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 برلين )أملانيا( –الديمقراطي العربي  املركز

 : بالتعاون مع

 ليبيا الزاوية، جامعة

 

 املركز املتوسطي للدراسات وألابحاث الدولية والتشاركية 

 جامعة محمد الخامس، املغرب

 

 ينظمون املؤتمر الدولي الافتراض ي حول:

 

 التغيرات المناخية واألخطار الطبيعية  
 م العربي: رهانات وآف اق  بالعال
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حاضر املرئي عبر تطبيق
َّ
ة الت   – Zoom إقامة املؤتمر بواسطة تقنيَّ

 

 مالحظة: املشاركة مجانا وبدون رسوم
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 املؤتمر: رئيس

  الجزائر/1قسنطينة جامعة/ آسيا د.ليفة

 :الشرفية الرئاسة

 ليبيا، امعة الزاويةرئيس ج ،د. مفتاح محمد املرابط 

  مدير املركز املتوسطي للدراسات وألابحاث الدولية والتشاركية، جامعة  ،د. أحمد بنعثمان ودغيري

 لخامس اململكة املغربيةمحمد ا

  برلين، أملانيارئيس املركز العربي الديمقراطيأ.عمار شرعان ، 

 :للمؤتمر العلمية اللجنة رئيس

 كتور التنمية املستدامة، الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطينأ.د. محمد رمضان ألاغا، أستاذ د 

 :للمؤتمر عام منسق

  ،برلين، أملانياد. ناجية سليمان عبد هللا، رئيس تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون 

 التنظيمية: اللجنة رئيس

 أملانيابرلين، كريم عايش، املركز الديمقراطي العربي،  .أ

  التحضيرية: اللجنة رئيس

  الجزائر ،1باتنة جامعة حنان، .طرشاند

 النشر: مدير 

 .، املركز الديمقراطي العربي، أملانياأحمد بوهكو. د
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 أعضاء اللجنة العلمية  
 يااملركز الديمقراطي العربي، برلين، أملان مدير ، أ.د.رفيق سليمان

أ.د. صبري فارس الهيتي، ألامين العام التحاد الجغرافيين 

 العرب
 جامعة أم البواقي، الجزائر د.أحمد بوسماحة، 

 ، الجزائر2جامدي جمال عبد الناصر، جامعة باتنةد.  ، جامعة قاض ي عباد، املغرب أ.د. آيت حسو محمد

 ، الجزائر 2د. جغوري جميلة، جامعة باتنة أ.د.توفيق بالحارث، كلية الهندسة، تونس

 د.مرداس ي عبدو، جامعة أم البواقي، الجزائر  ، الجزائر0أ.د.دباش سميرة، جامعة قسنطينة

 ، الجزائر 0بوزحزح فؤاد، جامعة قسنطينة ، الجزائر 0معة باتنةأ.د. ديب بلقاسم، جا

 ، الجزائر 0د.محرزي كمال، جامعة قسنطينة بومدين، الجزائر دقة، جامعة هواري أ.د. فوزي بو 

 ، الجزائر 0د.برني كريمة، جامعة قسنطينة أ.د.ليلي عباس، جامعة هواري بومدين، الجزائر

 املقطوف بريبش، جامعة الزاوية، ليبيا علىد.مولود  بسكرة، الجزائر أ.د. بن عباس موسابق، جامعة 

 د.جمعة أرحومة جمعة الجالي، جامعة طبرقة أ.د. زيان محفوظ، جامعة هواري بومدين، الجزائر

 د.اسمهان علي املختار عثمان، جامعة الزاوية، ليبيا ، الجزائر 0د.آسيا ليفة، جامعة قسنطينة

 د. موسم عبد الحفيظ، جامعة سعيدة، الجزائر تحاد ألاوروعربي للجيومتي ، تونسد. محمد العياري، الا

 د.وائل وليد ألازهري، الجامعة ألاردنية، ألاردن
د. ناجية سليمان، رئيسة تحرير مجلة العلوم السياسية 

 والقانون، برلين، أملانيا

 ، الجزائر0ان طرشان، جامعة باتنةحن ده. د. محمد محمد عبد ربه املغير، الجامعة إلاسالمية، غزة

 ، الجزائر 2د.زرايب صالح، جامعة باتنة
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 كلمة رئيسة املؤتمر:

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

على  جيةيولو ه للحياة البتهديد بسببلمجتمع العالمي. لتحدًيا موضوع التغيرات املناخية والاخطار الطبيعية يمثل 

نسان والاقتصاد العالمي. سيؤثر تغير املناخ على النظم البيئية وأنظمة إلانتاج الزراعي في جميع أنحاء كوكب ألارض وصحة إلا

التغيرات  يستمد موضوعكما  .كما ستشكل ألاخطار الطبيعية معضلة لإلنسان وتهديدا للتوازن البيئي والسالم العالميالعالم. 

ه ورهاناته من نتائج وخالصات دراسات برنامج ألامم املتحدة للبيئة، واللجنة الدولية للتغير املناخي، التي تدل فاقآاملناخية، 

ة، مسايرة وتتبع التغيرات املناخي ، فضرورةرضعلى خطورة املؤشرات البيئية الناجمة عن الاحتباس الحراري وارتفاع حرارة ألا 

 في تحديد املخاطر الطبيعية بمختلف أنواعها.عن بعد يات الاستشعار وتنمية الطاقة املتجددة، واستخدام تقن

لجغرافية ا تخصصات فيوالفاعلين  وضع برامج بحوث علمية مشتركة بين مختلف املختصينوإلثراء موضوع الكتاب ال بد من 

لعقد  ةالاخطار الطبيعياخية واملن املعنية بالتغيراتالتهيئة، الجيولوجيا، الاستشعار عن بعد، وإتاحة الفرصة لكل الجهات 

عات التعاون بين الجام ، مما يستوجبدور في تفاقم الاخطار الطبيعية كالحرائق والفيضانات ، ألن لإلنسانشراكات وتعاون 

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

ج التربوية التربية البيئة في املناه دراجوإ ترشيد استعمال املياه والطاقات غير املتجددة والتكيف مع التغيرات املناخيةو ي العرب

مية فعيل ترسانة التشريعات املتعلقة بالتنبخطورة التغيرات املناخية والاخطار الطبيعية. دون أن ننس ى تمن اجل التحسيس 

 فيضانات.و  طار الطبيعية من انزالقات، تصحر، ترملاملستدامة، سعيا للتصدي لألخ

 

 وهللا ولي التوفيق

 

 

 

 

 

 

:رئيسة امللتقى  

 د. آسيا ليفة

 الجزائر/0جامعة قسنطينة
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  املؤتمر: ديباجة

لغابات الحر والجفاف وحرائق ا تترتبط العديد من الكوارث الطبيعية بالتغيرات املناخية كالفيضانات وألاعاصير وموجا

كون  بالرغم من خطار الطبيعية كالزالزل وانزالقات التربة. حجم هذه الكوارث في تزايد مستمرلى ألا إصف، باإلضافة والعوا

 نتاجا للغازات الدفيئة )الاحتباس الحراري(.إقل أالعالم العربي 

، أي 4112 و 2005 متعلقة بالطقس بين عامي كارثة 335سجل مكتب ألامم املتحدة للحد من مخاطر الكواثر، بمتوسط

، 4111-1991من جميع الكوارث املتعلقة بالطقس من ٪ 47 ، وشكلت الفيضانات2004-1995مقارنة بين ٪ 14 بزيادة قدرها

 مليار نسمة. 2.3 على مما أدى بالضرر 

أغلب الدول العربية معرضة بشدة ألخطار طبيعية وهشاشة الانظمة البيئية وضعف اقتصاديات الدول ومحدودية 

تها على مواجهة الاخطار الطبيعية وكل هذه املخاطر ستؤذي الى تفاقم الفقر وتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية قدرا

للسكان، لكن يبدو أن تسيير ألازمات الناجمة عن الكوارث وميدان الوقاية ليست في مستوى التحديات بالنظر للحوادث التي 

 تعرفها البالد العربية.

ية وقدرة فعال العربي ومدىلتقى نريد تسليط الضوء على مختلف الاخطار الطبيعية التي تهدد العالم من خالل هذه امل

 آلاليات القانونية القائمة على حماية السكان ضد هذه املخاطر.

  ستعمال تقنيات الاستشعار عن بعد.ومدى انتهاج التنمية املستدامة في ادارة املخاطر الطبيعية بالعالم العربي وا

 :املؤتمر أهداف

 :لتحقيق ألاهداف التالية يهدف املؤتمر

 معرفة مختلف ألاخطار املهددة للدول العربية. 

 بيان إلاطار القانوني للوقاية من ألاخطار الكبرى وتسيير الكوارث. 

 التغيرات املناخية ودورها في تراجع انتاج الغداء والتنمية الزراعية. 

 لطبيعية وطرق تعميرهاتحديد ألاقاليم املعرضة لألخطار ا. 

 .إبراز التكنولوجيا الحديثة في دراسة ألاخطار الطبيعية 

 .الكشف عن آثار التغيرات املناخية على ألانظمة البيئية واملجاالت الحضرية والريفية 

 :املؤتمر محاور 

 العربي العالم في والبيئية املناخية التغيرات ألاول: املحور 

ية تتمثل لى تغيرات مناخإاملوارد الطبيعية، يتعرض العالم العربي  وألايكولوجي وهشاشةي املناخ غرافي،جنظرا للموقع ال

اإلضافة وتفاقم مشكلة التصحر، بنظمة البيئية نخفاض املردود الفالحي وتدهور ألا ا في النقص الكمي والنوعي للموارد املائية،

 .صبحت تورق الحكومات العربيةألى معضلة الفيضانات التي إ

 الطبيعية ألاخطار  الثاني: حور امل

يعاني العالم العربي من العديد من املخاطر الطبيعية متباينة بتباين التركيبة الجيولوجية والتضاريسية باإلضافة الى 

 تأثير املوقع الفلكي للمنطقة ويمكن حصر هذه الاخطار في:

 الانزالقات الطبيعية 

 التغيرات املناخية 

 الفيضانات 

 التصحر والجفاف 
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 حرائق الغابات 

 الطبيعية ألاخطار  من للحماية التشريعي إلاطار  الثالث: املحور 

من الاخطار املتعلق بالوقاية  12/41القانون هي السياسات والتشريعات املمارسة من طرف الحكومات ففي الجزائر طبق 

 طار التنمية املستدامة.إالكبرى وتسيير الكوارث في 

 العمرانية املخططات في الطبيعية ر املخاط مراعاة الرابع: املحور 

وقائي ومراعاة الاخطار الطبيعية في املخططات العمرانية ووضع السبل الكفيلة الهدف من املحور تطوير الاعالم ال

 بالتصدي لكل الكوارث ذات املصدر الطبيعي كي تستطيع مدننا خاصة الصمود في وجه هذه املخاطر.

 الطبيعية املخاطر  إدارة في بعد عن الاستشعار  دور  الخامس: املحور 

الكشبببببببببف عن نوعية التربة ومدى  فييعتمد عليها  التيأصببببببببببحت تقنية الاسبببببببببتشبببببببببعار من بعد أحد التقنيات ألاسببببببببباسبببببببببية 

تعرضبببببت للتصبببببحر، كما سبببببمد الاسبببببتشبببببعار عن بعد عن تحميل الصبببببور الفضبببببائية  التيخصبببببوبتها أو جفافها، وتحديد املناطق 

 .إدارتها بدقةبمقارنة رقمية دقيقة مما يسمد فعال  البيئية ومقارنتهااملوقع من دراسة التغيرات لفترات زمنية متعاقبة لنفس 

 الغذائي وألامن املناخية التغيرات :السادس املحور 

للتغيرات املناخية تأثير سلبي على مناطق إنتاج الغذاء في مختلف الدول العربية، حيث إن تراجع انتاج الغداء بسبب 

أعاصير ضافة لحدوث الشديد واتساع رقعة التصحر، باإل  ناخي يمكن أن يؤدي إلى وقوع كوارث، مثل: الجفافالتغير امل

بشكل مفاجئ كما أنه في معظم الدول العربية، ستتسبب موجات الجفاف، وعدم انتظام هطول ألامطار، في تغيير  وفيضانات

 نتاج الغداء.إالنظام املناخي؛ مما سيزيد في تعقيد معضلة 
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 فهرس املحتويات

 الباحث عنوان املداخلة صفحةال
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تأثير التغيرات املناخية على املوارد املائية الجوفية باملدارات املسقية باملغرب العربي: 

 نموذج املدار املسقي بسهل تادال "املغرب" 

 د.نجاة أكحال

 د.يوسف آيت خدجو

24 
 )الفسيولوجية( في شمالي شرقي ليبيا للفترةالتغير في مستويات الراحة املناخية 

 (2205 – 0591من )

 د.علي مصطفى سليم

 أ.د.مولود علي بريبش

 أ.اسمهان علي املختار عثمان

 د.علي أحمد علي ضيف هللا التغيرات املناخية وآثارها املستقبلية على اليمن 42

ليالعمران وألاخطار الكبرى بمدينة الجزائر ومجالها املتروبو  97  بودقة  د.فوزي 

 الكوارث الطبيعية والبيئية في الحوز الشرقي )املغرب( ثدور التغيرات املناخية في حدو  70
 ط.د.عبد الرحمن الناطوس

 ط.د.عبد الصمد الزو 

50 
املخاطر الطبيعية ورهان التدبير املستدام بإقليم الدريوش )املغرب(: مخاطر حرائق 

 الغابات نموذجا

 ط.د.بالل املنعيم

 ط.د.محمد الزاهر

 ط.د.إلهام السرحاني

002 

الجفاف( وعالقتها بالتغيرات املناخية  -تواتر الظواهر املناخية القصوى )الفيضانات 

)املغرب(، دراسة كرونولوجية للتساقطات املطرية ألاطلس ي بساحل سهل الغرب 

 السنوية.

 د.يونس الحيمر

002 
 عقاريةاملمتلكات الالكوارث الطبيعية على  آثار إجبارية التأمين كآلية تشريعية للحد من

 في الجزائر
 د.ملين لعريط
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مدينة تمنراست ما بين خطر الفيضانات والتحكم فيها باستعمال نظم املعلومات 

 الجغرافية 

 ط.د.عبد العالي بن شنة

 ط.د.مفيدة بوقبرين

 ط.د.أسماء عليوش

 ياة البشرية والحيوانية والنباتيةونتائجها على الح ألاخطار الطبيعيةآثار  010
 ط.د.عبد العالي قميدة

 ط.د.صادق ويس

 د.العربي بن رمضان إشكالية املاء بالعالم العربي: إلاكراهات والرهانات 074

 التأمين كألية إلدارة تبعات مخاطر الكوارث الطبيعية في الجزائر 017

 د.محمد حيمران

 أد.حسين حساني

 ط.د.فاطمة مخلوف

 لسياسات والتشريعات املمارسة من طرف الحكومات للوقاية من أخطار الكوارثا 222

 ط.د.شيماء مطرفي

 ط.د.سميرة جباري 

 ط.د.محمد شكيب ثاليجي
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 ساعد سعودد.وحيد 
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 دينامية تمدين الشريط الساحلي بضاحية مدينة الدار البيضاء 

 بين الخرق القانوني والتهديد البحري 

 د.محمد مدينة 

 ط.د.املهدي إدبرك
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211 Le Maroc face aux changements climatiques : Entre vulnérabilité et 

action 
Dr.Aziz Razoki 
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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 
 جامعة ابن طفيل /القنيطرة/ املغرب    /أكحال نجاة دة

Dr. Najat AKHAL/ University Ibn Tofail, Kenitra / morocco 

 بني مالل/ املغرب/ي اسليمانجامعة السلطان موال  /خدجو يوسف ايت. د 

Dr.Youssef Ait Khadjou/ University , Sultan Molay Slimane, Kenitra / morocco   

 امللخص:

ل عشوائي خيرة خضعت الستغالبصفة عامة، تأثرت البيئة بالفالحة خاصة في املجاالت التي تعرف فالحة مكثفة باملدارات املسقية، هذه ألا 

بيدات، وألاسمدة وكذلك طرائق السقي، مما أدى إلى التأثير السلبي على الفرشات املائية سواء القريبة من السطد أو العميقة، مرتبط باستعمال امل

خية لتغيرات املناا والتربة والكائنات الحية الحيوانية والنباتية.  وتمثل هذا التأثير في تراجع املستويات البيزو مترية، والش يء الذي زاد الطين بلة هو 

لزمني االتي أصبحت تعرفها املنطقة املتمثلة في املدار املسقي بسهل تادال، حيث ضعف معدل التساقطات السنوية باإلضافة الى توزيعها املجالي و 

حة التربة جة ملو تراجع املستويات البيزو مترية بشكل كبير جدا، زيادة ارتفاع على ارتفاع در  إلى غير املتوازن وكذلك طول الفترة الجافة، مما أدى

 خاصة بكل من قطاع بني عمير وبني موس ى الغربية.

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

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:

انطالقا من منتصف القرن العشرين بدأ العالم يعرف تحديا مائيا حقيقيا خصوصا امام التغيرات املناخية التي اصبد 

اني الكبير والذي حاجياته املائية ما فتئت تتزايد يوما بعد يوم، وامام هذه التحديات يتخبط فيها العالم وكذلك التزايد السك

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

، حيث ل تصادية ألاخرى، واملغرب يعتبر من بين هذه الدو القطاعات التي تستهلك اكبر كمية من املياه مقارنة مع القطاعات الاق

جل النهوض بهذا القطاع، بحيث أصبحت الفالحة القطاع الذي أإلامكانيات املادية واملعنوية من عمل على تعبئة مجموعة من 

ارد املائية سيما  املو يحظى بأولوية من طرف الدولة، وقد ساهم بشكل كبير في التأثير على البيئة وتدمير عناصرها ومكوناها ال 

الجوفية، بفعل مجموعة من العوامل واملتمثلة أساسا في الزراعة الكثيفة  التي تعتمد على الاستعمال املكثف لألسمدة  

ها وغير املعقلن، مما الحق بالحيوية  بسبب الاستعمال املكثف واملبيدات، وهذه ألاخيرة اثرت بشكل سلبي على هذه املادة 

التي أصبحت تهدد حياة   حيث اصبحت عرضة للتلوث  واملتمثل في ارتفاع معدالت امللوحة وكذلك النترات اضرارا عميقة

لتجديد لتتصف بكونها غير قابلية  والعميقة والتيمن السطد  املائية القريبةالانسان . باإلضافة الى ذلك تعرضت الفرشات 

بية ألاراض ي الزراعية نظرا لعدم كفاية املياه السطحية لتل حيوية لسقيالكبير بسبب الاستغالل املكثف لهذه املادة  الستنزاف

الحاجيات الفالحية امام التغيرات املناخية التي تعرفها املنطقة املتمثلة في تقلص معدل التساقطات السنوية وطول الفترة 

أثير تإشكالية  التي تتمحور حول -ملشاركةوالاهداف ألاساسية من وراء هذه ا النتد.الجافة مما يحفز عمليتا التبخر و الحارة و 

-التغيرات املناخية على املوارد املائية الجوفية باملدارات املسقية باملغرب العربي: نموذج املدار املسقي بسهل تادال "املغرب"

توجد وراء هذا  التيتمثل أساسا في تبيان الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها املوارد املائية الجوفية وألاسباب الحقيقية ت

التدهور، وكذلك اثارة انتباه الجهات املعنية بهذه الكوارث التي أصبحت تهدد البيئة وحثها على التدخل لحماية هذا املورد 

الحيوي، وذلك عن طريق التوعية والتحسيس واملراقبة وتفعيل القوانين وادخال  تقنيات جديدة للسقي للتقليص من تبذيره. 

ة هذه إلاشكالية اعتمدنا على منهجية دقيقة مكنتنا من إلاملام بهذه الظاهرة واملتمثلة أساسا في العمل امليداني ومن أجل معالج

فالح باملدار املسقي بسهل تادال من أجل ملء الاستمارات، وقمنا بتحاليل خاصة  661(، حيث تم استجواب ما يناهز 4112)

وذلك عن طريق )labo MAGاملختبر الفالحي بالدار البيضاء) في (2020)ت املبيدات ومخلفا (2019)بامللوحة لكل للتربة واملياه 

ملكتب ا  أخذ عينات من التربة و املياه الجوفية، باإلضافة إلى ذلك استثمرنا مجموعة من املعطيات تم الحصول عليها من طرف

نتائج املتوصل كما عملنا على تمثيل ال ويات البيزو مترية(. املست -تائج  لتحاليل ملوحة التربة الجهوي لإلستثمار الفالحي لتادال )ن

إليها في مبيانات من أجل توضيد الظاهرة بشكل دقيق. والغاية من ذلك، تتجلى في محاولة نشر الوعي البيئي لدى مختلف فئات 

ة ومدار ارات املسقية بصفة عامباملد ائية الجوفيةذي تعرفه املوارد املاملجتمع حتى يتسنى التقليص من التدهور والاخالل ال

 سهل تادال على الخصوص. وفي هذا السياق ركزنا على مجموعة من العناصر ألاساسية 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 اوجوييةبعض اإلجراءات واالقرتاحات من أجل احلفاظ على املوارد امل 
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 : توطين منطقة الدراسة(01)خريطة رقم 

 
 أوال: مظاهر وتجليات التغيرات املناخية بسهل تادال 

ج بارد ورطب من نونبر الى مارس شبه جاف مع وجود مميزات قارية تجلت في منا بمناخ متوسطيدال اتتميز منطقة ت

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

 قدمأالتيتعتبر و بني عمير  دريس بقطاعإطة أوالد ، كمحمحطات مناخية باملنطقة املدروسة من املعطيات التي توجد بعدة

 حدث والتي توجد بالجنوب الشرقي من املدار املسقي.بر ألا تباملنطقة ثم محطة بني مالل التي تع محطة مناخية

 التساقطات .0

ملم خالل السنوات ألاخيرة مع توزيع متباين في الزمان واملكان،  011ال يتجاوز  باملنطقة املدروسة متوسط التساقطات

بمحطة مشرع  012ملم بمحطة بني مالل و 212بين ما رجح أت 4116/4111ساقطات بالنسبة لسنة وسط السنوي للتتفامل

ريل أببين أكتوبر و  الفترة املمتدة ما ملم، هذه التساقطات تتركز خالل 116الضحك في حين سجلت محطة اوالد سيدي ادريس 

م اصيف بغياب تز الييوما فقط، في حين يتم 01لم تتجاوز  4116/4111متركزة في بعض ألايام فقد من السنة، ففي سنة 

 الجبل. قدمبعض الزخات الرعدية على مستوى ناء ثللتساقطات باست

 

 

 



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   15 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

 2201/2207و  0512/0510بين  : تطور معدل التساقطات باملدار املسقي لسهل تادال ما(01)شكل رقم 

 
 املصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرف(

 لحرارة ا.4

، حيث 21°و 02°بين  اوح مار جل أقصاها خالل فصل الصيف حيث تتكبيرة جدا تستعرف درجات الحرارة تغيرات فصلية 

في املقابل سجلت ادنى درجات الحرارة  ،21.2°تجاوزت  والتي 4112سجلت اقص ى متوسط درجات الحرارة القصوى في أكتوبر 

متوسط و  11°و  -0° يا تتراوح مابينلدنعلى العموم فدرجات الحرارة ا ،4112فبراير  في-0°باملدار املسقي خالل فصل الشتاء 

 . 19°درجات الحرارة السنوي في املنطقة يتراوح حوالي 

 : تطور درجات الحرارة باملدار املسقي لتادال ) (02الشكل 

 

 املصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرف
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 0519/0511يس مابين : تطور درجات الحرارة القصوى حسب محطة بني مالل ومحطة أوالد ادر (03)شكل 

 2207/2201و

 

 املصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرف(

 0519/0511درجات الحرارة املتوسطة الشهرية حسب محطة بني مالل ومحطة أوالد ادريس مابين  ر تطو  (04) :شكل

 2207/2201و

 

 املصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرف(

 

 

 

 

; محطة أوالد ادريس 
; محطة أوالد ادريس 52.9; شتنبر 
50.2; أكتوبر 

; محطة أوالد ادريس 
41.2; نونبر

; محطة أوالد ادريس 
33.2; دجنبر 
; محطة أوالد ادريس 

33.2; يناير 

; محطة أوالد ادريس 
36.4; فبراير

; محطة أوالد ادريس 
45.2; مارس 

; محطة أوالد ادريس 
51.2; ابريل 

; محطة أوالد ادريس 
58.2; ماي  ; محطة أوالد ادريس 

55.2; يونيو

; محطة أوالد ادريس 
58.8; يوليوز

; محطة أوالد ادريس 
57.2; غشت 

;  محطة بني مالل 
;  محطة بني مالل 46.2; شتنبر 
42.8; أكتوبر 
;  محطة بني مالل 

35.4; نونبر
;  محطة بني مالل 

30; دجنبر 

;  محطة بني مالل 
32; يناير 

;  محطة بني مالل 
35.2; فبراير

;  محطة بني مالل 
41.6; مارس 
;  محطة بني مالل 

39.6; ابريل 

;  محطة بني مالل 
44; ماي 

;  محطة بني مالل 
46.2; يونيو

;  محطة بني مالل 
48; يوليوز

;  محطة بني مالل 
47.6; غشت 

ة 
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الشهور

محطة أوالد ادريس  محطة بني مالل 

; محطة أوالد ادريس 
26.4; شتنبر 

; محطة أوالد ادريس 
22.4; أكتوبر 

; محطة أوالد ادريس 
16.8; نونبر
; محطة أوالد ادريس 

14.4; دجنبر  ; محطة أوالد ادريس 
12.2; يناير 

; محطة أوالد ادريس 
13.8; فبراير

; محطة أوالد ادريس 
17.0; مارس 

; محطة أوالد ادريس 
18.9; ابريل 

; محطة أوالد ادريس 
23.1; ماي 

; محطة أوالد ادريس 
25.6; يونيو

; محطة أوالد ادريس 
29.1; يوليوز

; محطة أوالد ادريس 
29.0; غشت 

شتنبر ; محطة بني مالل 
 ;26.1

أكتوبر ; محطة بني مالل 
 ;21.6

; نونبر; محطة بني مالل 
16.0

دجنبر ; محطة بني مالل 
 ;12.4

; يناير ; محطة بني مالل 
12.2

; محطة بني مالل 
13.5; فبراير

مارس ; محطة بني مالل 
 ;16.2

ابريل ; محطة بني مالل 
 ;18.2

; ماي ; محطة بني مالل 
22.0

; يونيو; محطة بني مالل 
25.8

; محطة بني مالل 
29.8; يوليوز

غشت ; محطة بني مالل 
ة 30.5; 
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الشهور 

محطة أوالد ادريس  محطة بني مالل 
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 0519/0511 نما بيدريس إواملتوسطة حسب محطة أوالد ات الحرارة القصوى، الدنيا : تطور درج(05)شكل

 2207/2201و

 

 املصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرف(

  2207/2201و 0519/0511بين  دريس ماإطة أوالد ح: تطور متوسطات الحرارة القصوى حسب م06)شكل 

 

بيع )بتصرف(املصدر: وكالة الحوض املائي الم الر   

 

 

 

درجات الحرارة القصوى  درجات الحرارة الدنيا  درجات الحرارة المتوسطة

y = 0.3215x + 44.935
R² = 0.3138
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 2207/2201و 0519/0511بين  ما نيا واملتوسطة حسب محطة بني مالل: تطور درجات الحرارة القصوى، الد(07)شكل 

 

(املصدر: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرف  

 

    2207/2201لى إ 0519/0511: تطور درجات الحرارة القصوى حسب محطة بني مالل من (08)شكل 

 

(: وكالة الحوض املائي الم الربيع )بتصرفاملصدر  

لقصوى ، فالحرارات اجدا كما هوموضح في املبيان أعالهباملدار املسقي لسهل تادال بارتفاع كبير ميز درجات الحرارة تت

ر ل التبخدريس واملحطة املناخية بني مالل، مما يساعد على ارتفاع معدإحسب املحطة املناخية أوالد  19°و  24°بين  تتراوح ما

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

 .41°و  41°بين  ، في املقابل تتراوح درجات الحرارة املتوسطة مافي السقي
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الشهور 

درجات الحرارة القصوى  درجات الحرارة الدنيا درجات الحرارة المتوسطة 
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السنوات 
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 سهل يباملسق باملدارلتغيرات املناخية بسبب ا املكثف الاستغالل أمام الباطنية الفرشة مستوى  تراجعثانيا: 

 :تادال

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

مير، ني عقطاع بع كل من قطاع بني موس ى الشرقية و باملدار نفسه،  فقطاع بني موس ى الغربية سجل تراجعا كبيرا باملقارنة م

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

الدافع لبية حاجيات الفالحة من املاء، و ، بحيث أن معظم الفالحين بقطاع بني موس ى الغربية يستعملون املياه الباطنية لت4112

هم الفالحي باملنطقة فيجدون أنفس لالستثمار يشرف عليها املكتب الجهوي عدم كفاية مياه الري التي  لك هو ألاساس ي وراء ذ

 مضطرين لحفر آلابار الستغالل املياه الباطنية.

