواع، والقائمبة الزالبت 12ألنواع الغريبة من القاعيات الحيوانية حتبى الوقبت الحاضبر وبنسببة تزيبد عبنا

تطبببول وهنببباك العديبببد مبببن األنبببواع الغريببببة التبببي تحتببباج إلبببى توثيبببق،تنتمي هبببذه األنبببواع إلبببى الرخويبببات والقشبببريات واالسبببفنجيات 

 مستوطن وشديد السيطرة.   والحباريات وكثيرات األهالب وبعضها

 مببن القاعيببات الحيوانيببة تنتمببي فببي معظمهببا إلببى شببعبة  30وجببود (Ammar, 2019)تؤكببد أحببدث املعطيببات 
ً
 غريبببا

ً
نوعببا

الرخويبببات، فبببي دراسبببات أنجبببزت فبببي املنطقبببة تحبببت الشببباطئية لعبببدة محطبببات رأس البسبببيط الالذقيبببة بانيببباس طرطبببوس )عمبببار، 

 مبببن بطنيبببات القبببدم )عمبببار، نوعببب 13(، وكبببذلك توثيبببق وجبببود 2017
ً
 جديبببدا

ً
-آ(، جميبببع هبببذه األنبببواع ذات أصبببول هنديببببة2016ا

، ونبوع مبن (Ammar & Fadel, 2017)هاديبة انتقلبت عبن طريبق قنباة السبويس، كمبا سبجل وجبود نبوع غريبب مبن االسبفنجيات 

فقبببببد أشببببير إلبببببى  Deep Seaميقببببة ( ألول مببببرة فبببببي امليبببباه البحريببببة السبببببورية. أمببببا فبببببي امليبببباه الع2016الحبببببارات )عمببببار ومعبببببروف، 

 مببن الرخويببات والقشببريات فببي امليبباه العميقببة جنببوب مدينببة الالذقيببة علببى عمببق )11وجببود)
ً
 غريبببا

ً
م( )عمببار،  600 – 500( نوعببا

 Parapenaeus( أنببببببواع منهبببببببا وهببببببي نوعبببببببان مبببببببن القريببببببدس 4ب(، حيببببببث تميبببببببزت مجتمعببببببات القببببببباع العميببببببق بسبببببببيطرة )2016

longirostrus  وMetapenaeus monoceros ونوعبان مبن السبرطاناتMyra subgranulata وCharybdis  longicollis يضباف ،

 Corbula gibbaو Pinctada roliataوالنبوعين  Gastropodsأنبواع مبن بطنيببات القبدم 4( أنببواع مبن الرخويبات منهببا 6إلبى ذلبك )

الغريببة فبي الشباطئ السبوري ليشبمل امليباه العميقبة . وهذا دليل على توسبع انتشبار بعبض األنبواع Bivalvesمن ثنائيات املصراع

، كمبا 
ً
بعد أن سيطرت في املنطقة الشاطئية وتكدست بعض أنواعها على شكل مجموعات متطبقة منذ أكثر من عشرين عاما

م، من بطنيات القدErgalatax junionaeو Cerithium scabridumو النوعين Brachidontes pharaonisهو حال ثنائي املصراع 

يفسببر توسببع االنتشببار هببذا ببباختالف سببلوك أو ديناميكيببة األنببواع املهبباجرة مببع مببرور الببزمن.   وفببي أحببدث دراسببة علببى القشببريات 

 مببببن 23مبببن األنببببواع الغريببببة يضببباف إلببببى ) Metapenaeopsis aegyptiaعشببباريات األرجبببل سببببجل وجبببود نبببوع جديببببد هبببو 
ً
( نوعبببا

 (.2018شريات، وقد سيطر البعض منها محل أنواع محلية )عمار وزمالؤه، السرطانات والجمبريات وغيرها من أنواع الق

يمكببن القببول أن املوائببل واملسببتندات القاعيببة علببى طببول الشبباطئ السببوري باتببت مسببتوطنة ببباألنواع الغريبببة وخاصببة 

 هبببببي أنبببببواع الرخويبببببات:      
ً
 ,Strombus decorusPinctada radiataاألنبببببواع الليسيبسبببببيانية.أكثر األنبببببواع الغازيبببببة ضبببببررا

Brachidontes pharaonis, Chama pacifica,   املنتشبرة بغبزارة فبي املنطقبة الشباطئية وتحبت الشباطئية لبيس فقبط فبي سبوريا

 علببى امتببداد الشببواطئ الشببرقية والجنوبيببة للبحببر املتوسببط 
ً
، أضببف إلببى ذلببك األذى الببذي (Zenetos et al, 2009)وإنمببا أيضببا

علبى   Pinctada radiata. Crassostrea gigas, Saccostrea coccullataئيبات املصبراع الغازيبة مثبل تسبببه بعبض األنبواع مبن ثنا

 املوارد السمكية واملنشآت تحت املائية.
 خاتمة:

لقبببد بببببات مببببن املؤكبببد أن البيئببببة البحريببببة السببببورية تشبببكل بيئببببة مفضببببلة لتنببببامي وتبببوطن األنببببواع البحريببببة الغريبببببة وأن  

جود أنواع غريبة من النباتات والحيوانات القاعية  في البيئة البحرية السورية سواء )تسجيل ألول مرة االستمرار في تسجيل و 

Firrst record  أو تسبجيل جديبدNew record  ،وزيبادة عبدد األنبواع املتوطنبة، يبدالن علبى أن املجتمعبات القاعيبة غيبر مسبتقرة

 عام واملهاجرة من البحر األحمر بشكل خاص.وأنه يجري إعادة بنائها لحساب األنواع الغريبة بشكل 
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ً
 مببن القاعيببات الحيوانيببة مببع ازديبباد عببدد األنببواع الغريبببة،  30كمببا يببزداد عببدد األنببواع الغازيببة والبببالغ حاليببا

ً
 منهببا  11نوعببا

ً
نوعببا

القتصبببادي لألنبببواع موجبببود علبببى القائمبببة السبببوداء لألنبببواع الغريببببة معظمهبببا ينتمبببي إلبببى الرخويبببات والقشبببريات.في حبببين أن األثبببر ا

 الغازية في الشاطئ السوري غير مكتشف أو مدروس بشكل واضح. 

لهذه األسباب  فإن دراسة الخصائص البيولوجية والبيئية و التوزع الجغرافي واتجاهات هذه األنواع القاعية في البيئة 

 في إطار بحث تدعمه الهيئة العليا
ً
للبحث العلمي قي سورية ونأمل الحصول على  البحرية السورية هي قضية يتم تناولها حاليا

 في العمل ضمن أي برنامج محلي أو إقليمي مثل  خطة عمل البحر املتوسط املتعلقة بإدخال أنواع  
ً
معطيات تخدم مستقبال

 Action Plan Concerning Species Introductions and Invasive Species in theواألنواع الغازية في البحر املتوسط  

Mediterranean Sea ومركز األنشطة اإلقليمي للمناطق املتمتعة بحماية خاصةRAC/SPA  ملواجهة املخاطر الناجمة عن هذه

األنواع وحماية  التنوع الحيوي البحري، وكذلك تقديم مقترحات بخصوص سبل التحكم باألنواع  الغازية ذات التأثير السلبي 

 ليط الضوء على األنواع ذات القيمة االقتصادية وسبل استثمارها.أو الحد من تأثيرها، باإلضافة إلى تس

 قائمة املراجع:

 ( دراسة التركيب النوعي وغزارة القاعيات الحيوانية في املنطقة تحت الشاطئية ملدية 1996صقر، فائز   و عمار، ازدهار )

 . 540-516الالذقية, منشورات أسبوع العلم السادس والثالثين, 

  سلسلة العلوم -( معديات أرجل شاطئ مدينة الالذقية. مجلة جامعة تشرين1994عمار، ازدهار. ) صقر، فائز  و

 .121 – 105(. 2األساسية، العدد )

 ( دراسة كيفية وكمية للقاعيات الحيوانية في شاطئ مدينة الالذقية. رسالة ماجستير في البيئة 1995عمار، ازدهار )

 ( ص.171) املائية، كلية العلوم، جامعة تشرين،

 ( دراسة القاعيات الحيوانية في شاطئ مدينة بانياس وتأثير الهيدروكربونات البترولية عل هاأطروحة 2002عمار، ازدهار )

 ( ص.336دكتوراه في البيولوجيا البحرية، جامعة تشرين، )

 ( دراسة توزع القاعيات الحيوانية البحرية في املصاطب الفيرميتيدية ف2010عمار، ازدهار ) ي الشاطئ السوري. مجلة
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التدبير القانوني للفيضانات بالغرب بين 