 : تطور املستوى البيزو متري باملدار املسقي بسهل تادال(09)شكل 

 

)بتصرف(وكالة الحوض املائي الم الربيع  ،الفالحي لتادال ار لالستثمصدر: املكتب الجهوي امل  

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

هو مبين في املبيان مترا كما  16و 1مستوى املستويات البيزو مترية والتي ظل متوسطها يتأرجح بين  توجد علىالفوارق التي 

لفالحة ااملكثف للمياه الباطنية، فمعظم الفالحين باملدار يستعملون هذه املياه لتلبيه حاجيات  الاستغاللذلك إلى  أعاله، ويرجع

 باملائة من الفالحين يستغلون أكثر من بئر  10لعدم كفاية مياه الري السطحية أو طول الفترات الجافة في السنة.  فأكثر من  إما

قدر نسبتهم ت إلانجذابي والذينالسقي  الفالحين إلىإلى ذلك، لجوء  واحدا، باإلضافةيستغلون بئرا  باملائة منهم 21وحوالي واحد 

يساهم في ضياع كميات مهمة من املياه كما أوضحت ذلك الدراسة امليدانية، واستعمال مياه السقي  باملائة مما 29بحوالي 

 ( 4112امليدانية  التربة. )الدراسةعن حاجيات املزروعات من املاء أو  دراية سواءة ليست لهم أي باملائ 96بشكل عشوائي بحيث 
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 : توزيع الفالحين حسب طريقة السقي باملدار املسقي بسهل تادال(10)شكل 

 
 2201املصدر: عمل ميداني سنة 

 ادالتوزيع الفالحين حسب توفرهم على آلابار باملدار املسقي بسهل ت: (11)شكل 

 

2201ملصدر: عمل ميداني سنة ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

89%

7%

الموضعي

االنجذابي

المختلط

23%

77%

الفالحون الذين ال يتوفرون على بئر  الفالحون الذين  يتوفرون على بئر 
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 الفالحين حسب عدد آلابار التي يتوفرون عليها باملدار املسقي بسهل تادال : توزيع(12)شكل 

 

 2201املصدر: عمل ميداني سنة 

نطقة وارتفاع باملطول الفترة الجافة  تادال أبرزهاأسباب في استنزاف الفرشات املائية باملدار املسقي بسهل  ساهمت عدة

فعل عدم إما بتكرر انطالقا من الفرشة املائية يدفع الفالح للسقي امل التبخر الذيدرجات الحرارة باملنطقة، مما يحفز عميلة 

يوم. باإلضافة  11حيانا إلى الفالحي أو طول الدورة التي تصل أ لالستثمار كفاية مياه الري املوزعة من طرف املكتب الجهوي 

زروعات العلفية، الخضر والفواكه الفصلية املزروعات تتطلب كميات مهمة من املاء كالحوامض، الشمندر السكري، زرع مإلى 

 .اطنية باملدار املسقيباملائة من الفالحين يضطرون الستعمال املياه الب 11... مما دفع حوالي 

 قطاع بني عمير : تطور املستوى البيزومتري في عالقته بالتساقطات املطرية ب(15)الشكل 

 

)بتصرف( الربيع وكالة الحوض املائي الم ،الفالحي لتادال لالستثمار صدر: املكتب الجهوي امل  
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 : تطور املستوى البيزومتري في عالقته بالتساقطات املطرية بقطاع بني عمير(14)لشكل ا

 

)بتصرف( الربيع موكالة الحوض املائي ال  ،صدر: املكتب الجهوي لسإستثمار الفالحي لتادالامل  

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

ني قطاع بخاصة في السنوات التي عرفت  قلة التساقطات  سواء في قطاع بني عمير او  ،متر كمتوسط فقط 11هذا التراجع 

بسبب قلة التساقطات، حيث اضطر الفالحون لحفر الابار من اجل تلبية  4112و  4114 موس ى، كما الشأن بالنسبة لسنة

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

لفالحين ع  املستوى البيزومتري نسبيا فقط بفعل تراجع اتبذير كميات مهمة  من املاء، لكن في املقابل خالل الفترات املطيرة يرتف

عن السقي باملياه الجوفية الفرشة املائية تتغدى بالتساقطات، لكن على الرغم من ذلك الفرشة املائية تتراجع باستمرار لكون 

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

 :خاتمة

تراجع املستويات البيزومترية للفرشاة املائية سواء العميقة او القريبة من ير في بشكل كبناخية ت التغيرات املساهم

حيث أن هذا إلاكراه املتمثل في التغيرات املناخية التي اصبد يعاني منها املدار املسقي لسهل تادال   دفع الفالحين  ،السطد

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

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

تؤدي إلى كوارث أخرى بشرية ، كما يمكنها أن والاقتصادأجل تجنب هذه الكارثة البيئية التي سوف تصبد تهدد الحياة 

مالها والتي يمكن إجاملوارد املائية الجوفية باملنطقة مرارية وسياسية، يجب القيام بمجموعة من إلاجراءات من أجل تأمين است

 فيما النقط آلاتية:

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

  حين من أجل زراعة املغروسات أو املزروعات ألاقل استهالكا للماء والتي تتكيف مع املناخ شبه الجاف.تحفيز الفال 
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  تجنب استعمال مياه واد أم الربيع في السقي نظرا مللوحتها املرتفعة لكونها تساهم في الرفع من ملوحة التربة والفرشة

 .املائية

 فالحين، وذلك عن طريق تحديد الساعات التي ال يجب تجاوزها سواء تقنين مدة استغالل املياه الباطنية من طرف ال

 في اليوم أو الشهر وذلك بوضع عدادات خاصة.

 :قائمة املراجع

1) AKHAL N, (2020), la dynamique environnementale aux milieux agricole, ex PIT, ouvrage collectif ; la 

recherche géographique au Maroc et la question du développent, 1ere Edition, Sté super copie Sarl  

2) BEDHRI m., (2019). Le rôle et l’action du conseil économique, social et environnemental pour le 

raffermissement de la législation écologique, revue marocaine de l’environnement, imprimerie El Maarif Al Jadida     

3) ELIBRAHIMI H., (4111), état actuel de l’exploitation des eaux souterraines dans le périmètre irrigué de 

Tadla : cas la nappe phréatique et la nappe captive d’éocène, Mémoire du troisième Cycle pour l’obtention du 

diplôme d’Ingénieur d’Etat en Génie Rural, IAV Hassan II, Rabat   

4) ROUANE M., SEBTI N., (2004), évaluation de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, pour une 

agriculture raisonnée, Mémoire du troisième Cycle pour l’obtention du diplôme d’Ingénieur d’Etat en 

agroéconomie, IAV Hassan II, Rabat 

5) YAO N'Dri J-N., (2006), la contribution à la mise en place d’un centre virtuel de l’eau agricole : problème 

de pollution des eaux liée à   l’irrigation dans les grandes périmètres du Maroc, mémoire de troisième cycle pour 

l’obtention du diplôme d’ingénieur d’état en génie rural, option : irrigation, IAV Hassan II, Rabat  

6) YECHI H., (2008), Evaluation des performances de l’utilisation des eaux souterraines par les exploitations 

agricoles de la zone côtière du gharb, Mémoire de troisième cycle option génie rural, IAV Hassan II, Rabat. 

7) Soudi B., Chiang C.N. et Zraouli M., (1990). Variations saisonnières de l’azote minéral et effet combiné de 

la température et de l’humidité du sol sur la minéralisation. Actes, IAV Hassan II. Vol, 10 (1) 

 

 

 

 

 

 

 



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   24 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

 التغير في مستويات الراحة املناخية )الفسيولوجية( في شمالي شرقي ليبيا للفترة

 (.2205 – 0591من )

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

 (1958-2019) 
 ليبيا/جامعة مصراتة /د. علي مصطفى سليم

Dr.Ali Mostafa Salim/University of misurata/Libya 

 جامعة الزاوية /أ.د. مولود علي بريبش 

Prof.Mouloud Ali Bribish/ university of Al-Zawya/Libya 

 ليبيا/جامعة الزاوية /أسمهان علي املختار عثمان .أ

Ismahene Ali El-Mokhtar Othmane/ university of Al-Zawya/Libya 

 امللخص:

نقاط للرصببببببد  الفسببببببيولوجية والكشببببببف عن تغيرها في شبببببمالي شببببببرقي ليبيا باالعتماد على خمس تويات الراحةهدف البحث إلى تحديد مسبببببي

 (.4119 – 1929(، والفترة الثانية )1922 – 1912سنة، حيث قسمت على فترتين: الفترة ألاولى من ) 64خالل مدة

لتي توضبببببببببببح العالقة بين درجة الحرارة وسبببببببببببرعة الرياح، واخضببببببببببباع ( ا SIPILE and PASSELلتبريد الرياح ) KOوذلك باالعتماد على معادلة 

حيث دلت نتائج البيانات أن Independent – Samples T Testالاحصائي وباستخدام الاختبار   SPSSالبيانات الختبار الفترتين باالعتماد على برنامج 

 في مسبببببببببببتويات الراحة على مسبببببببببببتوى داللة إحصبببببببببببائية
ً
لك الرتفاع درجة الحرارة درجة مئوية واحده في الفترة الثانية عن وذ %1أقل من  هناك تغيرا

 ألاولى.

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

Abstruct: 

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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 قدمـــــة:م

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

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

قد حظيت هذه ف إلانسانلخطورة تأثيراتها على بيئة وصحة  ذلكير املباشرة على حياة إلانسان. و اشرة وغتأثيراتها املختلفة املب

الظاهرة باهتمام املجتمع الدولي وألاوساط العلمية والسياسية ألنها ستعرض الكثير من دول العالم إلى مخاطر منها الجفاف 

 الحيوانالشديد الذي يؤدي إلى نقص إلانتاج الزراعي و 
ً
 لقيام صراعات محتملةأي، كما أنها أصبحت سببا

ً
 جديدا

ً
 .و عامال

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

IPCC من عد ت، التي عناصر املناخية ألاخرى في جميع الوذلك ألن أي تغير يحدث في درجة الحرارة سيؤدي إلى تغير  ،بشكل خاص

، فله تأثير وللمناخ تأثير مزدوج على إلانسان .(411ص.، 1211، طلبة) تهوصح إلانسان راحةملؤثرة في هم العوامل الطبيعية اأ

مباشرة ر و غيأملوجة برد شديدة وهو في العراء،  في حالة تعرض إلانسان ،ت قد تكون مباشرةفسيولوجي ونفس ي، وهذه التأثيرا

 لجوالى وجود صلة وثيقة بين عدد الوفيات وحاالت إحصاءات العاملية كما دلت إلا  والحشرات،تعرضه للميكروبات  نتيجة

 .(21ص.، 4114، موس ى)

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

كما أن هناك عالقة قوية بين تأثير درجة حرارة الهواء وسرعة الرياح على راحة إلانسان، فعندما ، The Winter Gloomالشتاء 

متر في الثانية تزيد من احساس إلانسان بالبرودة  10ترتفع أو تنخفض الحرارة عن املعدل مع هبوب للرياح بسرعة تزيد عن 

 ذا هبت رياحاخات البحرية واملناخات القارية إنزعاج وقلة الراحة في املنباال  إلانسان ويشعر (.11ص.، 1992، فايد)أو بالحرارة 

 (.  92ص.، 4114موس ى، ) السرعةشديدة 

 :هداف الدراسةأ

 ليبيا، وتحليل أسبابها وتحديد  يشرق يتحديد مستويات الراحة الفسيولوجية والكشف عن تغيرها في شمال

 مستوياتها الشهرية والفصلية والسنوية.

  من حيث توزيعاتها ومعدالتها الشهرية والفصلية والسنوية. درجة الحرارة وسرعة الرياح خصائصإظهار 

 .تحديد الخصائص الفصلية للمناخ الحيوي في منطقة الدراسة 

  سرعة الرياح.الشهرية تحت تأثير  الجافةتحديد أنسب الفصول والشهور لراحة إلانسان وفقا لدرجة الحرارة 

 مشكلة الدراسة:

 ل الدراسة إلاجابة عن التساؤالت آلاتية:تحاو 

 يشرق يبهل يمكن تحديد مستويات الراحة الفسيولوجية والكشف عن تغيرها، وتحليل أسباب تباينها املكاني في شمال 

 ليبيا؟

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

 ريحة في شمال شرق ليبيا؟مرى غير هل هناك فصول مريحة وأخ 

 في راحة إلانسان في منطقة الدراسة؟ 
ً
 هل يمكن تحديد العنصر املناخي ألاكثر تأثيرا
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 فرضياتها:

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

 ات الراحة املناخية )الفسيولوجية( في منطقة الدراسة.  يؤثر التغير املناخي على مستوي 

 .لراحة إلانسان في منطقة الدراسة 
ً
 يعد كل من فصلي الصيف والخريف ألانسب مناخيا

  .تعد درجة الحرارة وسرعة الرياح من أكثر العناصر املناخية تأثيرا في راحة إلانسان 

 منطقة الدراسة:

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

° 41 11´ –° 19 11´طول جدابيا، وتمتد فلكيا بين خطي إيحدها من جهة الجنوب الواحات ومن جهة الجنوب الغربي منطقة 

 
ً
، وتشغل مساحة ° 04 11´ –° 42 11´عرض  وبين دائرتيشرقا

ً
من جملة مساحة  %2نحو يمثل  بما 4ك م 101916شماال

(. وتمثل أحد 1الشكل) والجبل ألاخضر ودرنة والبطنان،ألاراض ي الليبية. وتضم إداريا مجموعة من املناطق منها: بنغازي واملرج 

من  %41.1مليون نسمة بما يعادل  1.121مناطق الثقل السكاني في ليبيا إلى جانب منطقة شمال غرب ليبيا، حيث يقطنها 

 من املدن املهمة منها مدينة بنغازي (1)4141نسمة في عام  مليون 6.931حوالي ليبيا البالغ  إجمالي سكان
ً
. وتضم املنطقة عددا

 ء، وطبرق، ودرنة، واملرج، وسوسة.ثاني أكبر املدن الليبية ومدن: البيضا

 .: املوقع الجغرافي ملنطقة الدراسة(01)لالشك

 
 

 25)، ص.0571على )ألاطلس الوطني، اعتمادا GISاملصدر: الباحثين باستخدام 
                                                           

 .( 2020)مصلحة إلاحصاء والتعداد، ليبيا، مؤشرات الديموغرافيا: تقدير السكان الليبيين حسب املناطق لسنة  -1
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 منهجية الدراسة ومصدر بياناتها:

 ـ منهجية الدراسة:0

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

درجة الحرارة، والرطوبة النسبية، دا على معادلة الحرارة الفعالة اعتماليبيا وعناصرها وتحليل تغيرها من خالل استخدام 

( اعتمادا tباإلضافة إلى املنهج إلاحصائي من خالل استخدام اختبار ) .إلانسانلقياس درجة تأثير املناخ على راحة وسرعة الرياح 

 إحصائيةة لتحديد فروق املتوسطات الحسابية بين فترتي الدراسة ومعرفة إذا كان هناك دالل SPSSحصائيةعلى الحزمة إلا 

 فيها.

 ـ البيانات املستخدمة:2

واعتدت الدراسة في تحديد مستويات الراحة املناخية وتحليل تغيرها املكاني على بيانات خمس نقاط للرصد املناخي 

 على بيانات املعدالت الشهرية الصادرة من نموذج القم –( 11) الجدول  -وهي بنغازي واملرج والبيضاء ودرنة وطبرق 
ً
ر اعتمادا

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

 (.4119 – 1912، للفترة املمتدة من )NASA POWERمن نموذج  DILLYيومية 

 

 املناخية املدروسة  املحطات (:00ل )جدو 

 . pro. EarthGoogleبرنامج الباحثين اعتمادا على  املصدر:

 :ول املبحث ألا 

 :( السنوية والفصلية لفترتي الدراسة/ سرعة الرياح م/ث درجات الحرارة الجافةم   )معدالتالتغير في 

 
ا
 .السنويةالتغير في املعدالت  :أوال

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

ن إذ شهد النصف الثاني من القر وما ينتج عليها من التغير في باقي عناصر املناخ ومن بينها سرعة الرياح، حرارة في درجات ال

 في معدالت درجات الحرارة في جميع محطات منطقة الدراسة
ً
 مستمرا

ً
والشكل  (14الحظ من الجدول )يإذ  .املاض ي ارتفاعا

، وهي قيمة تقل عن مستوى 1.111لداللة إلاحصائية في جميع املحطات أقل ( التغير في درجات الحرارة، إذ بلغت قيمة ا11)

الفترة الثانية ( لصالح م   1.29 – 1.24)درجة الحرارة الجافة ما بين متوسط ذ تراوحت الزيادة في ، إ1.11داللة إحصائية 

مما  ،ألاخرى  جميع العناصر املناخيةفي وقد أثر هذا التغير في درجات الحرارة (. 1912-1922) ولىألا الفترة عن ( 4119-1929)

 وراحته بشكل خاص. إلانسانالبيئة بشكل عام و ر فيثأ

وجود فروق في متوسط سرعة الرياح لصالح أدى إلى مئوية ن هذا التغير ولو كان نصف درجة أنجد  (14) من الجدول ف

، حيث سجل 1.11تقل عن مستوى الداللة  وهي 1.111( في طبرق وبقيمة داللة إحصائية بلغت 1912-1922الفترة ألاولى)

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

 4.02 62 04.1201 40.9262 طبرق 

 4.40 61 04.1604 44.6001 درنة

 19.16 611 04.1601 41.1121 البيضاء

 12.10 001 04.1210 41.9112 املرج

 4.19 0 04.1116 41.1161 بنغازي 
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م/ث بين  1.419م/ث وبفارق  2.61م/ث بينما سجل في الفترة الثانية  2.22متوسط سرعة الرياح في طبرق خالل الفترة ألاولى 

 في 
ً
 اتحيث زادت مستويسرعة الرياح خالل فترتي الدراسة، املتوسطين. أما بقية محطات منطقة الدراسة، فلم تشهد تغيرا

في كل من درنة واملرج وبنغازي ( 1.216، 1.009،1.291، 1.111والتي بلغت )1.11الداللة إلاحصائية ملتوسطات سرعة الرياح عن 

 على التوالي والبيضاء

 0591)( ملنطقة الدراسة للفترة من م/ث / سرعة الرياحم  الحرارة الجافة )لدرجةالتغير املعدالت السنوية  :(22جــدول)

– 2205). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 :باالعتماد على  ينثحابالعمل 

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

viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU 

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

 
 
 
 

ملحطة ا

 املناخية

املتوسط  العنصر املناخي/ فترتي الدراسة

السنوي لدرجة 

الحرارة الجافة 

 وسرعة الرياح

درجات  Tقيمة 

 الحرية

الداللة قيمة  

            إلاحصائية

PValue 

 فرق املتوسط

 

 طبرق 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 19.66 -4.132 61 <1.111  0.292 

2019-1989 41.11 

 1.419 0.001 61 3.475 2.22 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 2.61 

 

 درنة

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 41.12 -4.095 61 <1.111  0.242 

2019-1989 41.11 

 1.114 0.117 61 1.590 1.10 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 2.91 

 

 البيضاء

 درجة الحرارة

 الجافة

1988-1958 11.11 -4.162 61 <1.111  0.229 

2019-1989 11.11 

12.4 1958-1988 سرعة الرياح  0.182 61 0.856 1. 111  

2019-1989 62.4  

 

 املرج 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 11.61 -4.256 60 <1.111  1.201 

2019-1989 12.12 

.1 0.009 61 0.963 2.12 1958-1988 سرعة الرياح  214  

2019-1989 2.02 

 

 

 بنغازي 

 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 41.22 -4.802 61 <1.111  1.290 

2019-1989 41.91 

 

 سرعة الرياح

1988-1958 2.62 -0.685 61 0.291 1.122 

2019-1989 2.62 

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
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 لفترتي الدراسة.( ملنطقة الدراسة وسرعة الرياح م/ثم  الجافةالحرارة  )لدرجةلسنوية ا تاملتوسطا :(00الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2باحثين باالعتماد على الجدول عمل ال املصدر:

 ثان
ا
 :: التغير في املعدالت الفصليةيا

درجات الحرارة والرطوبة النسبية في جميع  لتغير اتجاه  وجود إلى t_testسلوب الاحصائي قد اثبتت النتائج باستخدام ألا 

اك تباين في مقدار هذا التغير (، بينما يوجد هن4119-1929و )( 1922-1912) خالل فترتي الدراسة محطات منطقة الدراسة

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

 الخريف:فصل   .0

 ن هناك أ( نجد 00من الجدول )
ً
محطات  أغلبدرجات الحرارة في فصل الخريف في نحو التغير في متوسطات  اتجاها

 طبرق،في كل من  1.111بلغت  إحصائيةداللة بو  (4119 – 1929)ة من ة الثانيلصالح الفتر درنة باستثناء منطقة الدراسة 

، 1.601، و1.622، و1.111بين فترتي الدراسة  اتفرق املتوسط حيث بلغ ،1.11مستوى  وهي تقل عن وبنغازي  املرج،و البيضاء، و 

ات ا ذو داللة إحصائية في متوسط درجم  في كل من بنغازي وطبرق واملرج والبيضاء على التوالي. أما درنة فلم تشهد تغير  1.192و

 .1.421مسجلة قيمة بلغت  1.11مستوى الداللة  Tالحرارة حيث تجاوزت نتيجة اختبار 

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

، أما درنة والبيضاء 1.11وهي أدنى من مستوى الداللة  1.112إحصائية بلغت  م/ث وبداللة 1.442طبرق بفارق بلغفي الثانية 

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

 .1.11الداللة إلاحصائية
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للفترة من في فصل الخريف لحرارة الجافة وسرعة الرياح الفروق بين املتوسطات الفصلية لدرجة ا (:20)جدول 

(0591 – 2205). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املحطة 

 املناخية

درجة الحرارة / فترتي 

 الدراسة

املتوسط 

الفصلي 

لدرجة 

الحرارة 

 الصغرى 

 Tقيمة 
درجات 

 الحرية

الداللة قيمة 

            إلاحصائية

PValue 

 فرق املتوسط

 

 طبرق 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-

1958 
41.16 

-4.335 61 <1.111  0.622 
2019-

1989 
44.42 

 سرعة الرياح

1988-

1958 
2.06 

0.111 61 0.004 1.442 
2019-

1989 
2.10 

 

 درنة

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-

1958 
19.12 

-1.125 61 0.421 0.041 
2019-

1989 
19.91 

 سرعة الرياح

1988-

1958 
2.11 

1.101 61 0.011 1.161 
2019-

1989 
2.61 

 

 البيضاء

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-

1958 
12.19 

-0.611 61 0.001 0.192 
2019-

1989 
19.12 

 سرعة الرياح

1988-

1958 
0.11 

-1.221 61 0.661 1.141 
2019-

1989 
0.12 

 

 املرج

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-

1958 
19.21 

-3.122 60 <1.111  1.601 
2019-

1989 
41.22 

 سرعة الرياح

1988-

1958 
2.02 

1.212 61 0.021 1.216 
2019-

1989 

0.91 

 

 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-

1958 
44.19 -2.211 61 <1.111  1.111 
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 : ين باالعتماد علىاحثمل البع

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

viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU  

4-  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( 12كدت نتائج الجدول )أ

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

 . في البيضاء، وهي فروقات ليست ذات داللة إحصائية م   1.119رجوفي امل م  1.111
ً
كما لم تشهد متوسطات سرعة الرياحتغيرا

 . 1.11مستويات أقل من مستوى الداللة  Tيذكر بين فترتي الدراسة في كل محطات منطقة الدراسة، إذ بلغت نتيجة اختبار 

للفترة من في فصل الشتاء وسرعة الرياح الفروق بين املتوسطات الفصلية لدرجة الحرارة الجافة  (:04)جدول 

(0591 – 2205). 
       

 

 

 

 بنغازي 

 

2019-

1989 
44.21 

 

 سرعة الرياح

1988-

1958 
2.06 

-1.042 61 0.129 1.192 
2019-

1989 
2.26 

املحطة 

 املناخية

املتوسط  درجة الحرارة / فترتي الدراسة

الفصلي لدرجة 

 الحرارة الصغرى 

درجات   Tقيمة 

 الحرية

الداللة قيمة 

            إلاحصائية

PValue 

 فرق املتوسط

 

 طبرق 

درجة 

الحرارة 

 الجافة

1988-1958 10.61 -0.620  61 1.102 0.192 

2019-1989 10.69  

سرعة 

 الرياح

1988-1958 2.21 -0.003  61 0.992 0.111 

2019-1989 4.87  

 

 درنة

درجة 

الحرارة 

 الجافة

1988-1958 12.26 0.144  61 0.912 0.112 

2019-1989 12.22  

سرعة 

 الرياح

1988-1958 11.1  -0.075  61 0.921 1.112 

2019-1989 1.14  

 

 البيضاء

درجة 

الحرارة 

 الجافة

1988-1958 11.14  

0.060 

 61 0.910 0.019 

2019-1989 11.14  

سرعة 

 الرياح

1988-1958 2.91 -0.229  61 0.241 0.041 

2019-1989 1.11  

 

 املرج 

درجة 

الحرارة 

 الجافة

1988-1958 11.14 -0.098  60 0.944 0.111 

2019-1989 11.12  

سرعة 

 الرياح

1988-1958 1.11 0.836  60 0.211 101.4  

2019-1989 2.92  
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 : باالعتماد على ثينحاالب

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

viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU  

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

 الربيع:فصل  . 0

أن هناك اتجاها تغير متوسطات درجات الحرارة في فصل الربيع في محطتي طبرق والبيضاء نجد  (11من خالل الجدول )

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

. وبفارق في املتوسط 1.116وفي البيضاء بقيمة داللة  .1.146داللة إلاحصائية في طبرق الداللة، حيث بلغت قيمة مستوى ال

 يذكر في متوسطات  1.061، و1.211بين الفترتين بلغ 
ً
م  على التوالي. بينما بقية املحطات )درنة، املرج، بنغازي( لم تشهد تغيرا

، حيث تجاوزت قيم مؤش
ً
 . 1.11ر الداللة درجات الحرارة خالل فترتي الدراسة، إذ سجلت فروقات غير داللة إحصائيا

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

ً
يع متوسط سرعة الرياح خالل فصل الرب في ا

، حيث بلغت قيمة الداللة إلاحصائية لفروق املتوسطات 1.11في كل من طبرق والبيضاء ضمن مستوى داللة إحصائيةيقل عن 

على التوالي.بينما لم تظهر مثل هذه الفروقات في م/ث 1.121م/ث،و 1.411في البيضاء،وبمقدار بلغ   1.119في طبرق و  1.114

،حيث بلغت قيمة مؤشر الداللة 1.11متوسطات سرعة الرياح في كل من درنة واملرج وبنغازي، إذا تجاوزت مؤشر الداللة 

 في املحطات الثالث 1.961و  1.421 1.119

 0591)للفترة من في فصل الربيع  بين املتوسطات الفصلية لدرجة الحرارة الجافة وسرعة الرياح الفروق: (05)جدول 

– 2205). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنغازي 

 

درجة 

الحرارة 

 الجافة

1988-1958 12.41 -0.494  60 0.641 0.112 

2019-1989 12.02  

 

سرعة 

 الرياح

1988-1958 2.11 0.200  61 0.411 1.111 

2019-1989 2.12  

املحطة 

 املناخية

املتوسط  درجة الحرارة / فترتي الدراسة

الفصلي لدرجة 

 الحرارة الصغرى 

درجات  Tقيمة 

 الحرية

الداللة قيمة 

            إلاحصائية

PValue 

 فرق املتوسط

 

 

ق طبر   

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 12.21 -4.421 61 1.146 0.211 

2019-1989 12.24 

411.1 0.014 61 4.126 1.10 1958-1988 سرعة الرياح  

2019-1989 94.2  

 

 

 درنة

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 12.11 -1.221 60 0.061 1.012 

2019-1989 12.26 

حسرعة الريا  1988-1958 1.11 1.949 61 0.019 121.1  

2019-1989 2.96 

 

 

 البيضاء

 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 11.00 -1.912 61 0.116 1.061 

2019-1989 11.69 

 0.126 0.119 61 1.420 2.20 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 2.02 
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 عمل الباحثين باالعتماد على :
 

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

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

 الصيف: . فصل4

 ( نجد هناك ارتفاع06من خالل الجدول )
ً
 في واضح ا

ً
من خالل مقارنة متوسطات الحرارة خالل فترتي  درجات الحرارةا

في جميع محطات   1.11 أقل منإحصائيةوعلى مستوى داللة ( 1989-2019) لصالح الفترة الثانيةالدراسة في فصل الصيف 

م  1.911م  في املرج و1.109بفارق في متوسط الحرارة تراوح مابين، 1.111تقل عن Tلة إحصائية الختبار ، وبقيمة دالالدراسة

 في درنة.

 انخفاض ملتوسط سرعة الرياح خالل فصل الصيففنجدبالنسبة  أما
ً
 واضح ا

ً
طبرق ي ولى فخالل الفترة الثانية عن ألا  ا

 م/ث 1.010بين املتوسطين بلغ  وبفارق   1.111بلغت قيمتها إحصائيةداللة  وعلى مستوى 
ً
. بينما لم تشهد بقية املحطات تغيرا

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

وكلها تتجاوز مستوى  ليعلى التوافي كل من درنة وبنغازي واملرج والبيضاء  1.912و 1.021و1.411و 1.111الداللة إلاحصائية 

 .1.11الداللة 

 0591)للفترة من  الصيفالفروق بين املتوسطات الفصلية لدرجة الحرارة الجافة وسرعة الرياح في فصل  (:06)جدول 

– 2205( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرج

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 11.69 -1.229 61 0.014 0.312 

2019-1989 16.04 

421.1 61 1.119 2.99 1958-1988 سرعة الرياح  .2111  

2019-1989 1.19 

 

 

 بنغازي 

 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 12.06 -1.901 61 0.012 0.392 

2019-1989 92.19  

 

 سرعة الرياح

1988-1958 2.91 -1.111 61 0.960 1.112 

2019-1989 2.94 

املحطة 

 املناخية

املتوسط الفصلي  درجة الحرارة / فترتي الدراسة

لدرجة الحرارة 

 وسرعة الرياح

درجات  Tقيمة 

 الحرية

الداللة ة قيم

            إلاحصائية

PValue 

 فرق املتوسط

 

 طبرق 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 29.27 -6.046 12 < 2.220  2.111 

2019-1989 29.19 

400.0 9.22 1958-1988 سرعة الرياح  12 0.000 020.2  

2019-1989 70.4  

 

 درنة

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 29.02 -9.520 60 < 2.220  0.774 

2019-1989 29.52 

 2.502 0.255 12 1,449 9.07 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 9.21 

 

 البيضاء

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 22.10 -9.509 12 < 2.220  2.712 

2019-1989 20.91 

2202. 0.591 12 0.290 0.57 1958-1988 سرعة الرياح  
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 : باالعتماد على الباحثينعمل 
1-  https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU  

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

 :الدراسة باالعتماد على قرينة تبريد الرياحفي مستويات الراحة املناخية في منطقة  التغيراني: املبحث الث

ة من خالل دراسة العالق نسانإلاتطلق الراحة املناخية على القرائن املناخية الحيوية التي تعمل على قياس درجة راحة 

 عنصرا حيث استخدم بعضها  ج،والانزعابالراحة أو الضيق  إلانسانبين املناخ وإحساس 
ً
أو  املفردة(الحيوية  )القرائنواحدا

 . املركبة(املناخية  الرئيسة )القرائنأكثر من عناصر املناخ 

 املعبروفمن و  القيباس،كأساس لالنطبالق في عمليبة  إلانسانذلك أن هذه النماذج تستخدم املوازنة الحرارية لجسبم 

بة عنبدما لراحبافاإلنسان يشعر ))الاشعاع، الحمل، التوصبيل، التبخر(( بطبرق يعبيش في وسبط يتببادل معبه الحبرارة  إلانسانأن 

ية فسبيولوج روف املناخيبة وظبائفحبرارى مبع هبذا الوسبط بحيبث ال تملبى عليبه الظبيقوم بالتبادل الو  تبوازن،يكبون في حالبة 

، 4114، نشوان) الحيبادبالراحة الطبيعيبة أو "درجبة  ضبافية تكبون على حسباب صبحته وطاقتبه الجسبمية وهبذه مبا تسبمىإ

 (.  21ص.

 أو النقصان، ةبدرجة حرارة الهواء سواء بالزياد إلانسانوتعد الرياح من العوامل املهمة في ترجمة إحساس شعور 

 حساسه تختلف باختالف سرعة الرياح.فدرجة إ

 :Wind chill indexبالرياح  قرينة التبريد

قرينة تبريد الرياح، وهي عبارة عن مقياس لكمية الحرارة  1921في عام  SIPILE and PASSEL))لقد وضع سيبل وباسل 

ثل القرينة مقياس فعلي لقوة تبريد التي يستطيع الجو امتصاصها خالل ساعة من سطد مكشوف مساحته متر مربع. إذ تم

درجة مئوية(،  00الرياح ودرجة الحرارة في الظل دون النظر إلى التبخر. ومعدل التبريد يعتمد على درجة حرارة الجلد املتوسطة )

الة وجود ح قيمة القرينة في ر وهي تعتمد عموما على املعدل الذي يتبرد فيه الجسم العاري بواسطة الهواء املتحرك حوله. وتتغي

ق الوجه املكشوف واليدين يجعل للقرينة أهمية كبرى. وخاصة في انخفاض لدرجة ياملالبس، غير أن الشعور بالبرد عن طر 

الناس تبريد الرياح في اتخاذ  معاملويؤثر (. 29ص.، 4114، موس ى) الحرارة مع زيادة في حركة الهواء املحيط واملالمس للجسم

على  مهمير وملعامل التبريد تأث التي يمارسونها.ع املالبس التي يرتادونها وألاعمال والنشاطات الخارجية قراراتهم اليومية حول نو ل

عض آلاالت ب فيإلانسان والحيوان، كما يؤثر حياة  فيمة مهفلمعامل التبريد تأثيرات  والسياحة،اقتصاديات بلدان الاستجمام 

باملعادلة  (07الجدول ) العالقة بين درجة الحرارة وسرعة الرياح (SIPILE and PASSEL)وتمثل معادلة  .وأنظمة التكييف

 .(61ص.، 4111،غانم)التالية

2019-1989 3.91 

 

 املرج 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 20.29 -5.257 12 < 2.220  0.005 

2019-1989 20.55 

 2.919 0.040 12 2.510 4.41 1958-1988 سرعة الرياح

2019-1989 0.17 

 

 

 بنغازي 

 

درجة الحرارة 

 الجافة

1988-1958 29.24 -5.017 12 < 2.220  0.700 

2019-1989 29.57 

 

 سرعة الرياح

1988-1958 4.92 -0.290 12 0.209 2.279 

2019-1989 2.19 
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 أن:حيث 

 Tدرجة الحرارة =                           Vسرعة الرياح بالتبريد = 

 (11.21/  00)ثوابت                    Kالدرجة املكافئة لتبريد الرياح = 

 .إلانسانوالحالة الجوية التي يحس بها K0 العالقة بين معامل تبريد الرياح  : (07الجدول ) 

 إلاحساس ة/ ساع2قيمة القرينة حريرة م

 حار 11أقل من 

 دافئ 111 - 11

 لطيف منعش 411 - 111

 مائل الى البرودة 211 – 411

 أميل للبروده 111 - 211

 بارد 211 - 611

 بارد جدا 1111 - 211

 قارص 1411 – 1111

 يتجمد اللحم املكشوف 1211 - 1411

 يتجمد اللحم في دقيقة واحدة 4111 - 1211

 اليحتمل فأكثر 4111

 .72ص.، 2202املناخ التطبيقي، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ألاردن ، غانم،علي أحمد  املصدر:

( نجد أن الفترة 9، 2نطقة خالل فترتي الدراسة من الجدول )بمقارنة مستويات الراحة التي يشعر بها إلانسان في امل

(، أي أن الفترة الثانية كانت أبرد، وذلك 4119-1929( كانت فاعلية الرياح في التبريد أقل من الفترة الثانية )1922-1912ألاولى )

لين في سرعة الرياح خالل هذين الفص بسبب الارتفاع الطفيف الذي شهدته درجة الحرارة خالل فصلي الشتاء والربيع، والزيادة

 جعل من الفترة الثانية أكثر برودة من ألاولى.

وبلغ 491.62ففي فصل الخريف نجد أن الفترة ألاولى مازالت أدفئ من الفترة الثانية إذ كان معدل التبريد في الفترة ألاولى 

كانت أكثر دفئا من الثانية، حيث اتصفت ألاولى بمستوى  ، أما في فصل الشتاء نجد أن الفترة ألاولى010.42في الفترة الثانية 

 .602.11تساوي  KOأما الفترة الثانية اتصفت بإحساس بارد بقيمة  ،596.65تساوي  KOاحساس أميل للبرودة ب قيمة

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

من الفترة ألاولى، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في درجات الحرارة مقابل انخفاض سرعة الرياح، إذ اتصف مستوى  ءالدفب

 في الفترة ألاولى. 261.62، وفي الفترة الثانية 216.14بين     KOالاحساس خالل الفترتين بأميل للبرودة وتراوحت قيمة 

 
ً
 1.11أقل من  في درجات الحرارة خالل الفترة الثانية وعلى مستوى داللة إحصائيةأما فصل الصيف الذي شهد ارتفاعا

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

 على التوالي.  -464.12247.02نحوKOقيمة

 

KO=√100V + 10.45 – V (33 - T) 
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 .(0511-0591)رارة الفعالة مع مستوى الراحة في منطقة الدراسة للفترة يوضح درجة الح :(08الجدول )

 الفصول  املحطات

 ألاشهر    

 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 

 لفصليا
 يوليو 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 ردبا

أميل 

 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

6 612.27 

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  

496.9

1 

064.9

4 

261.14 011.

60 160.21 624.19 624.41 616.42 
121.

10 
221.21 

016.

92 

219.6

1 
422.11 464.92 411.19 462.91 

 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 

 رودةللب

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 املرج

معامل تبريد 

 KOالرياح  
429.11 012.92 211.90 

061.0

2 
111.19 600.22 611.2 616.94 

161.

12 
221.41 

210.

09 

222.1

6 
011.11 410.24 412.12 419.14 

 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  
419.00 469.11 024.29 

491.6

2 
226.24 102.16 141.64 111.10 

212.

42 
091.12 

492.

24 

091.9

1 
442.1 411.12 121.12 412.11 

 الراحة مستوى 
مائل 

 للبرودة

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  
409.41 491.91 016.12 

061.1

1 
261.04 112.11 111.42 196.61 

262.

29 
094.01 

019.

11 

261.6

2 
401.21 411.12 416.11 464.12 

 مستوى الراحة
مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

دوللبر

 ة

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 .(0، 2باالستناد على الجدول ) يناملصدر عمل الباحث
 

 .(2205-0515)يوضح درجة الحرارة الفعالة مع مستوى الراحة في منطقة الدراسة للفترة  :(09)الجدول 

 الفصول  املحطات

 ألاشهر    

 لعنصرا

 املناخي 

 فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء فصل الخريف

 

 

 

 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 

 برودةلل

 درنة

معامل تبريد 

 KOالرياح  
313.6

7 

375.2

3 464.63 

384.

51 594 

648

.55 

643.2

1 62 .2 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

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 

 البيضاء

معامل تبريد 

 KOالرياح  

422.1

1 

012.6

2 

261.11 062.

11 
590.01 

640

.08 

644.1

9 622.76 

110.1

6 
212.24 

014.6

1 
210.10 424.4 411.62 424.2 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
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 املرج

معامل تبريد 

 KOالرياح  
421.10 060.9 211.62 

010.2

1 
122.24 

626.

11 
601.11 640.12 

169.6

4 
221.21 

016.6

1 
212.10 424.01 411.16 402.16 411.21 

 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

 بنغازي 

معامل تبريد 

 KOالرياح  
191.21 414.11 061.20 

411.9

1 
221.12 

146.

16 
119.91 112.9 211.2 011.19 

421.9

4 
069.11 419.21 121.12 112.60 126.11 

 مستوى الراحة
لطيف 

 ومنعش

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة

أميل 

للبرو

 دة

أميل 

 للبرودة

أميل 

 ةللبرود

أميل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

لطيف 

 ومنعش

لطيف 

 ومنعش

لطيف 

 ومنعش

 املنطقة

معامل تبريد 

 KOالرياح  
411.11 021.12 222.62 

010.4

2 
162.62 

641.

41 
611.26 614.11 

121.1

2 
264.41 

012.1

4 
216.14 411.66 421.21 441.94 421.14 

 حةمستوى الرا
مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

أميل 

 للبرودة
 بارد بارد بارد

أميلللب

 رودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

مائل 

 للبرودة

 (0، 2باالستناد على الجدول ) يناملصدر عمل الباحث
 

 خالل فترتي الدراسة. نطقةاملفي  KOالرياح  معامل تبريد يوضح قيمة(: 40)لشكلا

 
 (4، 0باالستناد على الجدول ) يناملصدر عمل الباحث

 النتائج:

 1929بلغ نصف درجة مئوية تقريبا في الفترة الثانية )في كل محطات منطقة الدراسة  ارتفاع في درجات الحرارة الجافة 

تراوحت الزيادة في درجة  إذ 1.111. وبقيمة تقل عن 1.11أقل من دال إحصائيا  ( وبمستوى 1922-1912ألاولى )عن (4119 -

(1.292و)( في درنة م   1.242)الحرارة الجافة ما بين   .الفترة الثانية طبرق لصالحفي  م 

 ي وعلى على التوال (1.242 ،1.292)بلغ في املتوسط  لصالح الفترة ألاولى في طبرق ودرنة بفارق  انخفاض في سرعة الرياح

 في بقية محطات 1.11أقل من  مستودى داللة إحصائية
ً
، بينما كانت الفروقات بين متوسطات سرعة الرياح غير دالة إحصائيا

 .1.11منطقة الدراسة التي تجاوزت مستوى الداللة 

 باستثناء  سةفي فصل الخريف كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة لصالح الفترة الثانية في جميع محطات منطقة الدرا

 أقل من  درنة وعلى مستوى دال
ً
ذاتها، خالل الفترة في طبرق سرعة الرياح متوسط انخفض . كما 1.111بلغ  1.11إحصائيا

 ذات داللة إحصائية في متوسطات سرعة الرياح والتي تجاوزت مستوى داللة 
ً
 . 1.11بينما لم تشهد بقية املحطات فروقا
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 طقة الدراسة أية فروقات في متوسطات درجات الحرارة خالل فترة الدراسة في فصل الشتاء لم تشهد محطات من

 تجاوزت  1912-4119
ً
 غير دالة إحصائيا

ً
. وكذلك الحال بالنسبة ملتوسطات سرعة الرياح 1.11حيث سجلت كل املحطات قيما

.
ً
 أيضا

ً
 غير دالة إحصائيا

ً
 التي سجلت قيما

 تقل عن محط ارتفعت درجات الحرارة في فصل الربيع في 
ً
حيث بلغت  1.11تي طبرق والبيضاء بقيم دالة إحصائيا

 غير دالة في بقية محطات منطقة الدراسة. 1.146في البيضاء و 1.119
ً
ة أما بالنسبة لتغير في سرع في طبرق. بينما سجلت قيما

 إحصائي الة على مستوى دطبرق والبيضاء في الفترة الثاني متوسط سرعة الرياح في واضحا هناك انخفاضاالرياح فقد كان 
ً
ا

سجلت مستويات غير دالة في بقية بينما ، 1.411،1.126في املتوسط بلغ على التوالي  على التوالي، وبفارق  1.119و 1.114بلغ 

 املحطات.

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

ً
 واضح ا

ً
 ستوى مبلصالح الفترة الثانية و  ا

 فيدال إحصائي
ً
بالنسبة لسرعة و  درنة. م  في1.112املرج، وفي  م  1.109، بفارق في املتوسط تراوح بين1.111بلغ  جميع محطات الدراسة ا

 إحصائي المستوى دبولى في طبرق انخفاض واضح خالل الفترة الثانية عن ألا  الرياح نجد
ً
لم تسجل فروقات ذات ، بينما 1.11أقل من  ا

 وبنغازي. طات سرعة الرياح في محطات درنة والبيضاء واملرجداللة في متوس

  نتائج أظهرتKO  ة أشهر الشتاء برودأظهرت دفأ من الفترة الثانية، حيث أأن الفترة ألاولى كان مستوى الاحساس بها

 ة./ ساع 4م641.41إلى  KOأكثر، وكانت قمة البرودة في شهر يناير الذي وصلت قيمة معادلة

     نة بين محطات الدراسة نجد بنغازي تمثل الشعور عند املقار  
ً
ي لباقي املحطات خالل فترت باإلحساس بالدفء خالفا

عن مستوى سطد  م0لسهلية إذ ال يتجاوز ارتفاعها الدراسة وزاد في الفترة الثانية عن ألاولى، وذلك يرجع إلى طبيعة أرضها ا

يزيد مستوى الاحساس بالبرودة في البيضاء الذي تراوح بين  ينماب، كم 4.19عن البحر بمسافة ال تزيد عن  دالبحر، وتبع

كم، 611. ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاعها عن مستوى سطد البحر الذي يتجاوز 642.19– 616.42الفترتين على التوالي 

 كم.19.16ولبعدها عن البحر بمسافة 

 قائمة املراجع: 

ة في املناخ التطبيقي(، املجل )دراسةإلانسان بمنطقة املدينة املنورة  حمد، أثر املناخ على راحةأشحاته سيد طلبة،  (1

 .411، ص4112، 4، الجزء22الجغرافية العربية، العدد

 .22، ص4114، 1علي حسن، املناخ الحيوي، نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، طموس ى، 4 (4

 .11، ص1992، القاهرة، مصر،فايد، يوسف عبد املجيد وآخرون، مناخ مصر، دار النهضة (0

املناخ على راحة إلانسان في شرقي دلتا النيل، مجلة آلاداب إلانسانيات والعلوم  أثر  الفتاح،محمود عبد عنبر،  (2

 .469، القاهرة، مصر، ص4114، اكتوبر 1، العدد14الاجتماعية، املجلد

في مدينة دهوك باستخدام تصنيف تيرجنج،  (الفسيولوجية_  )املناخيةتحديد أيام الراحة  شكري،نشوان  هللا.  عبد (1

 .2،4112، العدد11املجلد العراق،كلية التربية، جامعة املوصل،  والعلم،مجلة التربية 

  61، ص4111، 1حمد غانم، املناخ التطبيقي، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان: ألاردن، طأعلي  (6
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7) https://power.larc.nasa.gov/data-access-

viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZSZAHEu5dU 

8) https://clim-engine.appspot.com/climateEngine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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 التغيرات املناخية وآثارها املستقبلية على اليمن

Climate Change and its Future Effects on Yemen 

 علي أحمد علي ضيف هللا د.