الغنى التشريعي وصعوبات التنزيل 

 العملي

200 

د. ملين لعريط، جامعة يحي فارس، 

 الجزائر

إجبارية التأمين كآلية تشريعية للحد 

من آثار الكوارث الطبيعية عن 

 متلكات العقارية في الجزائرامل

214 

 ط.د بن شنة عبد العالي

 ط. د وقبرين مفيدة

 ط.د عليوش أسماء

 ، الجزائر3جامعة قسنطينة

مدينة تمنراست ما بين خطر 

الفيضانات والتحكم ف ها باستعمال 

 نظماملعلومات الجغرافية

225 

د. بشرى بن دراجي، جامعة الحاج 

 ، الجزائر1لخضر باتنة

في الجزائر بين الواقع واملأمول الغابات 

 غابات األوراس أنموذجا

243 

 ط. د عبد هللا قميدة

 ط. د صادق ويس

 ، الجزائر2جامعة وهران

آثار األخطار الطبيعية ونتاجها على 

 الحياة البشرية والحيوانية والنباتية

262 

 ط.د أمريو وردية

 أ.د صخري سفيان

 الجزائر 3جامعة الجزائر

املناخية والبيئية في  واقع التغيرات

 العالم العربي وانعكاساتها

273 

أ.العربي بنرمضان، وزارة التربية 

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

 والبحث العلمي باملغرب

إشكالية املاء بالعالم العربي، اإلكراهات 

 والرهانات

294 

د. كركوري مباركة حنان، جامعة بن 

 الجزائر، 1يوسف بن خذة الجزائر

السياسة التشريعية في إدارة الكوارث 

واملخاطر الكبرى بالجزائر بين واقع 

النص القانوني وآفاق الوقاية من 

 أخطار الكوارث

304 

د. حميران محمد، جامعة جيجل، 

 الجزائر

 ط. د مخلوف فاطمة، جامعة غليزان

آلية إلدارة تبعات مخاطر التأمين ك

 الكوارث الطبيعية في الجزائر

319 
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أ.د حساني حسين، جامعة حسيبة بن 

 بوعلي بالشلف، الجزائر

 ط.د مطرفي شيماء

 ط.د جباري سميرة

 ط.د تاليجي محمد شكيب

، 3جامعة صالح بوبندير قسنطينة

 الجزائر

السياسات والتشريعات املمارسة من 

طرف الحكومات للوقاية من أخطار 

 الكوارث

330 

ط.د وحيد ساعد سعود، جامعة عمار 

 ي، األغواط، الجزائرثلج

، 1أ. د بلقاسم الذيب، جامعة باتنة

 الجزائر

السالمة من الكوارث الطبيعية داخل 

النسج الحضري في الجزائر: االستشعار 

 عن بعد كأداة لدعم التخطيط

في الحماية من الكوارث  الحضري 

 الطبيعية

339 

 ط. د بورفيس زهية

 دة. غبولي منى

، 2فجامعة محمد ملين دباغين، سطي

 الجزائر

اإلطار التشريعي للحماية من األخطار 

 الطبيعية وآليات إدارتها

351 

دة عائشة عبد الحميد، جامعة 

 الشادلي بن جديد، الطارف، الجزائر

االستراتيجية الجزائرية التشريعية 

ملجابهة حرائق الغابات كخطر بيولوجي 

 وبيئي

367 

د. زعادي محمد جلول، جامعة أكلي 

 ج بالبويرة، البويرة، الجزائرمحند أولحا

التصدي لألضرار البيئية في التشريع 

 الجزائري 

374 

 ط. ليلى بوغاري 

 ط.د وليد أنور محمد فقها

، البليدة، 2جامعة لونيس ي علي البليدة

 الجزائر

تحديات األمن الغدائي في مواجهة 

 التغيرات املناخي 

385 

، 1دة، آسيا ليفة، جامعة قسنطينة

 الجزائر

الية الترمل في املدن الصحراوية اشك

 حالة الجنوب الجزائري 

396 

، 2ط.د عدون الطيب، جامعة وهران

 الجزائر

تصحر األراض ي الزراعية وطرق 

مكافحتها بالجنوب الغربي من الصحراء 

 الجزائرية حالة واحة طلمين

409 

 ط.د مصطفى العزاني

 أ.د عمار فنجيرو

 جامعة ابن طفيل، املغرب

رات املناخية على انتاج القمس تأثير التغي

اللين والقمس الصلب في إقليم 

العرائش، حالة "العوامرة" و"زوادة" 

 )املغرب(

415 

د. سعيد ايت عبد الواحد، جامعة 

 القاض ي عياض، املغرب

أزمة املوارد املائية ومساهمتها في تزايد 

ظاهرة اإلقحال بواحات درعة الوسطى 

 جنوب املغرب

425 
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بسيوني، املعهد العالي  د. آمال ضيف

لإلدارة وتكنولوجيا املعلومات بكفر 

 الشيخ، مصر

آفاق وتحديات األمن الغدائي العربي 

 مقترحات وحلول وتجارب ناجحة

445 

د. عبد القادر محمد الخراز، جامعة 

 الحديدة باليمن

االجراءات الوقائية البيئية واالتماعية 

ملشاريع التنوع الحبوي الزراعي 

ف مع التغيرات املناخية بمديريتي والتكي

 -املواسط وصبر املوادم محافظة تعز

 اليمن

475 

 د. عرشان أحمو

 د. امحمد بودواح

 جامعة ابن طفيل، املغرب

التغيرات املناخية على القطاع الفالحي 

 بمنطقة الغرب، املغرب

492 

 د. محمد مدينة

 د. املهدي إبرك

جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 

 غربامل

دينامية تمدين الشريط الساحلي 

بضاحية مدينة الدار البيضاء بين 

 الخرق القانوني والتهديد البحري 

512 

 د.طيبي براهيم الخليل

جامعة هواري بومدين والتكنولوجيا، 

 الجزائر

دور نظم املعلومات الجغرافية في 

الوقاية من الكوارث الطبيعية وتحقيق 

 التنمية املستدامة

532 

ازدهار علي عمار، املعهد العالي  أ.د 

للبحوث البحرية، جامعة تشرين، 

 سورية

التغيرات املناخية واألنواع القاعية 

 الغازية في البيئة البحرية السورية

541 
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