 اليمن /جامعة ذمار /كلية آلاداب 

Dr.Ali Ahmed Ali Dhaif Allah 

Faculty of Arts-Dhamar University/Yemen 

 امللخص:

ألاخيرة التهديَد ألاكبَر لحياة إلانسان، حيث يعتقد العلماء أن درجة حرارة ألارض ترتفع بشكل تدريجي بمعدل  أصبد تغيُر املناخ في السنوات

وعلى الرغم من إلاسهام املنخفض للمنطقة العربية من الغازات  .4141درجة مئوية في العام  1821درجة مئوية، وقد وصل هذا الارتفاع إلى  1821

وبحكم موقعها وامتدادها الجغرافيين وتباين بناها الاجتماعية والاقتصادية، -من مجمل الانبعاثات في العالم، فإنها  %1الدفيئة املقدر بأقل من 

 -روة السمكيةثإضافة إلى تدهور املوارد الطبيعية فيها، واعتماد كثير من بلدانها على املوارد ألاكثر عرضة للتأثر بتغير املناخ كالزراعة ومصادر ال

 من أكثر املناطق عرضة للتأثيرات املحتملة للتغيرات املناخية، وتفاعالتها املختلفة التي تشمل تهديدا للمناطق الساحلية، وازدياد حدةستكون 

ترتب ي لذيالجفاف والتصحر، وشح املوارد املائية، وزيادة ملوحة املياه الجوفية، وانتشار ألاوبئة وآلافات وألامراض على نحو غير مسبوق؛ ألامر ا

تحديات -منبما فيها الي-عليه انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرقلة مسيرة التنمية املستدامة. تواجه املنطقة العربية 

 على املنطقة؛ كونها تعاني من املناخ الجاف، وندرة مص
ً
، وعالوة على ادر املياهبيئية مختلفة، من أهمها التغير املناخي الذي سيكون له تأثير قاٍس جدا

 لتأثيرات التغير املناخي، وهذا بدوره  في-أصال املرتفع-ذلك، ُيتوقع أن تزداد حالة الجفاف ومعدل التبخر 
ً
املنطقة؛ لتصبد إحدى أكثر املناطق عرضة

 املنطقة العربية.     يؤدي إلى زيادة تواتر موجات الجفاف، ومن ثم نقص إلانتاج الزراعي، وانعدام ألامن الغذائي واملائي في

 التغير املناخي، الجفاف، التصحر، ألامن الغذائي، ألامن املائي، اليمن. 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:

  أثير قاٍس ت له سيكون من أهمها التغير املناخي الذي بيئية مختلفة،  تحديات-فيها اليمن بما- تواجه املنطقة العربية 
ً
جدا

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

ر صبد إحدى لت ؛املنطقة في-أصال املرتفع–اف ومعدل التبخر من املتوقع أن تزداد حالة الجففاملناخ"،  الدولية املعنية بتغيُّ

 لتأثير 
ً
عي االزر  نتاجنقص إلا  ومن ثم ،موجات الجفاف زيادة تواترإلى  ، وهذا بدوره يؤديياملناخ تغيرالت اأكثر املناطق عرضة

لظواهر املناخ بازدياٍد في تواتر ا بتغّيرتتنبأ الهيئة الحكومية الدولية املعنّية  ،عالوة على ذلكواملائي. و  الغذائي ألامنوانعدام 

 .هجرٍة جماعيٍة في املنطقة العربيةإلى  ، وهذا بدوره كفيٌل بأن يؤديوالجفاف ،كالفيضانات ،املناخية القصوى وشّدتها

(Elasha :2010, P.16 .) 

متر  ّن ارتفاعا بمقدار نصفأإلى  خرى املتحدة للبيئة واملنظمات ألا  ألاممتشير السيناريوهات التي وضعها برنامج كما 

 .4111أربعة ماليين مصري بحلول العام إلى  أن يهّجر من مليونين يمكن-املثالعلى سبيل - سم( في مستوى سطد البحر11)

(El-Raey :2010,P.15 .) للبنك الدوليو 
ً
من مجموع سكان  0.4سيؤثر ارتفاع مستوى سطد البحر بمقدار متر واحد على % ،وفقا

 وعلى ،من سكانها الحضريين % 1.92وعلى  ،من إجمالي ناتجها املحلي 1.29، وعلى %إفريقياألاوسط وشمال  منطقة الشرق 

 ,Radhouane :2013)سكانها. من  %1ها الرطبة، وفي تونس وإلامارات العربية املتحدة سيتأثر ما يقرب من أراضيمن  %0.04

P. 102). 

- العربية املتوقع أن تعاني البلدان آخر، فمنإلى بلٍد  من-طبيعته من حيث- يةاملنطقة العربيختلف تأثير تغّير املناخ في 

 % 41وزيادة بنسبة  ،% 41إلى  انخفاٍض مقلٍق في الهطول املطري يصل نهاية القرن الواحد والعشرين من مع-اليمنبما فيها 

 . (Wodon : 2014, P.116) .معدالت التبخر، بحسب نماذج تغّير املناخ في

سيفاقم تغّير املناخ و  ،وذات توّزٍع ضعيف ،متفرقة مطار األ فتعاني من القحط اليوم،  راض يألا  من % 11كثر من أإن 

ز إذ . % 41املحاصيل بنسبة  إنتاجمتوسط  انخفاض ُيتوقعإذ  هدد الزراعة البعلية،يس وهذا بدورهمن هذا الوضع، 
ّ
يترك

 نسبة  ،مجال الزراعة في-معظمهفي -املياه في املنطقة العربية  استخدام
ً

  %21مشكال
ً
من املوارد املائية في املنطقة، مقارنة

 في معظم البلدان، بمعّدل  أخرى  ومن ناحية. % 11باملعدل العالمي البالغ 
ً
 جدا

ٌ
  %01نجد أّن كفاءة الرّي منخفضة

ً
مقارنة

 .(Verner : 2013, P. 4). % 21املعّدل العالمي البالغ ب

 مشكلة الدراسة: أوال:

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

 كما. ةالزراعي راض يألا ية إنتاجزيادة انخفاض و  ،تدهور التربةإلى  ألامر الذي أدى ؛مطارالتغيرات في أنماط هطول ألا إلى  إضافة

املناطق ي فخاصة ، اليمنفي زيادة توسع التصحر  أسهم في والحيوي الذي ور التنوع البيولوجيتدهإلى  أدت التغيرات املناخية

ر على والاعتماد الكبي ،املائي إلاجهادزيادة كما أدت إلى نقص املياه الناتج عن  ،الجاف هالتي تقع في نطاق املناخ الجاف وشب

 ,Breisinger: 2011)املائي في البالد. على ألامن ا خطراتهديد مثلوهذا ي مطار،تذبذب كميات سقوط ألا ، بسبب املياه الجوفية

P. 4).  

 ق بشكل كبير قدرة البالديتع ،مثل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية واملؤسسية ،أخرى هناك عوامل  ذلك،عالوة على 

قدرة وضعف ال ألاجل،موثوقة طويلة  عدم وجود بيانات ومنها: ،لها والاستجابة ،لتغيرات الحالية في املناخمع اعلى التفاعل 
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 .وانخفاض القدرات املؤسسية والفنية لتفسير مستويات الوعي املنخفضة فيما يتعلق بتغير املناخ البيانات،التقنية على تحليل 

(Noaman :2013, P. 629 .)  ا علىثارهآهو نقص الدراسات املهتمة بتقييم التغيرات املناخية و  امر أكثر سوءً ومما يجعل ألا 

وذلك ملعالجة العديد من التحديات  ؛فإن هناك حاجة ملحة إلجراء الدراسات الخاصة بالتغيرات املناخية ومن ثم اليمن،

غوط والتغلب على الض ،لتغلب على تحديات تغير املناخصانعي القرار في وضع الخطط لمن أجل دعم ومساعدة  ؛عالهأاملذكورة 

مستويات  بسبب ارتفاع ؛اليمن كبيرا بصفة خاصة علىن يكون تأثير تغير املناخ أن املتوقع فم وعليهالناجمة عن هذا التغير. 

 ،والقطاعات الساحلية ،واعتماد البالد على القطاعات املعرضة للمخاطر املناخية، مثل قطاعي املياه والزراعة ،نقص املياه

 (.Glass: 2010, P. 13التقلبات املناخية التاريخية. )إلى  إضافة

 ستحاول هذه الدراسة إلاجابة على التساؤالت آلاتية لتحقيق أهدافها: 

 ما هي السيناريوهات املتوقعة للتغيرات املناخية في اليمن؟ 

 ما أثر التغيرات املناخية الحالية واملستقبلية على اليمن؟ 

 ما هي الجهود الدولية واملحلية املبذولة ملواجهة آثار التغيرات املناخية؟ 

 
ا
 الدراسة:أهداف  :ثانيا

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

ر املناخ من جهة، وتقييم قابلية تأثر القطاعات الاقتصادية والبيئية من جهة  رتقييم متكاملة تجمع بين تقييم أث . خرى أتغيُّ

نطقة الشرق التي تغطي املنطقة العربية/م، املناخية إلاقليمية التوقعات املستخلصة من تصغير النماذجإلى  ألاثر  ويستند تقييم

  .من املخرجات العامة ذات الصلة جانب مجموعةإلى  ،إفريقياألاوسط وشمال 

 :ةآلاتيالفرعية  هدافتحقيق ألا إلى  يسعى البحث كما

  للتغيرات املناخية في اليمنالتعرف على السيناريوهات املتوقعة. 

 املناخية على اليمن املستقبلية للتغيراتثار والتنبؤ باآل ،ثار الحاليةبيان آلا. 

  املناخية تالتغيرا ثار آالجهود الدولية واملحلية املبذولة ملواجهة توضيد. 

 
ا
 الدراسة:أهمية : ثالثا

 :يتنبع أهمية هذه الدراسة من خالل ما يأت

  ات املناخية وأبعاده املستقبلية على اليمن ما زال موضوعا خصبا للدراسات املناخية املتخصصة، ب أن موضوع التغير

 وخاصة الجغرافية منها.

  ب الحاجة إلى التعرف على التأثيرات املستقبلية للتغيرات املناخية على اليمن وتقييمها، بحيث يسمد فيما بعد بدراسات

 اجهة هذه التغيرات، والتخفيف من آثارها.أكثر تعمقا في هذا املجال؛ ملحاولة مو 

  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
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ا
 :منهجية الدراسة: رابعا

لي للتغيرات املستقب والتصور  للوقوف على الوضع الحالي املنهج الوصفي التحليليعلى ساسية بصفة أ دراسةعتمد الت

  على اليمن.  تهاات املناخية وتأثير اثارها البيئية والاقتصادية، وكذا الوقوف على بعض السيناريوهات لتقدير التغير آو  املناخية

 
ا
 :تحديد منطقة الدراسة: خامسا

اليمنية؛ لبيان سيناريوهات التغيرات املناخية وآثارها الحالية واملستقبلية على البيئة  ةريتشمل هذه الدراسة الجمهو 

 والاقتصاد والتنمية في اليمن.

 املوقع الفلكي: .0

، وبين خطي طول ° 11‘46و ° 14‘21تقع اليمن بين دائرتي عرض 
ً
. وتحتل اليمن بهذا ° 26 ‘01و   ° 24 ‘ 01شماال

ً
شرقا

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

 .4كم 141911 ة تقدر بحواليمساح شغل اليمنوت. الجنوب

 املوقع الجغرافي:.2

اململكة حدها من الشمال ي .في الجنوب الغربي من قارة آسيا ،تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية

 (.11شكل ) .ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب البحر ألاحمر السعودية،العربية 

 

 

 

 

 
 

 .املناخ0

  ،تطل اليمن على بحرين
ً
هما: البحر ألاحمر، والبحر العربي، لكن مناخ اليمن لم يستفد من الخصائص البحرية كثيرا

 ن تأثير هذين البحرين في تعديل خصائص مناخ الجمهورية محدود إحيث  ،طوبة الجوية على السواحلسوى في رفع درجة الر 

املوقع الجغرافي ملنطقة الدراسة :(20شكل )  

http://arab-ency.com.sy صدر: املوسوعة العربيةامل  
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ً
. محدودفهو دورهما في حالة عدم الاستقرار الجوي  أما ،وتعديل بعض خصائص الرياح يقتصر على الرطوبة ،جدا

 –أبريل(، واملوسم الثاني في الصيف ) يوليو  –س ) مار  في اليمن في موسمين: املوسم ألاول خالل فصل الربيع مطار وتسقط ألا 

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

ً
 واسعا

ً
 مكانيا

ً
أعلى ف ،الساقطة على اليمن تباينا

ث تتراوح حي ،يموير  ،والضالع ،تعزو  ،إب :في مناطقهو الحال كما  ،كمية تساقط سنوي تكون في املرتفعات الجنوبية الغربية

  1111-611الساقطة هنا ما بين  مطار كمية ألا 
ً
كما هو  ،الساقطة في السهل الساحلي الغربي مطار وتقل كمية ألا  ،ملم سنويا

 ؛حمرلبحر ألا لبالرغم من تعرضها للرياح املوسمية الجنوبية الغربية القادمة من املحيط الهندي العابرة  ،في الحديدةالحال 

إلى  م على الساحللم 11إال أن متوسط املطر السنوي يزداد مع الارتفاع من  ،عامل رفع لهذه الرياح الرطبة نتيجة لعدم وجود

 (.(Al-Saqqaf:2006, P. 33 لبحر ألاحمر.ل مم على سفوح الجبال املواجهة1111نحو

بلغ نحو ت إذ ،مطارمية ألا السواحل الغربية من حيث ك ه فيوال يختلف ألامر في السواحل الجنوبية والشرقية للبالد عن

11  
ً
ن اتجاه حركة أ: اأهمه ،إلى عدة عوامل ويرجع سبب ذلك .والريان ،والكود ،والفيوش ،في عدنهو الحال كما  ،ملم سنويا

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

ً
اقطة الس مطار فإن ألا  ومن ثم ،جدا

ذكر.ل
ُ
 ،درجات الحرارة فإن السهول الشرقية والغربية تتميز بدرجات حرارة مرتفعةل ةأما بالنسب يست ذات أهمية اقتصادية ت

 
ً
 باتجاه املرتفعات بفعل عامل   41إلى  م، وتهبط في الشتاء  24إلى  حيث تصل صيفا

ً
م. وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا

م03 إلى حيث تصل درجات الحرارة ،الارتفاع م كحد أدنى. وفي فصل الشتاء تصل درجات الحرارة   41وإلى  ،كحد أقص ى ْ 

-) إلىوصل درجة الحرارة في ذمار  ا فيم انخفاض1926رب درجة الصفر، وقد سجل شتاء عام اما يقإلى  املرتفعات فيالصغرى 

أدنى  وتكون  ،نما تهبط باتجاه الداخلبي ،% 21أكثر من إلى  تصل ، إذم(. أما الرطوبة فهي مرتفعة في السهول الساحلية14

 (.10 ص.، 4110عساج: ) .%11تبلغ نسبة الرطوبة فيها  إذ ،نسبة لها في املناطق الصحراوية

: التعريف بظاهرة التغيرات املناخية:
ا
 سادسا

 ،شرية جمعاءالبوالتي تشكل تحديا يواجه  ،على الساحة الدولية ةبرز القضايا املتداولأتعتبر قضية التغير املناخي أحد 

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

املتقدمة منها واملتخلفة، وذلك ألبعادها املتعددة وتأثيرها على شتى املجاالت. وبدأت بوادر الاهتمام  ،وفي كل دول العالم ،الحيوية

ن م ألارضن تمكن علماء وباحثون في مجال علم املناخ وأبعد ، ناخية منذ نهاية القرن التاسع عشرغيرات املبموضوع الت

 فقد هفي تغير مستمر، وبطريقة سيكون لها آثار سلبية مستقبلية على البشرية ونمط حياتها، وعلي ألارضالتأكيد على أن مناخ 

وجد نه ال يأومنها ما هو تقني علمي، غير  ،بسيط و منها ما ه ،ها تعاريف عديدةوقدمت ل ،بدأ الاهتمام ألاكاديمي بهذه الظاهرة

 .(0 ص.، 4111املتحدة : مألام (.ق عليه دوليا ملصطلح تغير املناختعريف واحد متف

لظواهر تغيرات في تواتر اإلى  املناخ املتغير يؤدي”أن إلى  4114الفريق الحكومي الدولي املعني بتغير املناخ  يشير تقرير

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

سبة الغزيرة أو ترتفع ن مطار من املحتمل أن يزداد هطول ألا ”فعلى سبيل املثال، يتوقع التقرير أنه  ، “متطرفة وغير مسبوقة

نوي الحد ألاقص ى الس”وأن  ،“ة بسبب الهطول الغزير في هذا القرن على العديد من املناطق في العالماملتساقط مطار إجمالي ألا 
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 11مرة كل إلى  ،سنوات 1سنة من املحتمل أن يحدث في نطاق يتراوح من مرة كل  41ملقدار املطر اليومي الذي يحدث مرة كل 

 .(12ب ص. 4114، البنك الدولي“ )ناطققبل نهاية القرن الحادي والعشرين في العديد من امل ،سنة

عزى 
ُ
وتعرف اتفاقية ألامم املتحدة إلاطارية بشأن تغير املناخ في فقرتها ألاولى التغيرات املناخية بأنها "تلك التغيرات التي ت

الحظ، ي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي ُيفض ي إلى تغير في تكوين الغالف الجوي العالمي، والذي

 (.0 ص.، 1994املتحدة )ألامم باإلضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية مماثلة"

هطول لاتوقعات الانخفاض الكبير في  نتيجة ؛هي ألاكثر عرضة لخطر املعاناة من الجفاف إفريقيابلدان شمال  تعتبر

تعاني إذ ان. السك املعاناة أكبر بالنسبة للفقراء واملجموعات الهشة من ، وستكون حّدةالحرارة املطري والزيادة الكبيرة في درجات

 من الجفاف مع ازدياد تواتر الجفاف من حالٍة  املغرب
ً
ت خمس أو سإلى  واحدٍة كل عشر سنوات في بداية القرن العشرين فعلّيا

  حاالت
ً
 على ذلك، ُيتوقع في مصر أن يؤثر ع .(12، ص. 4112 :لحسن ،التايقي ،محمد ،جبران) .في كل عشر سنوات حاليا

ً
الوة

، معظمهم من الفقراء،  ارتفاع سطد البحر بمقدار متٍر واحٍد 
ً
 تاحوض دليعيشون في الذين على سّتة ماليين شخص تقريبا

لجفاف ارتفاع في تواتر حصول اإلى  سيؤدي % 61و 21أّن انخفاض تدفق نهر النيل بمقدار يتراوح بين إلى تشير التنبؤات و النيل. 

 في بلدان
ً
سليمان: ) .اقتصادية وسياسية للمنطقةو  ، ألامر الذي سيتسبب بمشاكل اجتماعيةإفريقياشمال  وحّدته، خاصة

 .(4ص.، 4111

سم التغيرات املناخية التي  كذلك
ّ
 الحرارة وانخفاٍض في الهطوالت املطرية، كما أّن  واجهها لبنان بارتفاٍع في درجاتتتت

حر عليها دخول مياه البل في منطقة بالد الشام سيهّدد املناطق الساحلية وسيعّرض املياه الجوفية بحرارتفاع مستوى سطد ال

 في انعدام في حين  . (4111وزارة البيئة اللبنانية، )
ً
د برنامج البال  املائي، وقد حدد ألامنتصّنف ألاردن في املركز الرابع عامليا

 ألامنو ،والزراعة ،والطاقة ،قطاعات حيوية للتركيز عليها، وهي: املياه د املناخية عّدةلتعميم مراعاة النوع الاجتماعي في الجهو 

 (. 141 ص.، 4141: شهد) .وإدارتها ،خفض النفاياتإلى  باإلضافة ،الغذائي

شّح و  ،وضياع التنّوع الحيوّي  ،التصحر مثل ،تواجه دول الخليج، بما فيها اليمن، مجموعة كبيرة من التحديات البيئيةو 

أضرار و  تربة متدهورة عنه ذلك أّن مناخ املنطقة الجاف والرطب والحاّر ينتجإلى  يضاف وارتفاع مستوى سطد البحر. ،املياه

  ،ألارضفي  شديدة
ً
 ،التي تؤثر على املخططات الزراعية صغيرة النطاق ،الجوفية طبقات املياهإلى  مالحتسّرب ألا إلى  إضافة

مشاركة أكبر في املفاوضات إلى  الدول املتضررة دفعت هذه التهديداتوقد ر. بأكبشكل لغذائي ا ألامنانعدام  معززة تهديد

 .الدولية حول تغّير املناخ

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   46 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

 ملخص لبعض آثار التغيرات املناخية املتوقعة في املنطقة العربية :(20جدول رقم )

 شمال إفريقيا بالد الشام دول الخليج واليمن

 ،ه الجوفيةستزداد ملوحة امليا

وستشهد املنطقة املزيد من تدهور 

وسيتأثر التنوع الحيوي على  ،ألاراض ي

كما أن ارتفاع مستوى سطد البحر  ،ألارض

سوف يترك أثره على الخط الساحلي وعلى 

 الحياة البحرية بدرجة كبيرة.

يتوقع أن تنتقل املناطق ألاحيائية 

واملنظومات البيئية في البحر املتوسط من 

كم شماال في حال ارتفعت  111ى إل 011

ألامر الذي  ،درجة مئوية 1.1درجة الحرارة 

قد يعني أن املنظومات البيئية في البحر 

املتوسط ستصبد أكثر صحراوية. شح املياه 

هو أحد القضايا املتوقع أن تزداد مع تغير 

ال سيما في بالد الشام وهذا سيؤثر  ،املناخ

عدة  سلبا على سبل العيش وعلى قطاعات

كالقطاع الزراعي، والذي سيؤدي بدوره إلى 

 تحديات خطرة في ألامن الغذائي.

ارتفاع كبير في مستوى سطد البحر: 

يتوقع أن يرتفع مستوى سطد البحر 

سم ومتر  01املتوسط بمقدار يتراوح بين 

 سيتسبب-واحد بحلول نهاية القرن الحالي

بفيضانات في املناطق الساحلية على طول 

من مياه نهر النيل  %11تا النيل. منطقة دل

ناخ تغير امل-تتدفق من املرتفعات إلاثيوبية

مصحوبا بتسارع النمو السكاني يهدد بتزايد 

 التنافس على املياه في املنطقة.

 

 

 النتائج البحثية ومناقشتها:: سادبعا

 وتفش ي ،وآلافات ،الشديدة فيضاناتوالK الجفاف مؤشراتها وتشمل اليمن، في بوضوح وآثارها املناخية تالتغيرا تبرز

 وتعد هذه  .البحر سطد مياه وارتفاع مستويات، وشدتها العواصف تواتر وزيادة مطار،ألا  هطول  أنماط في توالتغيرا ،ألامراض

 .الطبيعية املوارد على تعتمد واملجتمعات التي البالد في الطبيعية للنظم اتهديد وآثارها التغيرات

 :ت املناخ في اليمنسيناريوهات تغيرا.0

( درجة 2.1 – 1.2وفقا للسيناريوهات املناخية املحتملة فإن درجات الحرارة العاملية قد ترتفع خالل القرن الحالي بنحو )

 ،وستكون هذه الزيادة أكبر بكثير من أي تغير مناخي ،مئوية، إذا استمر انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنفس املعدالت الحالية

ن يرتفع مستوى أ(  (IPCCعدته )الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخأ سنة القادمة، وتوقع تقرير ائةقل خالل املعلى ألا

وإغراق الكثير من  ،م، مما قد ينتج عنه فيضانات في املناطق املنخفضة4111سم ( بحلول العام  22 – 9سطد البحر بنحو )

مما  ،خرى أوتقل في  ،بحيث تزيد في بعض املناطق ،مطارتقرير حدوث تغير في مواسم ألا الجزر واملناطق الساحلية، وتوقع ال

 P. ,20) .ومشاكل عديدة ،نشطة الزراعية، وقد يترتب عليها نقص في الغذاء العالميمشاكل كثيرة في موارد املياه وألاإلى يؤدي 

،WB: 2012). 

 ارتفاع متزايد في درجاتبحدوث  يمكن من خاللها التنبؤ ،بالنسبة لليمن هناك ثالثة سيناريوهات مناخية متوقعة

يكون س ،ومن ثم .أخرى وتذبذب سقوطها بين فترة و  ،واملفاجئة الغزيرة مطار هطول ألا  كمياتزيادة في إلى  باإلضافة ،الحرارة

 (.4الزراعية، جدول ) املحاصيل إنتاجو  مطار،ألا و ،لهذه السيناريوهات تأثير كبير على درجة الحرارة

  ودفًئا بمعدل أسرع من املتوسط العالمي )يتضاءل بين 
ً
درجة مئوية في  2.1و  1سيحصل اليمن على مناخ أكثر جفافا

 .(نهاية القرن الحالي

  سيكون هناك املزيد من التباين أو التغير في أنماط هطول ألامطار خالل السنوات القادمةيبدو أنه. 

  واملفاجئة. زيادة وتيرة أحداث هطول ألامطار الغزيرةلنتيجة  ؛فافللفيضانات والج هناك خطر متزايدسيكون  

 

( 4، ص.2209)الحتو، ملى: املصدر:  
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 ألامطار وإنتاجية املحاصيل الزراعية في اليمنوعلى درجة الحرارة  املتوقعة تأثير سيناريوهات التغيرات املناخية :(22جدول )

 السيناريو متوسط حار جاف حار رطب

4121 4111 4101 4121 4111 4101 4121 4111 0141  السنة 

+1.6  +1.4  +1  +2.6  +4.6  +4  +0.1  +4  +1.6  درجة الحرارة 

10%  41%  41%  -42  -10  -10  -0%  +0%  +0%  ألامطار 

6.1%  11.1%  12.1%  -41.4%  -11.4%  -11.1%  -6.0%  +1.1%  +1%  إنتاج املحاصيل 

 

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

من  4111أنه بحلول عام إلى  أشارت النتائجناريو وسطي، ي: جاف ساخن، حار رطب، وسهي ،ثة سيناريوهات مناخيةالدراسة ث

. مئوية في أسوأ سيناريو درجة 2.1و ،درجة مئوية في أفضل سيناريو 1.6املتوقع أن يرتفع متوسط درجة الحرارة السنوية بواقع 

هطول املطري تفاوت نمط الإلى  يمكن تأكيد التوقعات بالنسبة لنمط الهطول املطري، وتشير السيناريوهات املتوقعة ال  في حين

سيناريو يضا وفقا للأوتختلف  ،أخرى وتنخفض في مناطق وشهور  ة،إذ سترتفع في مناطق وشهور معين ،بحسب املكان والزمان

في  10% بواقعوترتفع  ،سوأ سيناريوأفي  42ستنخفض بواقع % يمنول املطري على الاملتوقع، وبشكل عام فإن كمية الهط

 .(2 ص،، 4111لغربي اسيا:  والاجتماعية الاقتصادية )اللجنة .4121أفضل سيناريو بحلول العام 

 :ملتوقعة للتغيرات املناخية على اليمنلحالية واآلاثار ا.2

صبد أن ومجتمعاته املحلية وأنظمة التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية. فقد التغيرات املناخية ظاهرة واضحة تهدد اليم

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

وارتفاع مستوى سطد  ،وشدة العواصف ،جفافوزيادة وتيرة ال ،مطاروتغيرات أنماط هطول ألا  ،والتفش ي املفاجئ لألمراض

رتها في وتي ةاملائي والغذائي في اليمن، ومن املرجح أن تزداد شد ألامنثار تفرض قيوًدا خطرة على التنمية وتلك آلا إن البحر.

  .وفيما يأتي سنستعرض أهم آلاثار البيئية والاقتصادية للتغيرات املناخية في البالد السنوات القادمة.

 :عاصير()الفيضانات وألا املتطرفة الظواهر الجوية .0.2

 ما تؤدي ،في اليمن بالعواصف الغزيرة املكثفة املوسمية والقصيرة ألامد مطار يتميز هطول ألا 
ً
فيضانات ى إل والتي غالبا

تقلبات  بسبب اار لها آثار على تآكل التربة وتدهور املدرجات الزراعية. ومن املتوقع للفيضانات أن تصبد أكثر تكر  ،مفاجئة

عساج: ) الغذائي. ألامنها زيادة حاالت انعدام ليقع املزيد من الخسائر الاقتصادية التي سيترتب عياملناخ، ونتيجة لذلك س

 مطار ألا  على سبيل املثال، تسببتف ،أضرار اقتصادية كبيرة وفقدان املحاصيلبتسببت هذه الفيضانات فقد  (.12 ص.، 4110

ساعة، مقارنة باملعدالت  01على مدار  مطار ملم من ألا  91، في سقوط 4112عاصفة مدارية في أكتوبر بة لالغزيرة املصاح

في شرق  ،ومحافظة املهرة ،حدوث فيضانات شديدة في حضرموتإلى  ملم خالل الفترة نفسها. وقد أدى ذلك 6-1املعتادة 

وقدر إجمالي ألاضرار الناجمة  منزل. 4211دمير أكثر من ، وتشخص 41111حالة وفاة، وتشريد  11إلى أكثر من  مما أدى ؛اليمن

 .(Breisinger, et al : 2012, P. 5) .مليون دوالر 1،602عن الفيضانات بمبلغ 

وإمدادات املياه في  ،والطرق  ،خطوط الكهرباء فيبأضرار جسيمة  4112تسببت الفيضانات املفاجئة في اليمن عام 

مزرعة في املحافظة، كما فقد حوالي  611وجرف أكثر من  ،ما ال يقل عن خمسة أشخاص محافظة املهرة شرق البالد، ومقتل

 .(11 ص.، 4141)نعمان: قارب صيد تقريًبا.  111من بينها  ،صياًدا معداتهم 211

(World Bank : 2010, P. xv)   املصدر :  
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كانت الفيضانات والعواصف الاستوائية وألاعاصير واملنخفضات الجوية في السنوات ألاخيرة متكررة ومدمرة، فعلى لقد 

تسبب تشاباال في و  ،4111الثاني في نوفمبر/تشرين  ،وميج اليمن خالل نفس ألاسبوع ،بيل املثال ضرب إعصارا تشاباالس

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

 .وحصوين ،واملسيلة ،والغيضة ،وقشن ،في سيحوت

ومكونو في مايو/أيار، ولبان في أكتوبر/تشرين  ،ساجارهي: ، ضربت ثالثة أعاصير املهرة، 4112في موسم العواصف عام و

عض بو  ،أغرق إعصار مكونو القوارب في الغيضة، وألحق أضراًرا باملنازل واملباني العامة، مثل مكتب ميناء صرفيتو ألاول. 

 منأما إعصار لبان فقتل ما ال يقل عن ثالثة أشخاص، وشرد آلاالف  الزراعية. واملعدات ،املدارس، وحطم أبراج الاتصاالت

اجعت ن تر أ بعد-ى مدى ثالثة أيام لالغزيرة ع مطار والغيضة، وتسببت ألا  ،وحصوين ،وقشن ،وسيحوت ،في املسيلةالسكان 

عامة )الهيئة ال والاتصاالت.باء رة دمرت الطرق والجسور وقطعت الكهر يفيضانات كب في-استوائيمنخفض إلى  حدة إلاعصار 

 (.24 ص.، 4112: لحماية البيئة

ت بيئة الفيضانا تخلق املياه الراكدة الناتجة عن ،ى سبيل املثاللعف. غير مباشرةلهذه العواصف الشديدة تأثرات إن 

ف تكاثر مواتية ر ظرو يتخلق ألاعاصأن  را واملالريا، كما يمكنليمثل الكو  ،ي ونمو ألامراض املنقولة باملياه والنواقلش مناسبة لتف

صحراء إلى  مناطق الداخل ووصلتمطار إلى فقد جلبا ألا  ،4112 للجراد، وهو ما كان واضًحا بعد إعصاري مكونو ولبان عام

بعد  أسراب الجرادانتشرت  ،4119النصف ألاول من عام  اللخو دون رادع لعدة أشهر.  الربع الخالي، حيث استمر التكاثر

 املتحدة لألغذية والزراعة من تهديد ألاممحذرت منظمة وقد  .وجنوب غرب إيران ،وأجزاء من اليمن ،لسعوديةذلك في ا

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

 ى مستوى للتهديد.لوهو أع ،ن ذلك لم يصدر قط تحذير "بالخطر"ى الرغم مل، وعالدعن تلف املحاصيل في أجزاء من الب

 .(14 ص.، 4141)نعمان: 

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

ون لهذه سيكو ب ارتفاع مستويات سطد البحر. بسب وجودتها، كما قد تتعرض مصادر املياه الجوفية لخطر تسرب مياه البحر

ا في املناطق الزراعية الريفية أ ى سبل عيش سكانلع ر مباشر يالعواقب تأث قرى  ماملهرة سواء املجتمعات الضعيفة اقتصاديًّ

 .الصيد الساحلية

 :. الجفاف2.2

في املائة من  91يصنف حوالي  تعد املنطقة العربية واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة في نظامها البيئي، حيث

في املائة من  14في املائة منها على ألاقل صحارى، وأن حوالي  20مساحاتها ضمن املساحات الجافة وشديدة الجفاف، وحوالي 

ملم،   111-011ها بين  أمطار في املائة تتراوح  12ملم، و  111سنوي أقل من  أمطار الدول العربية تحصل على معدل  ةمساح

تراجع إلى أدت  ،وهي تعاني من تغيرات سلبية في املناخ ،ملم 011سنوي أكثر من  أمطار في املائة فقط تتلقى معدل  11بينما 

مع الزيادة الواضحة في مستويات تذبذب كميات هذه  ،في املائة 12في املائة و  11بنسبة تتراوح بين  مطار كميات ألا 

 .(Erian :2010, P .3)مطار.ألا 
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ارتفاع  يالحظ 1991و 1961الفترة ما بين عامي  مع 4111و 1991جات الحرارة في الفترة ما بين عامي وعند مقارنة در 

الشدة والتكرارية وطول  احد، وتزايد مخاطر الجفاف من حيثدرجة مئوية في العقد الو  1.0-1.4في درجات الحرارة يتراوح بين 

 آلان.املدة منذ منتصف القرن املاض ي وحتى 

على أمن املناطق فيها ستصبد  وأن العديدأن املنطقة العربية ستظل في الغالب قاحلة، إلى  ت املناخيةتشير التوقعا

درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهذا أسرع بمقدار  2إلى  0بنحو  الارتفاعالحرارة ومن املتوقع لدرجات  ،كثر جفافاأحرارة و 

منخفضة في معظم أنحاء شمال  أمطار ذج املناخية بمعدالت هطول ن املتوسط العالمي. وتتنبأ معظم النماممرة ونصف 

 في أجزاء من جنوب السودان، مطار الجنوب فإن معدالت هطول ألا إلى  ذا ما ابتعدناإوشرق البحر ألابيض املتوسط. أما  إفريقيا

 .(.112Verner:2012, P) .بوتي، واليمن من املتوقع أن تزيدوجي

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

في النشاط الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على املياه  ويعمل ،الريفيةاليمني في املناطق  من املجتمع %62يعيش حوالي إذ 

 ،نهار في اليمنأبسبب عدم وجود  ا؛استراتيجي ار ن خطر الجفاف يعد خطإف ومن ثم ،الجوفية الستمرار النشاط الزراعي

ناقص بمعدل نها تتإبشكل عام، ومع تزايد استهالك املياه الجوفية في اليمن ف مطار واعتماد املياه الجوفية في تغذيتها على ألا 

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

قد يزيد و . راض يانتشار الجفاف والتصحر وتدهور ألا إلى  لة تؤديالغزيرة فترات جفاف طوي مطار وكثيرا ما يتبع هطول ألا 

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

وتقف أزمة  .٪21إلى  بنسبة تصل، مما يخفض الناتج الزراعي بغض النظر عن تغير املناخ عقود،ة في غضون عقدين أو ثالث

املياه في اليمن ضمن أسوأ ألازمات في العالم. ويشير ارتفاع معدل الجفاف، واحتياطيات املياه الجوفية التي تنضب بسرعة، 

ت ترافمطار إلى قد يؤدي تقلب هطول ألا  ، كماالزراعي سيزداد نتاجأن الضغط على إلا إلى  والزيادات املتوقعة في درجة الحرارة

 .(Al-sharjabi: 2014, P. 12) .جفاف طويلة

 :الزراعة وألامن الغذائي .2.0

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

 نتاجن معدل الزيادة في إلا إلى أ عة، وتشير التوقعاتالقابلة للزرا راض يرباع مساحة ألا أتسود الزراعة املطرية في أكثر من ثالثة 

، ويتوقع أيضا 4111 عاموربما يبدأ في الانخفاض بعد  ،نتيجة تغير املناخ ؛الزراعي سيتباطأ على مدى العقود القليلة القادمة

  ،رارةوسط ظروف أعلى ح مطار،تشهد انخفاضا في هطول ألا سالزراعي  نتاجمن إلا  %21ن املناطق التي تدعم أ
ً
 ،وأكثر تقلبا

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

مليون شخص  611يعتقد معاناة ما يزيد عن  فإنه-املتحدة ألامموفقا لتقارير -تغير املناخ بسبب و  .)241، ص 4111العربي: 

التغيرات املناخية واثارها الضارة وكيفية معالجتها: ) الغذائي.ألامن  نتيجة انعدام ،م4121بحلول عام  ،المالع حول ضافي إ

 (.1214 ص.، 4119

الغذائي، فالكثير من السكان الذين يعانون من نقص التغذية املزمن، والبالغ  ألامنثرا كبيرا على أيترك تغير املناخ 

 ألاكثر تضررا من ارتفاع درجات  ،سماكوصيادي ألا  ،ر املزارعينصغامن مليون شخص، هم  211عددهم 
ً
والرعاة، وهم جميعا

غذية عار ألا يهدد املناخ استقرار أسكما وتزداد تواترا وحدة.  ،التي تتفاقم بسبب تغير املناخ ،والكوارث املرتبطة باملناخ ،الحرارة
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لى إ قد تؤدي مع بداية القرن املقبل املتطرفة،ن ظواهر الطقس ودرجات الحرارة املتغيرة، فضال ع مطار،فهطوالت ألا  ،أيضا

 ألامنغذية وسعار ألا أوقد تكون آثار هذا الانخفاض على  ،وألارز( ،والقمد ،انخفاض كبير في غالت املحاصيل الرئيسية )الذرة

 .(6 ص.، 4116)منظمة الاغذية والزراعة لألمم املتحدة  الغذائي واسعة الانتشار.

الدخل  الغذائي، والسيما في البلدان ذات ألامنأن التغّير املتوقع في املناخ سيكون له أثر سلبي على إلى  نبؤاتتشير الت

 بآثاره على ال ألامنوترتبط آثار تغّير املناخ على مثل اليمن،  املنخفض واملتوسط
ً
 وثيقا

ً
سالمة الغذائي ومن ثم على التغذية ارتباطا

، 4116:املتحدة لألمم والزراعة ألاغذية منظمة (.ويجب أن ُينظر في هذين الشكلين من آلاثار معا ،الغذائية والصحة العمومية

أشخاص في  11أي حوالي شخص واحد كل  ،مليون شخص 611إصابة إلى  ت في الوقت الحاضر راتشير التقديكما  (.1ص 

، أ 241111ووفاة  ،غذية ملوثةأبعد تناول  ،العالم
ً
نتيجة لتغّير املناخ الذي يبّدل  ام قد تتنامىوهذه أرقلف شخص سنويا

 على حد سواء.  والحيوان نسانسلوك إلا ويؤثر في ،عية والصناعيةراالبيئة الز 

ن تسهم أو  ،4111و 4101بين عامي  ،ضافية في السنةإحالة وفاة  411111 تغّير املناخ حوالي ينتج عنومن املتوقع أن 

فية ضاحاالت الوفاة إلا إلى  ضافة هذا العددإبالسالمة الغذائية في هذا العدد. ويجب  الزيادة في معدالت الوفيات املرتبطة

ن ع وتنجم ،ووزن الجسم ،واملحسوبة نتيجة التغيرات التي تطرأ في النظم الغذائية ،حالة في السنة 111111املناهز عددها 

 (0 ص.، 4119 :السالمة الغذائية وتغير املناخ). م4111تغير املناخ بحلول عام 

هم أحد أهمية من كونه بع هذه ألا نية في الاقتصاد القومي اليمني، وتنتاجهم القطاعات إلا أمن القطاع الزراعي يعد 

الزمة للعديد ملواد الخام الاكونه القطاع املنتج لسلع الغذاء و إلى  جمالي، باإلضافةالقطاعات الرئيسية املكونة للناتج املحلي إلا 

يشكلون  ،مليون عامل 4، ويحوي قرابة %21وذلك بنحو  ،غلب السكان على القطاع الزراعيأتمد من الصناعات، حيث يع

مطرية،  أراٍض  %11منها  ،مليون هكتار 1.6الزراعية بحوالي  راض يجمالي القوى العاملة في البالد. وتقدر ألا إمن  %10نحو 

مروية من  أراٍض  %4ومروية من السدود، أراٍض  %6ومروية من الفيضانات،  أراٍض  %11وبار، مروية من آلا  أراٍض  %01و

  (.  02 ص.، 4112:)وزارة الزراعة والري  الينابيع.

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

قاليم البيئية الزراعية من حيث ونتج عن هذا تباين ألا ،غرافيةواختالف الظروف الطبو  ،والرطوبة ،ودرجات الحرارة مطار،ألا 

لى إ ن املساحة الزراعية تتذبذب من سنةفإالنباتي. وبحسب التقارير الصادرة عن وزراه الزراعة والري  نتاجطبيعة وتنوع إلا 

انت ك قدتغيرات املناخية، فبسب ال ؛وتغير درجة الحرارة ،والجفاف املتكرر  ،بحسب التهطال املطري املتقلب دائما أخرى 

جل وقد ُس  ،4111مليون هكتار في  1.114 إلى تناقصت حتى وصلت ثم 4111مليون هكتار في عام  1.221املساحة املحصولية 

 (. 62ص.، 4116 :)وزارة الزراعة والري  .جمالي املساحة املحصوليةإنمو سالب في 

يظهر ذلك من خالل تناقص املساحات الزراعية،  ،ةياصيل الزراعية املحإنتاجواضحة على  اثار آللتغيرات املناخية إن 

، وتناقصت اتهكتار 1.299.212حوالي إلى  4110، ووصلت في عام اهكتار  1.111.910بلغت املساحة املزروعة  4114ففي العام 

تبل محاصيبل الحبوب وتحوالجفاف الناتج عن تغير املناخ.  مطار وذلك بسبب شحة ألا  ا،هكتار  1.114.121إلى  4111في عام 

بب بحس ،إلى أخرى  وهبذه املسباحة تتذبذب من سبنة مطار،ألا عتمبد معظمها على يو  ،جمالي املسباحة املزروعبة سبنوياإمبن  %1.11

 إلى ثبم وصلت ،4111لبف هكتار عبام أ 122إلى  لبف هكتبار وتناقصتأ 291إلى  وصلت 4111ففبي عام  ،كميبة الهطبول املطري 

 .  (11 ص.، 4116 :اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا). 4111ف هكتار في لبأ 121
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 ثبم ،ألف طبن 260إلى  4110ليصبل عام  ،ألبف طن 919حوالبي  4114الحبوب حيث بلبغ في العام  إنتاجكمبا تناقبص 

 ،ة املتمثلة في ارتفاع درجات الحرارةالتغيرات املناخي بسببب نتاجإلا وهبذا يدل على تناقبص ، 4111ألف طن عام  219إلى 

 وتذبذب كمية الهطول املطري على اليمن.

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

قليم إوخاصة في املناطق الباردة في  ،تربةوحالة رطوبة ال ،يجابا بارتفاع درجة الحرارةإية املحاصيل تتأثر إنتاجعام فإن 

وترتفع  ،في أسوأ سيناريو 41.4الزراعية بواقع % يةنتاجإلا يتوقع أن تنخفض  -يمنعلى مستوى ال-املرتفعات، وبصورة عامة 

وبشكل  ،فعاتتقليم املر إفي  ،ن يكون تأثير التغيرات املناخية أكثر في الزراعة املطريةأويتوقع  ،في أفضل سيناريو 6.1بواقع %

اض درجة فإن انخف ومن ثم ،تأخر الزراعةإلى  في املوسم الصيفي سيقود مطار ألا ن تأخر إإذ  ،ألافضلسلبي حتى في السيناريو 

 نخفاض درجةامن بالذات للمحاصيل الحساسة  ،عدم اكتمال الحبوبإلى  الحرارة في الخريف في نهاية موسم النمو سيؤدي

  .(46 ص.، 4114الخرساني: ) .يةنتاجإلا نخفاض ويترتب عل هذا ا ،الحرارة

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

بشكل  منيأن التغيرات املناخية ستؤثر على اقتصاد الإلى  ، كما يشير التقرير مطارألا كثر املحاصيل اعتمادا على أنه أل  ؛تأثرا

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

ومن  ،تأثير سلبي على الزراعةإلى  فإن التغيرات املناخية ستؤدي ،الزراعية املدخالتسعار أعامليا وارتفاع  ألاسعار على ارتفاع 

. تحت خط الفقر من السكانيين ال كما يتوقع دخول عدة م ،وسيترتب على هذا زيادة رقعة الفقر ،لوطنيا الاقتصادعلى  ثم

 .(1 ، ص.4112)وزارة الزراعة والري 

  :املوارد املائية .4.2

 ومن ،لدانفي بعض الب يتوقع الخبراء أن يكون الطلب على املياه العذبة في املستقبل القريب أكبر من الكميات املتاحة

في  ون وعدد آخر من البلدان سوف يصنف ،الضغط املائيمن حالة  4141ثم سوف يعيش نحو نصف سكان العالم عام 

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

بحلول  %11تقديرات إلى أن تغير املناخ سيقلل من جريان املياه بنسبة إن معدل هطول ألامطار منخفض جدا ومتغير، وتشير ال

  .(Bates. et al: 2008, P.p.10من مياه ألامطار في ألاراض ي الجافة والهامشية من خالل التبخر. ) %91ويتم خسارة أكثر من  4111

باملقارنة مع متوسط عالمي للفرد يبلغ  ،متر مكعب سنويا 1111يقدر نصيب الفرد العربي من مصادر املياه املتجددة بب 

ن املنطقة أما يعني  ،4111سنويا بحلول سنة  امكعب امتر  121إلى  ن ينخفض هذا املؤشر أمتر مكعب سنويا. ويتوقع  2911

ن يرتفع أكم مكعب سنويا، ويتوقع  411حجم الطلب على املياه في العالم العربي يتجاوز إن العربية تعاني من شح املياه. 

 ،في السنة اكم مكعب02وتعاني املنطقة حاليا من عجز في املياه يبلغ . (221 ص.، 4141)معيفي: . 4121بحلول سنة  %61نسبة ب

ن إخذ تغير املناخ في الحسبان فؤ وعندما ي ،حتى بدون وجود تغير للمناخ 4121بحلول  اكم مكعب 444إلى  ن يزيدأويمكن له 

 ثن السيناريو ألاكثر واقعية )جاف( يتوقع حدو أفي حين  4121كم مكعب سنة  112زا بب السيناريو املتفائل )مطير( يقدر عج

كم  126، بمعدل يقدر بب (ساس ي للمياه في العالم العربياملستهلك ألا الزراعة )تغير املناخ يؤثر على إن كم مكعب.  011عجز بب 

.إمن  %20بما يوازي  امكعب
ً
التغيرات املناخية وتحديات الامن الغذائي العربي: مصدر سابق، ) جمالي املياه العذبة املتاحة سنويا

 (.242 ص.
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من السكان على املياه،  %11، حصل 1991قد أفاد البنك الدولي أنه في عام فكل عام،  في اليمن يتراجع توافر املياه

نطقة والعالم، إذ يبلغ نصيب الفرد ألاقل في املهو يعد معدل توافر املياه للفرد و . %61إلى  ، انخفض هذا الرقم4111وفي عام 

 باملتوسط العالمي البالغ  ،في السنة امكعب امتر  21من موارد املياه 
ً
 مقارنة

ً
 جدا

ً
متر مكعب، أو حتى  4111والذي يعّد منخفضا

 باملتوسط إلاقليمي البالغ 
ً
 (Glass : 2010, P. 11).متر مكعب.  1111مقارنة

مليار متر  1مليار متر مكعب من املياه الجوفية و 181مليار متر مكعب ) 481ة السنوية بب يقدر إجمالي موارد املياه املتجددو 

مليار متر مكعب  189مليار متر مكعب. وهذا يعني أن  082مكعب من املياه السطحية(. ومع ذلك، يبلغ إجمالي الاستهالك السنوي 

منسوب املياه في معظم طبقات املياه الجوفية، والتي تتراوح ي فمن املياه الجوفية يتم استنزافها كل عام، مع انخفاض متزامن 

-Al ) القادمة.سنة  11-11، فمن املتوقع أن تجف موارد املياه الجوفية الثمينة في غضون الب ومن ثمأمتار في السنة.  6-4بين 

Asbahi, 2005. P. 21). 

 خاتمة:

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

 
ً
 على السنوي. وكما ذكر سابقا

ً
 كبيرا

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

املؤسسية  والقدرات ،وية ونقصها التقنيقطاعات الصحة والتنوع البيولوجي وكذلك على املياه والزراعة بسبب هشاشتها البني

 .بما في ذلك وسائل مهمة أخرى للتعامل مع هذه التأثيرات والتقليل من املخاطر الجسيمة للتغير املناخي

 للتنمية في اليمن كما 
ً
 كبيرا

ً
 ي: تأوتشمل التحديات ما ي ،العديد من القطاعات علىتشكل التغيرات املناخية تهديا

 ائر ضرار كبيرة وخسأن تؤدي إلى أيمكن  سريعة،ما تؤدي إلى حدوث فيضانات  اوالغزيرة التي كثير  ألامطار املضطربة

من ثم و  ألامطار،ن تزداد كثافة هطول أصول املادية والسكان فيها. ومن املتوقع بسبب تركز ألا  ؛فادحة في املناطق الحضرية

 .الفيضانات مع تغير املناخ

  املياه في اليمن من بين ألاسوأ في وتعتبر أزمة ،قلب ألامطار إلى فترات من الجفافن يؤدي مستوى أكبر من تأيمكن 

و أمع احتمال استنزاف احتياطات املياه الجوفية في الغالب خالل عقدين  الازدياد،ويالحظ أن إلاجهاد املائي آخذ في  ،العالم

  .بغض النظر عن تغير املناخ ،ثالثة عقود

 نهم أل ؛والانهيارات ألارضية ،لفقراء في املناطق الحضرية معرضون لخطر الانهيارات الصخريةأن الغالبية العظمى من ا

  .رض هامشية وهشة من الناحية البيئيةأيعيشون عادة على 

 رار ضألحاق إواحتمال  ،ؤدي إلى زيادة الفيضانات في املناطق الساحليةتن أن ارتفاع مستويات سطد البحر أمن ش

 مداداتها.إو  ،ونوعية املياه الجوفية ،بالبنية التحتية

أكساد، في دراسة حساسية  –اليمن، لالستفادة من خبرة وتجارب املركز العربي  يتوص ي الدراسة الجهات املعنية ف

ناخ، وكذلك توص ي على أهمية تطبيق 
ُ
ر لحد من تأثيل التكميلي الري املوارد الطبيعية، والسيما املياه والتربة، تجاه آثار تغير امل

أيضا بتعزيز الدراسات الاقتصادية  ملتكاملة للموارد املائية، وتوص يالتغيرات املناخية وتحسين ظروف تطبيق إلادارة ا

ناخ، و ضرورة أن تسعى الجهات 
ُ
، بحسب التنبؤات املستقبلية، بتغير امل

ً
والاجتماعية، للمناطق املتوقع أن تكون ألاكثر تضررا

ات وآلاليات املمكنة، لتوفير التمويل الالزم، إلنجاز إجراءات التكيف مع آثار تغير املناخ ، من املعنية في اليمن، بكل الامكان

 جهاٍت وصناديق وطنية، أو إقليمية، أو دولية.
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 العمران وألاخطار الكبرى بمدينة الجزائر ومجالها املتروبولي

Urbanisation et risques naturels dans Alger et son aire métropolitaine 

 فوزي بودقة .د.ا
 الجزائر/هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا جامعة

Prof.Fawzi Boudaka 
Houari Boumediene University of Science and Technology/Algeria 

 امللخص: 

تعتبر ألاخطبار الكبرى واحبدة من التحبديبات التي تهبدد حيباة ألافراد، فهي ال تقل خطورة عما تخلفه الحروب من دمار وما تحصببببببببببببده ألاوبئة 

 الفتاكة من أرواح بشرية، ولذلك ال بد من التكّيف مع هذه ألاخطار وأخذها باالعتبار في التخطيط الحضري. 

ر الكبرى نوعان: ألاول ويتمثل في ألاخطار الكبرى الطبيعية، كالزالزل والفيضبببانات والحرائق وهي كوارث مريعة ومدّمرة، فالزالزل هي وألاخطا

ه من املمكن التخفيف من آثببارهببا املببدّمرة، عنببدمببا تببدرس من طرف املتخصببببببببببببصببببببببببببين في علم الزالز 
ّ
 ل أخطببار طبيعيببة ال يمكن التنبؤ بوقوعهببا. بيببد أنبب

طين العمرانيين، حتى يتمكن أصبببببببببحاب القرار من الاسبببببببببتئناس بالرأي العلمي. ومن حسبببببببببن الحظ أن تطور علوم ألارض، يسبببببببببمد اليوم بفهم واملخط

 من أخطار الفيضببببببببببببانات والحرائق وغيرها من ألاخطار. والثاني التخفيف من آثارهاألاخطار الطبيعية، وطرق الوقاية منها وإمكانية 
ً
، والوقاية أيضببببببببببببا

 
ّ
 ما يتسببب في حدوهها السبلوك السلبي لإلنسان التي من شأنها ويتمث

ً
غيرات املناخية ضرار بالبيئية وإحداث التألا ل في ألاخطار التكنولوجية التي غالبا

 وتفش ي ألاوبئة، كوباء كورونا الحالي.

ل رأس الصببببببببببببفحبة إلافريقية املقابلةولسببببببببببببوء الحظ أن مبدينبة الجزائر ومنطقتهبا املتروبوليبة، تتربع على منطقبة نشبببببببببببباط زلزالي، كونهبا ت
ّ
 شببببببببببببكب

تي لللصببببببفحة ألاوروبية وآلاسببببببيوية، حسببببببب املتخصببببببصبببببببين في علم الزالزل، الذين ما انفكوا من التنبيه بهذا الخطر وكانت أكثر التحذيرات هي تلك ا

 41-12ضببببوء ذلك تم سببببن القانون رقم  ، لوضببببع مخطط وقاية يجنب البالد آثار التدمير املحتمل. وعلى1921عام حدثت بعد وقوع زلزال ألاصببببنام 

مايو عام  44بتاريخ  192-11، املتعلق بالوقاية من ألاخطار الكبرى. ثم قامت الدولة باعتماد املرسوم التنفيذي رقم 4112ديسمبر عام  41بتاريخ في 

أخطبار الحرائق ذروتهبا في غباببات تيزي وزو  غبتالحبالي بل، ببإنشبببببببببببباء املنبدوبيبة الوطنيبة للمخباطر الكبرى. وفي التباسببببببببببببع من شببببببببببببهر أوت من العبام 4111

 واحتراق عشرات املئات من الهكتارات. شخص 91والية من واليات شمال البالد، وبلغت مجموع الخسائر البشرية  01وغابات 

نبببب قبببايبببة وتجينببباقش البحبببث عالقبببة العمران والتخطيط الحضببببببببببببري بببباألخطبببار الكبرى في مبببدينبببة الجزائر ومنطقتهبببا املتروبوليبببة، وخطط الو 

 عن مكانتها املعتبرة في البالد  11وتأوي  ²كم 1111ألاخطار في منطقة واسببببعة تزيد مسبببباحتها عن 
ً
مليون نسببببمة، وهي ألاكثر هيكلة في مرافقها، فضببببال

يف ة، بتكيوفي املنطقة املغاربية وحوض املتوسبببببببببببط، من هنا تكمن أهمية البحث الذي يهدف، إلى ضبببببببببببرورة البحث عن السببببببببببببل والوسبببببببببببائل الكفيل

 التخطيط العمراني في املنطقة املتروبولية ملدينة الجزائر، وتبني أفضل خطط الوقاية من ألاخطار الكبرى.

 مدينة الجزائر، املنطقة املتروبولية، العمران، ألاخطار الكبرى، الوقاية الكلمات املفتاحية:

Abstruct :  

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. 
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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 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:

واء ستهدد حياة ألافراد في املدن والتجمعات البشرية، التي  ،ألاخطار الكبرى واحدة من أهم التحديات عتبر ت

 ما يتسبب في حدو كانت هذه ألاخطار طبيعية كالزالزل وألاعاصير والفيضانات والحرائق، أو غير طبيعية 
ً
هها التي غالبا

ة وتفش ي التغيرات املناخيشأنه إلاضرار بالدورة الطبيعية للبيئة وإحداث  الذي من لبيئية حياال نسان السلبيإلا سلوك

، الذي تفش ى في مطلع العام املاض ي، 19-كوفيدوباء ما هو الحال مع فيروس كورونا املستجد، املسبب لألاوبئة، ك

ا تخلفه الحروب رة عّم ال تقل خطو األخطار الكبرى كوارث ف .وأصبد جائحة عاملية، مند ما يزيد عن العام ونصف العام

 في باالعتبار أخذها  ألامراض وألاوبئة الفتاكة من أرواح البشر، ولذلك ال بد منما تحصده و  ،والنزاعات من دمار

 ، وغير الحضرية ألاوساط الحضريةو ،التخطيط الحضري للمدن
ً
ل هاجسا

ّ
 لحقيقي والتكيف مع هذا ألاخطار يشك

ً
لدول ا

 على حد سواء. عمرانال خططيموالحكومات، وإلدارات املدن و 

يناقش البحث عالقة العمران والتخطيط الحضري باألخطار الكبرى الطبيعية في مدينة الجزائر ومنطقتها 

وعلى درجة عالية من ألاهمية في  ²كم 1111املتروبولية، وخطط الوقاية وتجنب ألاخطار في منطقة واسعة تزيد عن 

حوض البحر  فيالشبكة العمرانية الوطنية، وفي املنطقة املغاربية و مكانتها في لهاو  ،املنطقة الوسطي من شمال البالد
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ألابيض 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.

  ألاخطار الكبرى: .0

ي كوارث وهوالفيضانات والحرائق كالزالزل  الطبيعيةالكبرى ألاخطار ألاول ويتمثل في نوعان:  ألاخطار الكبرى و

 هي أخطار طبيعية ومدّمرة لإلنسان وللبيئة، مريعة
ً
كن من ولحدوهها.  منعوال بوقوعها  يمكن التنبؤ ال  ،فالزالزل مثال

علم  في الطبيعية، محل دراسة من طرف املتخصصينالظاهرة هذه  وضعرة، عندما تملدّم ا ااملمكن التخفيف من آثاره

الكارثة بما يجّنب سكان املدن والتجمعات السكانية التي تحد من وقع الاحتياطات ذ اتخذلك الو ، الزالزال والجيوفيزياء

 .يارنهمن السقوط والااملباني والبنى التحتية  املحدق بحياتهم وبما يحمي الخطر

الطبيعية، وطرق  ر اخطفهم ألا بيسمد اليوم أكثر من أي وقت مض ى  ،ومن حسن الحظ أن تطور علوم ألارض

، أضف إلى ذلك طرق الوقاية من أخطار الفيضانات والحرائق وغيرها من االتخفيف من آثارهوإمكانية الوقاية منها 

 ما ألاخطار التكنولوجية ا الثاني وتتمثل فيو ألاخطار الطبيعية. 
ً
 نسانإل يتسبب في حدوهها السلوك السلبيللتي غالبا

الاحتباس  كوباء كورونا الحالي والتسبب في، تفش ي ألاوبئةو  والتلوث والتغيرات املناخية البيئيةحيال البيئة، كاإلضرار ب

 ملخاطر.بقية ا الحراري والتلوث، الذي يمأل فضاءات املدن الكبرى، ويتسبب في مخاطر صحية كارثية ال تقل خطورة عن

 . ألاخطار الكبرى الطبيعية في مدينة الجزائر ومجالها املتروبولي:2

 (ةمنطقتها املتروبولية، والتي تتكون من مدن )الجزائر والبليدة وبومرداس وتيباز ولسوء الحظ أن مدينة الجزائر و 

 يالز تجلس على منطقة نشاط زل
ّ
حسب  ،صفحة ألاوروبية وآلاسيويةة للبلاقل رأس الصفحة إلافريقية امل، كونها تشك

كان في املدن حياة السعلى  ،، الذين ما انفكوا من التنبيه بهذا الخطر الطبيعيالجيوفيزياءاملتخصصين في علم الزالزل و 

الواقعة، ضمن منطقة نشاط الزلزال ومن بينها، وأنشطها الصدع الزلزالي في املنطقة املتروبولية ملدينة الجزائر، الذي 

 عن بنية تحتية معتبرة، تقع باملرتبة ألاولى على املستوى الوطني على املستويين  11ما يقرب من يأوي 
ً
مليون نسمة، فضال

أكتوبر  11بعد وقوع زلزال ألاصنام ) وكانت أكثر التحذيرات بأخطار الزلزال أهمية، هي تلك التي حدثت الكمي والنوعي،

يّدخر ألارواح البشرية ويجنب  ،على املدى البعيدثابت و ع مخطط وقاية لوض ،(، وإلالحاح على ضرورة الاستعداد1921

 البالد آثار التدمير املحتمل للمباني واملرافق العمومية.

املتعلق بالوقاية من ألاخطار الكبرى ، 4112عام ديسمبر  41املؤرخ في  41-12القانون رقم وعلى ضوء ذلك تم سن 

خاطر الكبرى، كأداة تنفيذية تتكفل بتسيير امل ،وطنية . ثم قامت الدولة بتكليف هيئةستدامةوتسيير الكوارث في إطار التنمية امل

، يتضمن مهام 4111عام  مايو  44املوافق  1204جمادى الثانية عام  19ؤرخ في امل 192-11تنفيذي رقم الرسوم باعتماد امل

 .ملخاطر الكبرى ا وسير تنظيمو املندوبية الوطنية 

:األخطار الكبرى ب.عالقة العمران 0  

ال شك أن العمران حاجة اقتصادية واجتماعية للمجتمعات وألافراد، ويتطور العمران بتطور هذه الحاجة، 

ولكن ال بد من إدراك أن هناك أخطار كبرى طبيعية وغير طبيعية، قد تواجه التجمعات العمرانية، مدنا أو أقاليم 
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عاصمة مدينة الجزائر الوالتهيئة بالعمراني  خطيطالتالعمران و يستند و  مدن أو تجمعات سكانية حضرية كانت أو ريفية. 

واملصادق عليه في ، 1991الصادر عام  91-49 رقم قانون التعمير  إلى توجهاته ألاساسيةفي ، البالدعموم مدن وفي 

 .1991املجلس الشعبي الوطني عام 

 هما: أدوات التعمير و يتمثالن في  ،مرتكزين أساسيينويرتكز التخطيط العمراني على 

 
ً
للتهيئة العمرانية، في كل والية أو مدينة  الذي يحدد الخطوط الكبرى  (PDAU)التوجيهي للتهيئة والتعمير  املخطط :أوال

 .من واليات أو مدن البالد

  
ً
  (POS)شغل ألاراض ي  مخططات :وثانيا

ً
باعتبارها مخططات تفصيلية محلية، تحدد أوجه استعمال ألارض وفقا

 على املستوى الوطني. بلدياتكل بلدية من الفي  حتياجاتال ل

ي كل الرسمية الرئيسية ف العمران ومن الجدير أن يتناول املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، باعتباره وثيقة

 جية والبيئيةو أو ألاخطار التكنول ،أو الحرائقكالزالزل أو الفيضانات ، خطار الكبرى الطبيعية منهاألا والية وفي كل مدينة، 

 لوقوعها الكوارثألاخطار و ووضع خطط الوقاية من هذه  واملناخية،
ً
 . تحسبا

 :منطقة الزلزال بمدينة الجزائر ومجالها املتروبولي.4

،  ةمن جبل شنوة بوالية تيباز الزلزال النشطة في مدينة الجزائر ومجالها املتروبولي،  منطقة تمتد
ً
 مغربا

ً
رورا

 حيث الصدوع النشطة، بكافة أنحاء املفي الوسط، إلى مدينة اصمة والبليدة العمدينتي الجزائر ب
ً
طقة نبومرداس شرقا

 لألخطار  والتيمن شمال البالد،  التلّيةاملنطقة وهي قلب  ة ملدينة الجزائر،املتروبولي
ً
الطبيعية  تعتبر املنطقة ألاكثر عرضة

 به، وبذات الوقت ألاكثر عرضة لهي ، و وخاصة الزالزل كما سبقت إلاشارة إلى ذلك الكبرى 
ً
 ،خطرلاملنطقة ألاكثر تأثرا

 .زلزالالمركز التالية التي تشير إلى الخريطة كما هو مبين في 

مركز الزلزال ومدينة الجزائر ومنطقتها املتروبولية :(20)الخريطة  

 

املصدر: مركز البحث في علم الفل  والجيوفيزياء  
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على سلم ريشتر والتي تأثرت به  6.2، بقوة 4110ماي 41 ية بومرادس فيذلك الزلزال التي ضرب زموري بوال 

تيزي وزو  والياتاملنطقة املتروبولية ملدينة الجزائر بل وبلغت ارتداداته، أجزاء من املنطقة الوسطى في شمال البالد ك

 الكثيفة بالسكان، وباألنشطة ، بهذه املنطقةولهذا البد من أخذ هذا النوع من ألاخطار في الاعتباروبجاية والبويرة، 

 الصناعية ومختلف املرافق العمومية.

 :. تجار بتكييف التخطيط العمراني مع ألاخطار الكبرى 9

لعل من املفيد التطرق إلى بعض التجارب العاملية في تكييف التخطيط العمراني مع ألاخطار الكبرى، والتي تعتبر 

 يمكن محاكاته لضمان الوقاية من هذ
ً
 ه ألاخطار.نموذجا

 :.التجربة التونسية0.9

 استراتيجية، وحدد 1992وتحديثاته عام  1996عندما تم إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة في مدينة تونس عام 

للوقاية من ألاخطار الطبيعية والتكنولوجية والصحية، وبدأت السلطة العمومية منذ أكثر من عقد من الزمن في ردم 

ة آثار التلوث البيئي وإلاضرار باملحيط الحضري. استغلت املساحات املستعادة في إقامة املستنقعات بهدف مواجه

التجهيزات الكبرى من القطاع الثالث ألاعلى، توطن الشركات الكبرى الوطنية وألاجنبية والبنوك وأنشطة املكاتب، 

ر ال املسترجع، في إطار عملية تعميوبالتالي تم تحقيق هدفين في آن واحد، التخلص من مشكلة بيئية واستغالل املج

 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، 

 .يبة من مركز مدينة تونسالضواحي القر 

 الفرنسية:. التجربة 2.9

ثم اتبع بمخطط للمناطق املعرضة  (PLR)على وضع مخطط لتحديد ألاخطار 1991نّص التشريع الفرنس ي عام 

من أداء دورهم وفق املعطيات املوضوعية والطبيعية  ،التسيير الحضري املكلفون ب، حتى يتمكن (PPR)لألخطار الطبيعية 

 وبالتالي فعالية الوقاية من ألاخطار والحد منها. ،حسب نوع وحجم الخطر املحتمل ،لكل منطقة

وضعت مخططات الوقاية واتخذت التدابير املسنودة  ،بعد أن تمكنت من فهم طبيعة الخط بلدان أخرى و 

 
ً
، ان، املكسيكأمريكا، الياب) وغير الطبيعيةالطبيعية الكبرى ملنع البناء على ألاراض ي أو املناطق املعرضة لألخطار  ،قانونا

، بإعداد أطلس شامل للمناطق املعرضة لألخطار، تم وضعه 1991في بولونيا قامت السلطة العمومية عام و( بولونيا

 من إعداد مخطط خاص بحماية املناطق الحضرية. همنيلتمك ،الحضري  بالتخطيطتحت تصرف املعنيين 

 :.التجربتين اليابانية وألاميركية0.9

سيما ال  ،ألاخطار الكبرى  نموقاية الو تعامل المن التجارب الرائدة في  ،لتجربتين اليابانية وألامريكيةا ظلوت

تعدد ألابعاد، ملزيد من فهم ألاخطار وسبل الوقاية منها في مألاخطار الطبيعية كالزالزل، وفي تكريس البحث العلمي 

ناء وبعد وقوع الكارثة والتحضير املسبق لعناصر خطة املناطق الحضرية كثيفة السكان، وكذلك التصرف بفعالية أث

لتجنيب أكبر عدد ممكن من ألارواح البشرية من خطر  ،الوقاية، بما في ذلك عملية إلانقاذ الفعال وإلاغاثة السريعة
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لبناء على ا املوت، وكذلك تجنيب قسط كبير من املباني واملرافق خطر الانهيار والتدمير، اتخاذ إلاجراءات القبلية في منع

واتباع قواعد البناء املضاد للزالزل، باعتباره من الشروط ألاساسية في مخططات  ،ألاراض ي ألاكثر عرضة لألخطار

 فالتعمير. 
ً
 وماديا

ً
فع ألاخطار التي تهدد البيئة، د وزيادة إدراك، تزايد ألاخطار والكوارث الطبيعية وآثارها املدمرة بشريا

رث عدد الكوا كانن أن سنوات التسعينات، بمثابة عقد الوقاية من الكوارث الطبيعية، وإذا باألمم املتحدة إلى إلاعال 

 حتى نهاية الخمسينات، فإنها ارتفعت إلى الضعف في نهاية السبعينات 21
ً
 141عن  وإلى ما يزيد ،كارثة طبيعية سنويا

  .كارثة طبيعية في الوقت الحالي

، وتسّن القوانين وملواجهة ألاخطار الكبرى والتخفيف م
ً
 جّبارة

ً
ن آثارها املدّمرة، تبذل البلدان املتطورة جهودا

ضة في الكتل الحضرية املعر  ،لسكانة افاوكث العمران ةحركالصارمة وتخصص الوسائل املعتبرة، السيما مراقبة تطور 

فات قائمة، كونها تعكس خطورة ال تزال التخو  لألخطار، كالزالزل والفيضانات وغيرها. وعلى الرغم من الجهود املبذولة

 كل بلد. في ألاخطار وقاية من لسياسات احسب متباينة 

 :بمدينة الجزائر مع ألاخطار الكبرى تكييف التخطيط العمراني .1

أو  ،ة والتعميرئي للتهيهأي املخطط التوجي ،الحاليمخطط التعمير سواء عند تفحص ألادوات العمرانية 

أو مخطط  1911الصادر عام  ( ملنطقة الجزائر العاصمةPOGطط التوجيه العام )ه، مثل مخالتي سبقتاملخططات 

ة معرض املنطقة املتروبوليةالاعتبار أن ال توجد أي إشارة أو أخذ بنظر ، 1920الصادر عام(PUD) التعمير التوجيهي

ة. النشطالزلزالية صدوع قع ضمن منطقة الأن املدينة وجوارها تو وخاصة العنيفة منها كالزالزل،  ،لألخطار الكبرى 

ولي، ومجالها املتروبباملدينة في مخططات التعمير املعنية وبالنتيجة ال وجود ألي مخطط وقاية من ألاخطار والكوارث، 

عند إعداد أي مخطط  ،أحد القواعد الرئيسية ، يعتبر أي مخططات الوقاية من ألاخطار ،هذا الجانب الهام والضروري 

كييف تبالتالي تقوم هذه البلدان ب. و الكبرى  ضة لألخطار ألاولويات لدى كثير من البلدان املعرّ عمراني، كما يعتبر من 

 وفق التخطيط العمراني
ً
هذه إلاجراءات املناسبة ملدينة  ولعل أهم ،إلاجراءاتبوضع مجموعة من هذه الخصوصية، ل ا

 : في التالييتمحور  الجزائر ومنطقتها املتروبولية

 لمواضع املختارة للبناءالدراسة القبلية ل. 

 والانزالقات ألارضية. سياسة البناء املقاوم للزالزل  تعميم 

 .ملعايير البناء السليمة 
ً
 استعمال مواد بناء وفقا

 .سياسة فعالة لتهيئة إلاقليم 

  قلب اتجاه حركة السكان نحو املناطق ألاقل عرضة لألخطار باملناطق الداخلية من البالد بتهيئة الوسائل

 .راخطوغيرها من إلاجراءات الوقاية من ألا  ،ورية لهذه السياسةالضر 
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 :مواجهة ألاخطار بمدينة الجزائر ومجالها املتروبولي.7

سب ح ،أدوات التعميراملتعلق بخاصة في جانبه و مشاكل التعمير والتسيير الحضري الحالي،  تجاهلال أحد يمكنه 

يجب أن والتي  ،ومخططات شغل ألاراض ي 1991هي للتهيئة والتعمير عام الذي يستند إليه املخطط التوجي 91-49القانون 

ة. الاقتصادية الجديدة، ومتطلبات البيئة والتنمية املستدام-مع الحقائق العمرانية والاجتماعية فتكيلكي ت ،تتطور وتستحدث

ة، التي لم ألادوات العمرانيترتيبات في  ما تم وضعه منتجاوزت في الواقع بطيء إلاجراءات، ديناميكية التعمير التي ال تنتظر ف

  يحترم تطبيقها
ً
بدون دراسة قبلية تستند، إلى التحوالت السريعة و ، كما أنجزت بصفة جزئية في مستوى البلديات أحيانا

 الاجتماعية واملجالية. -الاقتصادية

نة ضايا التهيئة والتعمير بمديتتناول قدراسة أعدت مديرية التعمير بوالية الجزائر في أواخر الثمانينيات، لقد 

 لخرائط وصور جوية تعود إلى مطلع السبعينات، الجزائر 
ً
وذلك ضمن إلاعداد للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وفقا

 هناك بعض ألاراض يدون رصد ولكن 
ً
 التي صّنفت على أساس أنها ،التغيرات املجالية التي حدثت على ألارض، فمثال

 واقعة بين برج الكيفان وبرج البحري، الطاهر بوشات بالقرب من السعيد حمدين ببلدية بئرفالحية )ألاراض ي ال

ن أو السك السكنية البناء سواء من خالل التجزئات التهمها الحقيقة امليدانية أن تلك املساحات قد خادم(، ولكن

مت رخص البناء فقبل إنجاز املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ذاته. وفي ظل الع غير املنظم،
ّ
ي مل بهذا ألاخير سل

سفد كتلة كما وقع في التربة  انزالقأي املعرضة ألخطار الفيضانات أو  (non aedificandi)أماكن يمنع البناء عليها 

كما يحدث ، أو هذا الخطأ الجسيم 4111، ولقد كشفت فيضانات باب الواد عام بوزريعة املطل على باب الواد

 ،واملساكن التي تّم بناؤها في ألاماكن املعرضة لألخطار ،أماكن الضغط املرتفع وخطوط الغازفي بتسليم رخص البناء 

 :الجدول التالي كما هو مبّين في بمدينة الجزائر ومنطقتها املتروبولية،

 : عدد املساكن املبنية في املناطق املعرضة لألخطار بمنطقة العاصمة01))الجدول 

 بالقرب من الصناعة املجموع
فوق أنابيب 

 الغاز
لفيضاناتمعرضة ل  الوالية 

11126 

142 

4119 

111 

- 

- 

266 

160 

69 

12121 

161 

4111 

 الجزائر

 بومرداس

 تيبازا

19129 111 692 11216 
املجال 

 املتروبولي

 session plénière, Alger, mai 2003 ème(CNES, 22(املصدر: 

قتصادية الجديدة. في الاعتبار الحقائق الاجتماعية والا تأخذ التيتحديث ألادوات العمرانية، أهمية  وهنا تتضح

، باتت إعادة 4110ماي  41العاصمة يوم الجزائر نطقة مالزلزال الذي ضرب  ،وبعد وقوع الكارثة الطبيعية املريعة

، فالكارثة الطبيعية أناطت اللثام ع
ً
التجاوزات ه تخفيكانت  ماالنظر في مجال التشريع العمراني برمته أكثر إلحاحا

في كثير من ألاحيان السلوك غير السليم البناء، ومواد البناء املستعملة والعمرانية في جوانب عديدة منها رخص 
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كل منطق وكل قاعدة قانونية في تعدت ت اتجاوز  بعدم احترام قواعد البناء عند بناء مساكنهم. ،لألفراد أنفسهم

 إلى الخبرة واملعرفة وألاداء الفعال.  قر تفت ،ظل تسيير عمراني بأدوات محلية إدارية

 :. حصيلة زلزال بومرداس1

زو، ، املدية، تيزي و ةبومرداس الضرر بخمسين بلدية من واليات الجزائر، بومرداس، البليدة، تيباز  لزالألحق ز 

 عن هدم، ديجر  11111وحوالي  0111 وأعلن عن وفاة ،حسب خلية ألازمة املركزية بجاية والبويرة
َ
املساكن  فضال

  142111الطرق والجسور وغيرها، وبلغت حصيلة املساكن املتصدعة أكثر من و واملرافق 
ً
 .مسكنا

 1111 حوالي، 2مسكن صنفت في الخانة البرتقالية من الدرجة  01111وبعد إجراء الخبرة الثانية التي تشمل 

الخسائر املادية من جراء قوع الزلزال، و ما زاد من تراكم مشكلة السكن لفترة طويلة أعقبت و لهدم، ا بضرورةمسكن 

نها الجدول التالي:  الهزة ألارضية يبّي

2220 بومرداس(: الخسائر املادية الناجمة عن زلزال 22دول )ج  

املتضررة املرافق  الوالية املساكن املتصدعة املساكن املنهارة 

سةدر م 621  

مدرسة  21  

- 

مؤسسة صحية 01  

ثقافيمركز  04  

دار عدالة 21  

دور الشباب 2  

 بعض الجسور 

1111 

6111 

91 

- 

- 

91 

111 

- 

12111 

02111 

4111 

1111 

111 

1111 

2011 

211 

 الجزائر

 بومرداس

 البليدة

 تيبازا

 املدية

 تيزي وزو

 البويرة

 بجاية

 املجموع 142111 10001 2211

2220املصدر: تقرير خلية ألازمة املركزية   

 تزداد الزالزل  من املعروف أن قوة تدمير 
ً
في الكتل الحضرية الكثيفة السكان، بالنظر إلى كثافة العمران وحالته  ،عنفا

ومدى مطابقته للمواصفات واملقاييس السليمة، ومن هنا يمكن تفسير أن املساكن املتضررة بمدينة الجزائر، تزيد عن ضعف 

التي  ،زائر. وإذا استثنينا البنايات القديمةيعود إلى كثافة السكن والسكان بمدينة الج .بمدينة بومرداس مركز الزلزالما وقع 

 معرضة لخطر السقوط، مدينة الجزائرتعرضت لألضرار في باب الواد، حسيبة بن بوعلي، بلوزداد، وسط 
ً
، والتي هي أصال

لتي املباني ا كما أنأعمال الصيانة الدورية، أو بقليل من  وبدون  عام 111الذي يصل إلى  ،بسبب انقضاء عمرها الافتراض ي

رقية ، التي تم بناؤها في إطار جمعيات التدينةتعرضت للضرر، تقع في مناطق التوسعات الجديدة، السيما بالجزء الشرقي من امل

الكيفبان، برج البحري، عين طاية، رويبة، رغاية، في بلديات باب الزوار، الدار البيضاء، برج السكنية التجزئات  أو ،العقارية



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   65 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

 أو هي مباٍن عشوائية أقيمتومعايير مواد البناء املستعملة تحترم قواعد ولوائد التعمير، حيث لم  او، قورصو، بومرداس، بودو 

 .على أراٍض غير صالحة للبناء، كاألراض ي الطينية واملستنقعات

 :والعبر الدروس: بومرداسزلزال  .5

، ال بد من تفحصها وقراءة ما تح تعلمنا الكوارث وألاخطار الطبيعية
ً
دثه من مآس شاملة، ينبغي التعلم دروسا

مة عملية تتعلق بسال  ،باتخاذ ما يحب اتخاذه من إجراءات وترتيبات ،التي تعيد ألامور إلى نصابها ،منها الستخالص العبر

 ولعل أهم هذه العبر ما يلي:  ،التعمير والتخطيط العمراني

  زل.وخاصة الزال  لألخطار الكبرى  مبادئ التخطيط العمرانيتجاهل عدم 

 التعمير السيما مخططات شغل ألارض التسيير العمراني السليم الذي يحترم مخططات. 

  املعروفةوقواعد العمران البناء احترام معايير. 

  .استعمال نوعية مواد بناء مقاومة ومناسبة 

  شكل ظاهرة ال يفي حينه وقبل تفاقمه حتى  البناء املخالففي التسيير العمراني وردع البلديات تحسين وتفعيل دور

 .  يصعب مواجهتها دفعة واحدة

ماليير دينار،  11مليار دينار، وخسائر القطاع الخاص بحوالي  11لقد قدرت خسائر القطاع العمومي بحوالي 

مليار دوالر،  1-2مليار دينار، أي حوالي  211-011وبلغت الخسائر إلاجمالية وفق تقديرات السلطة العمومية ما بين 

فقط من وقوع زلزال بومرداس قبل عام ونصف و. في ذلك الحينمن إجمالي الدخل الوطني السنوي %01 وهو ما يشكل

مليار دوالر، وفي ظرف  1قتيل واملادية حوالي  111، وبلغت الخسائر البشرية 4111وقعت كارثة الفيضانات بباب الواد عام 

( 12قياس ي )
ً
من آثار التدمير الذي ألحقته الكوارث الطبيعية  ،ار دوالرملي 11بلغت خسارة الخزينة العمومية حوالي  شهرا

 (.2003وزلزال بومرداس  2001 )فيضانات باب الواد

 

 

  

احترام معايير سليمة في البناء وقواعد العمران، التي في حال  ،تصل إلى هذا املستوى أن ما كانت  ،بأن الخسائر كثيرون ويعتقد

ة سياسة الخطوات الصغير فالوقاية والتخفيف من آثارها عند وقوعها. خطط و  ،املعرضة لألخطارمخططات تحدد ألاماكن  ترتكز على

 ما يستدعي  2220مدينة بومرداس إثر زلزال وسط 

 املضاد للزالزل  استيعاب قواعد البناء 

 

 

  2220 زموري مركز الزلزال ببومرداس
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 ة من خططتحترم ما تضعه الدولهياكل مناسبة و ، ألن هذه ألاخيرة تتطلب أدوات استراتيجيةال يقود بالضرورة إلى  ،والتسيير الظرفي

 ي سنوات يتم خسارته في لحظات، دخاره فإما يتم ودون ذلك ستبقى ألامور  ،عمرانية وطنية

 :عوامل زادت من حدة زلزال بومرداس .02

ران مخالفات العم زيادة على ذلك، آثار مأساوية في منطقة حضرية كثيفة السكان واملبانيللزلزال  يمكن تجاهل أنال 

 :تاليةال العواملهي  زاد من حجم ألاضرار  ولعل من أهم ما، في هذه املناطق والتسيير غير السليم

  بتيباز يةملتروبولملدينة الجزائر ومنطقتها االحجم الكبير 
ً
 جزائر مدينة الوالبليدة و  ة، فبين شرشال مرورا

 إلى تيزي وزو، ي
ً
من إجمالي عدد  %41، أي 4110مليون نسمة عام  6 زيد عنعدد من السكان ي عيشوبومرداس وصوال

من  %21من املؤسسات الاقتصادية الوطنية،  %01الوطنية،  من الحظيرة السكنية %41السكان الجزائريين، وحوالي 

من أنشطة  %21من الخدمات واملرافق العمومية، وميناء الجزائر الذي يستحوذ على  %41مؤسسات التعليم العالي، 

 .املوانئ على املستوى الوطني

  اط املنتشر، يتربع على منطقة نشالوزن املتزايد للكتلة الحضرية العاصمية ومجالها املتروبولي وبنموذج التعمير

ذلك الخطر الطبيعي عند إعداد مخططات التعمير ومخططات من طرف الجماعات املحلية، دون أن يؤخذ في الاعتبار  ،الزلزال

استعمال ألارض، إذن هذه الكتلة الحضرية الضخمة معرضة آلثار التدمير العنيف عند وقوع الكارثة، وهذا ما قد حدث مع 

 ألاسف.

 وعدم استعمال أنظمة املعلومات الجغرافية  ،ص املعطيات واملعلومات إلاحصائية الصحيحة والخرائطقن(SIG)  من

 طرف البلديات وغياب مسح ألاراض ي.

 سنة في  61مال الصيانة للمباني والشبكات القاعدية التقنية، السيما املباني التي زاد عمرها عن العمر الافتراض ي )إه

ي أملانيا( دون أن تجري عليها عمليات الصيانة وبصفة منتظمة، فطالء الواجهات وإصالح السقوف ال تمت سنة ف 11اليابان، 

بصلة إلعادة التأهيل، فهذه ألاخيرة تتطلب الفحص الدوري بواسطة الخبرة التقنية لهيكل املبنى وقاعدته وطرق إلاخالء عند 

واملصاعد داخل العمارات السكنية وتسهيل أعمال الحماية املدنية حدوث ألاخطار لتسهيل عمليات إغاثة السكان كالساللم 

 بين العمارات وألاحياء.

  ضعف املراقبة واملتابعة والتنسيق بين املصالح التقنية، خاصة من طرف البلديات عند استعمال ألاراض ي وتغيير

، وبعد الاستهالك السريع والقسري لألراض ي املخصصة ل
ً
 لتعمير، راحت رخص البناء تسلم باألراض ينمط استعماالتها أحيانا

 املعرضة لخطر الانزالق أو حواف ألاودية )بوفريزي، باب الواد، الحميز، الدار البيضاء(.

  تروبوليةملدينة ومجالها الضخم الذي يتجه نحو امل العمرانيالتسيير وفي التنظيم في الثابتة  الاستراتيجيةغياب النظرة ،

الطاقات البشرية الكفؤة وإلامكانيات املالية الالزمة، كما هو  تعبئةات تنفيذ قادرة، و آليية مناسبة و التي تتطلب أدوات عمران

 .العالماملدن العواصم في الحال في العديد من 
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 كارثة الحرائق ألاخيرة في الجزائر: .11

والية من  01شتعلت غابات ،حيث ا4141العام الحاليصيف ذروتها ابتليت البالد بكارثة الحرائق التي بلغت 

بمطلع شهر جويلية كموجة أولى، ثم اندالعها في موجة ثانية أكثر قوة، في  خنشلةوالية في واليات شمال البالد وخاصة 

طيف سبرج بوعريرج و و والبويرة بجاية لتمتد إلى غابات وتيزي وزو التاسع من شهر أوت املنصرم، انطلقت من والية 

عنابة وسكيكدة والطارف أقص ى شرقي  رقي الجزائر، كما اندلعت بنفس الفترة الزمنية فيوميلة في وسط وش وجيجل

موقع حريق كما هو مبين في الخريطة أدناه. وبلغ مجموع  11البالد وفي غيرها من الواليات، حيث شبت النيران في حوالي 

 من بينهم  91ضحايا الحرائق 
ً
ن تجندوا إلطفاء الحرائق ودرء ألاخطار من أفرد الجيش الشعبي الوطني، الذي 00فردا

عن السكان وممتلكاتهم، وإلى جانب الخسائر البشرية، بلغ احتراق ألاشجار املثمرة ذروتها، بعشرات املئات من الهكتارات 

 وغيرها من املمتلكات.

عد حرائق الغابات كارثة من الكوارث الطبيعية املناخيةو 
ُ
اس فلظاهرة الاحتب ،إلانسان قد يتسبب فيها صنعهاأو  ،ت

والتغيرات املناخية والجفاف وعدم هطول  درجات الحرارة عن معدلها الطبيعيالحراري والتغير املفاجئ للطقس، وارتفاع 

ألامطار، دورها الطبيعي في اشتعال الغابات، ويؤدي بذات الوقت إهمال إلانسان إلى مساعدة العوامل الطبيعية على حدوث 

ات املنزلية املساعدة على الاحتراق بصفة عشوائية وإلقاء أعقاب السجائر قبل إطفائها، وإشعال النار عند الكارثة، كرمي املخلف

 بعد الانتهاء منها.
ً
 التخييم وعدم إطفائها جيدا

2220(: خريطة انتشار الحرائق 22)الخريطة  

 

2220لتتبع حرائق الغابات،  الوكالة الفضائية الجزائريةاملصدر:   

مارس  2عشوائيات الحميز اجتاحت الفيضانات ليلة 

 مسكن. والية الجزائر 022أكثر من  2224

 استيعاب مخططات العمران لقواعد البناء 

 

 

إلى خسائر بشرية التي أدت  2220فيضانات باب الواد عام 

 ومادية معتبرة
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يتطلب وضع خطة وقاية من ألاخطار الكبرى املتعلقة بالحرائق، سواء في جانبها املتعلق بالعامل الطبيعي أو  ألامر الذي

 ذلك املتعلق بسلوك إلانسان، والنص على ذلك بصفة قانونية وتشريعية. 

 :بمدينة الجزائر ومجالها املتروبولي . اقتراحات وقاية من ألاخطار الكبرى 02

م الخطر خطوة أس ه 
َ
اسية نحو درئه والوقاية من آثاره، لذا علينا الاستفادة مما تقدمه لنا علوم ألارض من ف

ننا من فهم ألاخطار الطبيعية وغير الطبيعية
ّ
التي غالبا ما يتسبب بها إلانسان. وحتى تكون الوقاية من  ،وسائل، تمك

لى وع، الكبيرةفي الكتل الحضرية برى الكألاخطار يحدد ماهية  ،ألاخطار أكثر فعالية، ال بد من وضع مخطط شامل

 التالي:في أهمها نقترح وقاية  تتطلب إجراءاتوالتدابير الضرورية، كما  الاحتياطاتضوء ذلك يتم أخذ 

  إلاجراءات القانونية، بتحديد نوع ألاخطار واملناطق املعرضة لها، ووضع التشريعات القانونية املحددة، وتوزيع

 البلديات.مستوى في وخاصة على املؤسسات واملسيرين املعنيين بالتعمير  ،دائمة املعلومات واملعطيات بصفة

  ة في الاعتبار الحقائق الجديد والشمولية لألخذحديث تالو بقصد إلاثراء ، 91-49مراجعة قانون التعمير رقم

مية دد الخطوط الكبرى للتنمخططات التعمير، التي تح لتطوير ، هذه الحقائقتكييف القانون مع و الاجتماعية، الاقتصادية 

لكبرى في ا ألاخطار البلديات لتأخذ ، واملخططات التفصيلية الستعمال ألارض على مستوى بمنطقة الجزائر العاصمةالعمرانية 

 بناء.التي تثبت القدرة الجيوتقنية لألرض مع رخصة ال ،عند القيام بالتهيئة والتوسعات الجديدة وتالزم شهادة التعمير الاعتبار،

 لخطر،ا إلخالء السكان في حالة الخطر وإخالء املنكوبين عند وقوع ،قيام البلديات بتعيين خاليا الطوارئ والاستعداد الدائم 

وهي ذات جاهزية عالية للحد من الكوارث وألاخطار )اليابان،  العالم،مثل هذه الهياكل في بلديات ومدن الكثير من بلدان وتوجد 

 فرنسا وغيرها(. أمريكا، املكسيك، الصين،

  إعادة النظر في مقاييس البناء السابقة، وتبّني سياسة البناء املضاد الزلزالإعادة إلاعمار الجديد بعد وقوع تتطلب ،

 للزالزل فيما يتعلق باملساكن واملباني والجسور.

  ألاخطار ة من كاف والوقاية، يتكفل بالتسيير العمراني واملدن ألاخرى باملجال املتروبولي إنشاء مرصد ملدينة الجزائر

ه أو تلك التي يتسبب بها إلانسان في غالب ألاحيان كاإلضرار بالبيئة وما تسبب، الكبرى الطبيعية كالزالزل والفيضانات والحرائق

من أخطار بيئية محدثة أو تفش ي ألاوبئة كما هو الحال بالنسبة لوباء كورونا، والاحتباس الحراري وما تسببه من أخطار 

تحضير وتطبيق تمارين لإلنذار املبكر، وال ،كيفية التعامل مع الخطر عند وقوعهلبتوجيه السكان املرصد كما يتكفل حرائق. كال

ية وهندسة كالتهيئة الحضر  ،املتخرجين من الفروع العلمية املختلفة ،الجامعي خبرات الشبابالنفس ي للسكان باالستفادة من 

 الحضري. الزالزل وعلم النفس وعلم الاجتماع

  في اتخاذ إلاجراءات ،
ً
 كافيا

ً
 بمقولة "رب ضارة نافعة" أال تجد السلطات العمومية مبررا

ً
شار إلعادة انت امللموسةعمال

بقصد الد نحو املناطق الداخلية من الب توجهللالسكان تحفيز ، و في تهيئة إلاقليمفعالة  استراتيجيةضمن  ،ألانشطة والسكان

 لألخطار ألاقلهي ف العيش والعمل،
ً
 ؟عرضة
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 خالصة: .00

زل الزال ك ،الطبيعيةالكبرى خطار ألا حول بما احتوى عليه من معلومات ومعطيات،  ،لقد أفردنا صفحات البحث 

يتمثل في الامتداد السريع للعمران،  ماولكن الخطر الداهم في مدينة الجزائر ومجالها املتروبولي، إن والحرائق. الفيضاناتو 

رانية الكثيفة، بالسكان وبالبنية العملزالزل الطبيعية التي تلحقها األاخطار حدة ومنطقتها املتروبولية، ما يزيد من بمدينة الجزائر 

 عن تهديد العمران ذاته ملوارد طبيعية هامة، كاألرض و 
ً
صبة، ، والتهام ألاراض ي الزراعية الخأحواض املياه، وإلاضرار بالبيئةفضال

 عن ر فأكثر، ما يهدد ألامن الغذائي أكث
ً
 . اناتوالحرائق والفيض البناء على حواف ألاودية وألاراض ي املهددة بخطر الانزالقفضال

ؤسس الستراتيجية التنمية العمرانية، وألاخذ في الاعتبار مجموعة من الحقائق تولهذا ال بد من رؤية واضحة، 

ن هذه الاستراتيجية، ال بد من تبني الدولة لسياسة صارمة وفي املقدمة م ،املوضوعية، في مدينة الجزائر ومجالها املتروبولي

ية من املدن الداخلفي  ،الطبيعية خطار الكبرى تحد من نمو املدينة، وتشجع على التنمية العمرانية باألماكن ألاقل عرضة لأل 

مدن  حركة من الشمال إلىقلب اتجاه الالتي تسمد بإقليم الوسط، وتهيئة الظروف املالئمة في إطار سياسة تهيئة إلاقليم، 

، ألاقل تنمية  ،الداخل
ً
 وألاكثر أمنا

ّ
خاطر املمن  في الوقاية ةساهماملن من باملقارنة مع املدن الواقعة في شمال البالد، ما يمك

 الكبرى 
ً
ية من شمال البالد، والحفاظ ع الطبيعية وغير الطبيعية في آن معا

ّ
ى أرواح لفي املناطق املعرضة لألخطار في املنطقة التل

السكان وضمان أمنهم وحياتهم املعيشية وكذلك الحفاظ على مرافق البالد من الدمار والانهيار  ومن جهة أخرى تنمية املدن 

 .  الداخلية من البالد
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 املتعلق بالتهيئة والتعمير، الجزائر 49-91( القانون 1991الوزارة ألاولى، ) (0

 املتعلق بالتهيئة القطرية، الجزائر 10 -21( القانون 1921الوزارة ألاولى ) (2
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 الجزائر مدينة القرن الحادي والعشرين  :(1991والية الجزائر ) (2
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 باللغة ألاجنبية: املراجع 

1) ANAT (2001) :Etude prospective d’aménagement et de développement de la Wilaya de Boumerdes 



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   70 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

2) BENYOUCEF, Brahim, (2004) : «Alger, métropole en chantier, problématique, perspectives et défis» Actes 

du colloque internationale : Alger face aux nouveaux défis de l’urbanisation, LGAT, USTHB 

3) BERZOWSKA-AZZAG, Ewa, (2001) : «gestion urbaine : les gestionnaires freinent les professionnels» 

entretien in le journal Quotidien d’Oran 

4) BOUDAQQA, Fawzi, (2002) :«Urbanisation et gestion du milieu urbain dans l’Agglomération Algéroise» 

Conférence internationale sur la gestion du milieu urbain, FGI–USTHB, Alger 

5) BOUDAQQA, Fawzi, (2003) :«Etalement urbain de la périphérie Algéroise» in Alger les nouveaux défis de 

l’urbanisation, éd Harmattan, paris 

6) BOUDER, A. (2003) : «l’espace industriel Algérois: Mondialisation, concentration, et nécessité d’un 

aménagement in: Alger, les nouveaux défis de l’urbanisation»,  Harmattan, Paris  

7) CÔTE Marc, «L’Algérie espace et société» Masson/Armand Colin, Paris, 1996 

8) CÔTE Marc, «L’Algérie ou l’espace retourné» Géographes Flammarion, Paris, 1988 

9) CNES (2003) : l’urbanisation et les risques naturels et industriels en Algérie, 22ème session 

10) ESQUER Gabriel, «Alger et sa région» Edition Arthaud, Paris, sans date 

11) HADJIEDJ, A. (2003) : «contraintes et défis de l’urbanisation, à Alger in: Alger, les nouveaux défis de   

l’urbanisation», Harmattan, Paris 

12) STAMBOULI, Fredj, «Pour un profil sociologique de la ville de Tunis: L’habitat populaire comme champ 

d’analyse des étapes et filières d’intégration des ruraux à la vie urbaine» in urbanisation et agriculture en 

méditerranée: Edition Harmattan, Paris, 1996 

13) SARI Djilali, (1989) : «La croissance effrénée d’Alger» Afrique et Asie moderne, n°162 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   71 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

 الكوارث الطبيعية والبيئية في الحوز الشرقي )املغرب( ثدور التغيرات املناخية في حدو 

The role of climate change in the occurrence of natural and environmental disasters in the 

Eastern Hawz (Morocco) 
 املغرب/ القنيطرة، جامعة ابن طفيل /عبد الرحمان الناطوسط.د.

PhD. Abderrahmane NATOUSS/ Ibn Tofail University, Kenitra / Morocco 

 املغرب/ القنيطرة، جامعة ابن طفيل /عبد الصمد الزو ط.د.

PhD. Abdessamad EZZAOU/ Ibn Tofail University, Kenitra / Morocco 

 امللخص:

كسبببببببببببببت سببببببببببببلبببا على املنطقببة )ارتفبباع درجببات الحرارة ونببدرة تعرف منطقببة الحوز الشببببببببببببرقي كغيرهببا من منبباطق العببالم، تغيرات منبباخيببة انع

 التساقطات في السنوات ألاخيرة(، باإلضافة إلى املخاطر التي أصبحت تهدد صحة واستقرار الساكنة. 

 لببببككمبببا أدت التغيرات املنبببباخيبببة من جهبببة إلى تزايبببد وتواتر الكوارث الطبيعيبببة، من خالل تكرار الفيضببببببببببببببانبببات وتزايبببد خطورتهببببا، زد على ذ

ل الاسبتفحال الجفاف الذي أصبد كارثة بنيوية تضرب املنطقة، مما يخلف آثار خطيرة على املنطقة.  ومن جهة أخرى تزايد الكوارث البيئية من خ

الل غالوسبببببط البيوجغرافي، وكذا تدهور الغطاء النباتي. كما أدت التغيرات املناخية إلى اسبببببتفحال ظاهرة التصبببببحر الناتجة عن كثافة الاسبببببت تضبببببرر 

 والتغيرات املناخية، إضافة إلى التلوث. البشري للتربة

 التغيرات املناخية، الكوارث الطبيعية الكوارث البيئية، الحوز الشرقي، املغرب. الكلمات املفتاحية:

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   72 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

 مقدمة: 

سبببببببببببب فإنه يصبببببببببببنف ح ،بحكم موقع املغرب الجغرافي واملناخي املتراوح بين املناخ املعتدل الرطب واملناخ املداري الجاف

من البلدان ألاكثر عرضبة للتغيرات املناخية. وتشبير بعض املؤشرات إلى أن مناخ البالد بدأ فعال يتأثر  النماذج املناخية العاملية

ملة وتنبئنا السيناريوهات وإلاسقاطات املستقبلية املحت .فجفار والتراعاملية، وأخذ ينزع نحو مزيد من الاحبالتغيرات املناخية ال

الاعتقاد السبببببببببببببائد بين  : إنفعلى سببببببببببببببيل املثال بمناخ أكثر حرارة وجفافا في مجموع البالد. ،م 41لتطور مناخ املغرب في القرن 

 مناخية على خالف الباحثين الذين عبامبة النباس أن غزارة ألامطار خالل موسببببببببببببببم الشبببببببببببببب
ً
تاء وحده، ظاهرة جيدة ال تعكس تغيرا

 ذلك أحد نتائج التغير املناخي. يرون في

م بحك وال شببببببببببببببك أن هبذه التغيرات املنباخيبة املحتملبة مسببببببببببببببتقبال، سببببببببببببببتكون لها انعكاسببببببببببببببات وخيمة في مختلف امليادين

واعتبارا لكون املناخ يشكل أحد العوامل املتحكمة في  .قاحلة عليهاهشاشة البيئة املغربية، وهيمنة ألاوساط القاحلة وشبه ال

املتزايببدين إلى حببدوث تحوالت كبرى في املنظومببات البيئيببة  والجفببافالتوازنببات البيئيببة، فببإنببه من املرجح أن يؤدي هببذا الاحترار 

 للمغرب.

كما  .وتراجع الفرشة املائية الباطنية والعيون  فالتغيرات املناخية لها تأثير على املوارد املائية من خالل جفاف ألانهار 

تضرر  ل فيتمثالثانية فت أماطبيعية وبيئية، ألاولى تجلت في الفيضانات والجفاف،  ثرافق التغيرات املناخية حدوث كوار ي

 الغطاء النباتي واستفحال ظاهرة التصحر وانتشار التلوث. 

 :إشكالية البحث

خية من املواضببببببببببيع التي تسببببببببببتحق البحث والنقاش. فالتغيرات املناخية التي اجتاحت إن موضببببببببببوع املناخ والتغيرات املنا

 العالم خلفت آثارا طبيعية وبيئية واضحة تهدد املناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

التغيرات  ور ما د من هذا املنطلق تنبع إلاشكالية املحورية لهذا البحث، والتي يمكن صياغتها في السؤال املركزي التالي:

 املناخية في حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية؟ 

 سنحاول مقاربة هذه إلاشكالية من خالل إلاجابة عن السؤالين الفرعيين التاليين:

  التغيرات املناخية على الوضعية املائية بالحوز الشرقي؟ آثار ما هي 

  الكوارث الطبيعية والبيئية بالحوز الشرقي؟ وما مظاهر 

 :ثالبحفرضيات 

 تفسير أولي يحاول أن يجيب داخل واسع، وهيتشكل الفرضيات أجوبة افتراضية لظاهرة مبنية على رصد علمي واطالع 

 إطار مفاهيمي ونظري قابل للتحقق، وتعتبر كذلك جوابا على إشكالية لم تنته دراستها بعد.

 البحث تأكيدها أو نفيها حول هذا املوضوع هي:الدراسة ألاولية فإن الفرضيات ألاساسية التي سنحاول في هذا  انطالقا من

  :حية ، حيث تراجعت املوارد املائية السطالتغيرات املناخية على الوضعية املائية بالحوز الشرقي أثرتالفرضية ألاولى

 والجوفية.
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  التلوثرضانات، الجفاف، التصح: الفيالكوارث الطبيعية والبيئية بالحوز الشرقي مظاهر  تتعدد الثانية:الفرضية ، 

 :وأهدافه أهمية البحث

 يتوخى تناول هذا املوضوع تحقيق مجموعة من ألاهداف يمكن تلخيصها في:

 بالحوز الشرقي. وتأثيرها على املوارد املائية الكشف عن مظاهر التغيرات املناخية 

 ل.إبراز مساهمة هذه التغيرات املناخية في ظهور الكوارث الطبيعية والبيئية داخل هذا املجا 

 :وأدواته البحثمنهجية 

 إن طبيعة موضوع الدراسة، تفرض علينا اتباع أكثر من منهج، ابتداء من املنهج الوصفي الذي يتيد إمكانية

اع الذي يسمد بإخض . هذا ألاخير الاستقرائيو ين إلاحصائياملالحظة والتحليل والتفسير، إضافة إلى الاعتماد على املنهج

 .يخالنسقي والتاري ملنهجوكذا االفرضيات للتجربة، 

 وعلى مستوى ألادوات، فباإلضافة إلى املعطيات املحصل عليها من البحث البيبليوغرافي وامليداني، سنعتمد في

 .Sphinxو   Arcgisإضافة إلى برنامجي  ،العمل امليداني والاستمارة دراستنا هذه على

 :مجال البحث

ألاطلس الكبير، وقسمه  وز التي حددها بين سلسلة الجبيالت وديرأول من وضع حدودا لسهل الحJean Drech يعتبر

تنتمي تساوت لسهل الحوز، وهي عبارة عن حوض في  (Pascon : 1983, P.24) .إلى الحوز الشرقي والحوز الغربي والحوز ألاوسط

 .رة وتادال يسمى تساوت السفلىوآلاخر في السافلة بين سهلي البحي أحدهما في العالية يسمى تساوت العليا، : كبيرينقطاعين 

(Lahlimi : 1967, P.3)  كلم مربع، وهو منطقة 0011يعتبر سهل تساوت العليا جزءا من سهل السراغنة الذي تصل مساحته إلى

 تنتمي متر. وتتوسط السهل سلسلة الجبيالت الشرقية التي111و400ضمن سهول املغرب الداخلية، ارتفاعاته ما بين  سهلية

 :م )الناطوس1000كلم تقريبا من الشرق نحو الغرب، وارتفاعاتها في حدود100الجيولوجي ألاول، وتمتد على طول  إلى الزمن

 (.49ص.، 4112
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 الحوز الشرقي بالنسبة للوحدات املجاورةموقع   : (01)الخريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 -بتصرف-املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي الحوز املصدر: 

 :ناخية على الوضعية املائية بالحوز الشرقيآثار التغيرات امل.0

بالرغم من كون املناخ ال يمثل سبببببوى عنصببببببر من عناصبببببر النظام الطبيعي بالحوز الشببببببرقي، فإن تأثيره جد حاسببببببم بهذا 

خ بهذا ااملجال ألنه يتحكم في جل الثروات الطبيعية، كما أن تأثيره يتجاوز ذلك بكثير ليمس كل املوارد املائية، بحيث يعتبر املن

إال أنه في املقابل يمكن أن يكون للمناخ دور كبير في تدهور  .املجال من أهم العوامل املتحكمة في الحصيلة املائية بصفة عامة

 وتراجع املوارد املائية بهذا املجال.

 نتج عن التغيرات املناخية خصاص مائي هيكلي في أرياف الحوز الشرقي:.0.0

ة في طبيعية وبديهي ناخية وخصببببببببوصبببببببببا املطرية منها على وضببببببببعية املوارد املائية هي مسببببببببألةامل إن التأثير القوي للظروف

لذا ، مطرةامل الغربية فهي مناطق هامشببية بالنسببببة ملسببارات اضبببطرابات الدورة ،مثل املغرب املداريةه العروض الانتقالية شببب

 . والبشرية الطبيعية را قويا في مكونات البيئةفإن التقلب املناخي الذي يميز هذه املناطق يعتبر عامال طاغيا ومؤث
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لشرقي منطقة الحوز ا شهدتهارصد وقياس درجة الارتباط املوجودة بين التغيرات املناخية التي  تبعا لذلك سنعمل على 

يرات غاملبائيبة بباملدن الثالث بالحوز الشببببببببببببببرقي. وتكشببببببببببببببف الوضببببببببببببببعية املائية وجود عالقة طردية قوية بين الت وتبذببذب الواردات

 ادت الواردات املائية والعكس صحيد. ز التساقطات إال و  دت كميةزاالتذبذبات في وضعية املوارد املائية فكلما  املناخية

 خلصت الدراسة امليدانية إلى النتائج التالية:

 الخصاص املائي في املجال الحضري للحوز الشرقي.: (01)املبيان

 

 .2220امليداني  لاملصدر: العم

 بتماللت 2222و  2209تطور حصة الفرد من املاء ما بين : (01)الجدول 

 4141 4119 4112 4111 4116 4111 السنوات

 261 209 241 216 011 020 املتوسط السنوي باملتر مكعب

 2220املصدر: املكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتماللت

للفرد في السبببببببببنة. وانطالقا من املبيان  تر مكعبم 1111يقصبببببببببد بالخصببببببببباص املائي انخفاض حصبببببببببة الفرد من املاء عن 

أقروا بأنهم يعانون من خصبببباص مائي ناتج عن التغيرات املناخية، ومقابل ذلك نجد  من سببببكان املدن الثالثة1182%يتبين أن 

   من السكان يروا عكس ذلك. 2284%أن 

 :جفاف ألانهار في الحوز الشرقي إلىقساوة املناخ  أدت.2.0

طحي( الجريان الس)قي شرالدراسة وتحليل التغيرات الزمنية في الواردات املائية السطحية العامة بالحوز  يبدو من خالل

 أكثرأم الربيع وتانسيفت  ايعتبر حوضحيث  أنها اتسمت بالتذبذب الكبير وعدم الانتظام البيسنوي. 41منذ منتصف القرن 

الحوض  )وكالة طاقة املياه القابلة للتعبئة بحوالي الثلثبحيث ستقل  ،لةسنة املقب 21ألاحواض التي ستتأثر بتغير املناخ خالل 

 .)اقتصادية للساكنة ، وهذا يؤثر أيضا على الفالحة وينعكس سلبا على الوضعية السوسيو(4112املائي أم الربيع: 

55,8%

44,2%

نعم

ال
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 جفاف واد تساوت: (01)الصورة

 

 2220العمل امليداني  املصدر:

 منطقة الدراسة حسب املستجوبيني ألانهار ف : جفاف(02)املبيان

 

 2220العمل امليداني  املصدر:

 

 ،جفت ألانهار صبببببرحوا أن 00%موسبببببمي و من السببببباكنة صبببببرحت بأن الجريان 6282%لقد أكدت الدراسبببببة امليدانية أن  

واد ألاخضببببببببببر اللذين الهما واد تسبببببببببباوت و  رئيسببببببببببيين مائيين ينجريبم ويتعلق ألامر .قالوا بأن الجريان ال زال عاديا 1486%بينما 

 ينبعان من قلب السببلسبببلة ألاطلسبببية، إضببافة إلى املجاري الثانوية التي تنبع إما من الدير العلوي أو من سبببفد الهضببباب العليا.

33; نعم ;%

2.6; ال ;%

64.4; موسمية ;%

% 
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حيث تنبع من الغرب نحو الشبرق وتشبكل روافد  ،سبرسبيف عديدة أهمها واد مهاصبر ثم واد إيسبيل ووادفأما املجاري الثانوية 

واد ألاخضر وواد تساوت. إضافة إلى ذلك نجد السيول الثالثية التي تتسم بالتعدد والضعف كما يصعب الجد مهمة لكل من 

 كان تتغذى من العيون الذي تيدلي وواد واركى  على شبببببببعاب مختلفة، ونذكر من أهمها واد تعدد مجاريها حيث هي كثيرة التفرع

 التي جفت خالل العقود ألاخيرة. 

مطار يرتبط بكمية ألا  ،لجيثالوديان بالحوز الشرقي بأن نظام الجريان نظام مطري  يدرولوجيةيتفق جميع الدارسين له

زد على ذلك السببببببببدود التي  ،يسبببببببب حوضبببببببب ي السببببببببكب اللذين هما جزء من ألاطلس الكبير ألاوسببببببببط الكل والثلوج املتسبببببببباقطة فوق 

 أقيمت عليها والتي تتحكم في جريانها.

 الحوز الشرقي: العيون بأريافب ساهمت الظروف املناخية في نضو .0.0

عرفت أرياف الحوز الشرقي تصريفا باطنيا للفرشة الباطنية ترجم على شكل مجموعة من العيون الكارستية بمنطقة 

دمنات بعالية الحوض النهري لواد أمهاصر، وبالضبط بمنطقة إيمي نفري حيت تسجل هذه العيون أقص ى صبيب مائي باملقارنة 

قطات التي تسجل بها تسا إذ يتزامن تسجيل أقص ى صبيب بهذه العيون بالتزامن مع السنوات .حوز الشرقيمع باقي مناطق ال

تم تسجيل معدالت قياسية من  .وهكذا فقد4111و 4112و 4110مطرية وثلجية مهمة، كما هو الشأن بالنسبة لسنوات 

فاع مستوى الصبيب املائي لهذه العيون، حيث وصل التساقطات املطرية والثلجية بعالية ألاطلس الكبير، مما ساهم في ارت

 مداها إلى املنطقة السهلية بمنطقة أوالد خلوف.

 الصبيب املائي لبعض عيون الحوز الشرقي: (02)الجدول 

 بتصرف 2204املصدر: وكالة الحوض املائي أم الربيع 

 ل/ثبالصبيب  موقعها الجغرافي اسم العين

 216 قدم السلسلة ألاطلسية عين احودجين

 146 منطقة الدير عين ادراع

 16 فجيج لحرونةإ عين لحرونة

 1612 عالية حوض امهاصر جماعة ايمي نفري  عيون ايمي نفري 
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 (عين اللة شافية)بالحوز الشرقي  مثال عن نضوب العيون : (02) الصورة

 

 

 

 

 2220املصدر: العمل امليداني 

 يوضعية بعض العيون بالحوز الشرق: (03)الجدول 

 

 الوضعية الحالية املجال الذي تشغله اسم العين

 1992جفت سنة  أراض ي الكناوي  عين أيت الكناوي 

 4111جفت 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 

 حمد بالأ
 4111جفت منذ 

 4114جفت منذ سنة  دوار الصهريج عين الصهريج

 4111جفت سنة  دوار الصهريج عين أوالد الحداد

 4111جفت سنة  دوار أوالد خالد عين غبري 

 4111جفت سنة  دوار أوالد سيدي علي +أوالد ونزار +أوالد البخاري  عين البصيلى الغزولية

عين بن  - عين لال شافية

 رةخض
 1999جفت سنة  أوالد سيدي علي

 - برنوص - عين اسيول 

 املكلف
 1999جفت سنة  أوالد البخاري + أوالد سيدي علي + أوالد ونزار

 1992جفت سنة  أوالد سيدي علي عين الحبورية

 1999جفت سنة  أوالد سيدي علي + أوالد الوندة عين حالبو

 عين العوانا

 عين جدي

 عين الحمارة

 1992جفت سنة  ر + أوالد الوندة+ دوار القاريةأوالد لقصو 
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 2220املصدر: العمل امليداني 

التسعينيات مجموعة من العيون تمثل املصدر الرئيس ي  يضم إلى حدود يتبين من خالل الجدول أن الحوز الشرقي كان

 والرمان والفلفل ومختلف والفصبببببببة والخضبببببببر رةذال وتسبببببببقي حقول  وكانت تسببببببببتعمل لطحن الحبوب باملنطقة، للموارد املائية

 .معظمهافاف ونضببببببببوب الفواكه والكروم. إال أن سببببببببنوات الجفاف التي توالت على املنطقة خالل العقود ألاخيرة عجلت من ج

 1991ظروف مناخية جد صبببببببعبة امتدت من  وهي فترات تزامنت مع 4114و  1992نجد أنها جفت ما بين  خالل الجدول  نوم

 . 4110إلى سنة 

 وجفافها: آلابارعمق  إلى تزايدالتغيرات املناخية  .أدت4.0

املنطقة يسير في اتجاه الارتفاع من سنة لألخرى، إن املالحظة ألاولى التي يمكن تسجيلها باملنطقة، هو أن عدد آلابار ب

وبالتالي فإن هذه الوضعية تظهر مدى الضغط الهائل الذي تتعرض له الفرشة املائية بالحوز الشرقي، لكن ألامر املثير للقلق 

حين نجد بأن  من آلابار ال تتوفر على رخص جلب املاء، في %91هو أن غالبية هذه آلابار غير مرخص لها، بحيث أن حوالي 

 .(121، ص.4119رحت هللا: ) املاءمن آلابار هي التي تتوفر على رخص جلب %1حوالي 

إن هذه النسب تعكس مدى التسيب في استغالل املوارد املائية الجوفية، الذي ساد لسنوات طويلة، في غياب مراقبة 

، على الرغم من وجود ترسانة قانونية جد مهمة وضبط لعملية الحفر من طرف مختلف الفاعلين على الشأن املائي باملنطقة

، والذي ينص في مجموعة من البنود على ضبط وثيرة 91/11تنظم عملية استغالل املوارد املائية، ولعل أبرزها قانون املاء 

ل املياه والذي يهدف إلى تقنين استغال "،استغالل الفرشة املائية الباطنية، من خالل تأكيده على ما يعرف "بعقدة الفرشة

الجوفية، إال أن املالحظ أن تطبيق هذا البند غير معمول به لحد آلان باملنطقة، الش يء الذي يفتد الباب أمام الاستغالل الغير 

 معقلن للفرشة املائية باملنطقة

 العوين البيضة

 عين بلعيون 
 4111جفت سنة  أوالد البخاري +أوالد بوعزة+ أوالد سيدي علي

 4111جفت سنة  رجي املاء عين ضراوى 

 4111جفت سنة  أوالد ونزار عين الكليتة

 4114جفت مند سنة  بدواوير أوالد الحداد أوالد عثمان آيت الحاج محمد. عين بركش

 4114سنة ذ جفت من دوار الصهريج لوحده. عين الصهريج

 عين آيت أحميدة
مجال دواوير آيت أحميدة ثم املهازل وأوالد عكوا "الكراكرة" 

 وأيت حمو دحان وأيت
 .4111سنة  ذجفت من

 1999 ذجفت من مجال دواوير أوالد الحداد وأوالد أعمر عين الحداد

 .4111جفت منذ سنة  دنة العليا،الحما عين السوق 

 1992 ذجفت من هذه العين خاصة بدوار آيت لكناوي فقط. عين آيت لكناوي 

 4111جفت سنة  أوالد الوندة عين القصر

 بةذبذمت حليليفة +أوالد سيدي علي الشرقاوي  عين مدربالة
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اتخذت وثيرة حفر آلابار بمختلف مناطق الحوز الشرقي، منحا تصاعديا من سنة لألخرى بحيث أكدت مجموعة من  

بئر في السنة، وبالتالي فإذا قمنا بعملية حسابية  11، أي تقريبا بما معدله % 1.1الدراسات أن عدد آلابار يزداد سنويا ب 

سنوات،  1بئرا في مدة زمنية وجيزة ال تتعدى  11، إلى ما مجموعه 4112بسيطة فإن عدد آلابار بمجال الدراسة، وصل سنة 

بئرا، مما سيرفع من  101إلى حوالي  4141عليه آلان فإن عدد آلابار سيزداد في أفق سنة  وفي حال استمرار الوثيرة على ما هي

حدة الضغط على الفرشة املائية، التي لن تستطيع مواكبة الطلب املتزايد على املاء سنة بعد أخرى في ظل ظروف مناخية 

ل ما للكلمة من معنى. وبالتالي فمن أجل إبراز صعبة، واستغالل غير عقالني، وبالتالي الدخول في أزمة مائية حقيقية بك

الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة، سنحاول التركيز على جماعة الصهريج كنموذج يجسد وبشكل واضح مظاهر إشكالية 

 الاستغالل املفرط للفرشة املائية.

 2220عدد آلابار بجماعة الصهريج حسب الدواوير لسنة : (04)الجدول 

 2220العمل امليداني املصدر: 

 

 

 2220عدد آلابار سنة  اسم الدوار 2220عدد آلابار سنة  اسم الدوار

 40 أوالد رحو 11 أيت لكناوي 

 49 أيت الحاج 46 أيت العالم

 12 أهل الدريبة 41 أيت بن سكوم

 11 أيت أحميدة 14 أوالد حدوا

 19 أوالد عكوا 49 أوالد بوحبوس

 09 املهازيل 21 أوالد عثمان

 14 أوالد زبير 16 أوالد الحداد

 21 الصهريج 61 أوالد جالل

 12 أوالد برحال 041 بني معدان

   26 سري أيت ألع

 941 املجموع



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   81 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

دوار، وهو عدد الدواوير املشكلة  19تهدفت الدراسة آلابار املوجودة بالجماعة القروية للصهريج، بحيث تم استهداف اس

 بئرا، تتوزع بشكل متباين على مختلف تراب الجماعة.  941حوالي للجماعة القروية للصهريج والتي تضم 

عموما يمكن القول بأن العامل املناخي واملتمثل أساسا في توالي سنوات الجفاف على املنطقة طيلة النصف الثاني من 

للجوء إلى إلى ا -مجبرا – عقد التسعينات، باإلضافة إلى الطابع البوري الذي يميز املنطقة، كلها عوامل دفعت بالفالح املحلي

حفر آلابار من أجل تلبية متطلباته اليومية من املياه ظنا منه أن باطن ألارض يرشح بال نضوب، وهو تصور طبيعي في ظل جهل 

الفالح الذي ال يعي حقيقة الظروف املناخية الصعبة التي تعرفها املنطقة، باإلضافة إلى دخول رؤوس ألاموال ألاجنبية بفعل 

 ة الهجرة، إذ أن أغلب الاستثمارات الفالحية تعود ملكيتها للمهاجرين.عملي

 تراجع الفرشة املائية الباطنية: (04)املبيان

 

 تراجع الفرشة املائية الباطنية: (04)املبيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2220الحوض املائي أم الربيع  ملصدر: وكالةا  
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 بالحوز الشرقي آلابار حفر : (03)الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 .2220املصدر: العمل امليداني 

تساهم التغيرات السنوية في صبيب كل من واد ألاخضر وواد تساوت، بشكل كبير في تدبدب امليزانية العامة للمياه 

الجوفية باملنطقة، وهو ما يتضح من خالل املتابعة امليدانية للعديد من آلابار، إذ يتبين بأن عمق الفرشة املائية بهذه آلابار 

بشكل كبير بهذه التغيرات العنيفة، إذ أنه مباشرة بعد كل صبيب يسجل ارتفاع ملحوظ في مستوى الفرشة املائية،  يتأثر 

وخاصة بالنسبة لآلبار املتواجدة بالقرب من واد تساوت وألاخضر، إال أن املعاينة امليدانية أثبتت أن كل آلابار املتواجدة على 

ظا في الفرشة املائية، وهو ما يفسر بتسرب كميات جد مهمة من املياه إلى السديمة ضفاف واد ألاخضر، تسجل ارتفاعا ملحو 

املائية الجوفية ، بحيث تساهم التشكيالت الجيولوجية من جهة والجريان الشبه الدائم من جهة ثانية في ضمان تسرب كميات 

 التي ال تتأثر بنفس الوثيرة  املسجلة باألخضر. مهمة من املياه لهذه آلابار، عكس آلابار املتواجدة على ضفاف واد تساوت و 

على الرغم من وجود تشكيالت جيولوجية تسمد بتسرب كميات مهمة من املياه، إال أنه يمكن تفسير عدم تأثر الفرشة 

حاته، ااملائية لآلبار املتواجدة على طول ضفاف واد تساوت، بموسمية الجريان التي تميز واد تساوت باإلضافة إلى ندرة إمتط

هذا الاختالف في التأثير يتضح بشكل جلي من خالل تباين أعماق آلابار املتواجدة بالقرب من واد ألاخضر، عكس آلابار املتواجدة 

م كما هو الشأن بالنسبة ملنطقة بويا عمر، كما تفسر هذه  21على ضفاف واد تساوت والتي نسجل بها اعماق كبيرة، تفوق 

يوما في السنة، مع تسجيل بعض السنوات الاستثنائية  41ساوت تسجل به مدة جريان ال تتجاوز الوضعية كذلك بكون واد ت

 .   4111/4112التي تعرف تسجيل إمتطاحات البأس بها كما هو الشأن بالنسبة ملوسم 

ة، والخاصة حليعموما يمكن القول بان وضعية املوارد املائية بالحوز الشرقي، ترتبط أشد الارتباط بالظروف املناخية امل

بالسفوح الشمالية لألطلس الكبير ألاوسط، وهي ظروف تعرف تذبذبات يطغى عليها توالي سنوات الجفاف، كما أن الضغط 

عليها أصبد أكثر حدة من سابقه، نظرا للتزايد السكاني وبالتالي تزايد أنشطتهم الاقتصادية ومتطلباتها من املياه خصوصا منها 

خذ بعين الاعتبار التأثيرات املتواصلة لظاهرة التغيرات املناخية، وانعكاساتها السلبية على املوارد الطبيعية الفالحية، هذا مع ألا 

 9102المصدر :تصوير عبد الرحمان الناطوس 
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باملنطقة وعلى رأسها املوارد املائية، )ارتفاع درجات الحرارة والتساقطات املطرية وعدم انتظام توزيعها املجالي والزمني في 

اطر التي أصبحت تهدد صحة واستقرار الساكنة، كلها عوامل تجعل من مشكل املاء باملنطقة السنوات ألاخيرة(، باإلضافة إلى املخ

 مشكال بنيويا.

 :الشرقيبالحوز  في الكوارث الطبيعية والبيئيةالتغيرات املناخية  مساهمة.2

 :تؤدي التغيرات املناخية إلى حدوت الفيضانات في الحوز الشرقي.0.2

ير للوادي، فاملياه إذن تغمر املجر الكب ،ه املجرى الصغير تبعا لجريان كبياوز منسوب امليايقصد بالفيضانات إطفاح أو تج

حيث شبكة  ،حيث نجد الفيضانات املطرية وتهم مناطق تراكم ألامطار وخاصة داخل الحواجز ،وتتعد أنواع الفيضانات

ي يعابها وهذا يؤدي إلى غرق ألاحياء السفلى، وفكل املياه الجارية املتدفقة وبالتالي عدم است تصريف التصريف ال تستطيع

أو  الصلبة )حص ى وتربة( في صبيب السيل املقابل تعرف منطقة الحوز الشرقي الامتطاح السيلي الذي يتشكل بتزايد املواد

ساهم ت تعرية الحوض السفحي و  الشعبة هذه بحمولة تزيد من قوته على التعرية، تأتي هذه املواد من تراجع للضفاف أو من

 في تغذية الواد بمواد خشنة يكون حجمها مهما.

تفيد معرفة الصبيب اليومي ألاقص ى واملؤقت في احتمال الفيضانات وأيضا في حماية وتأمين املنشآت املائية، ويهمنا   

 ام الربيع عبر التحكم في ووديانه وهي تساوت والاخضر وواد العبيد. تنظيم نهر هذا في 

متر مكعب  611متر مكعب في الثانية و  11قص ى بواد تساوت يختلف من سنة ألخرى، يتذبذب بين فالصبيب اليومي الا 

في الثانية، هذا الصبيب الاقص ى يرجع الى تساقطات فصلي الخريف والربيع بالرغم من ان وابل الخريف يظل ضعيفا وال يؤثر 

ة لصيف ولضعف الفترة الزمنية لهذه التساقطات، مقارنعلى الفيضانات ألن املياه تمتصها التربة التي تعرضت لجفاف في ا

على واد تساوت وهي حاالت نادرة 1920وشتنبر  1924بنظيرتها في الربيع، فالفيضانات القوية في فصل الخريف تمت في نونبر 

 عة .ة مشبحيت إن أغلب الفيضانات تكون في الربيع ومصدرها دوبان الثلوج بفعل الحرارة والتساقطات املهمة على ترب

ما بين  0مليون م 111يتميز نظام التساقطات السنوية في املنطقة بطابع عدم الانتظام، إذ سجل بواد تساوت حوالي 

، معنى هذا أن صبيب السنوات الرطبة % 1إلى  1أي بنسبة  1911سنة  0مليون م 146، ثم ارتفع إلى 1901و 1906سنتي 

.  أما واد ألاخضر %62أن صبيب أجف السنوات يقل كثيرا عن املعدل بنسبة ، كما % 41يفوق الصبيب املتوسط للواد ب 

متر مكعب في الثانية سنة  0.4، بينما لم تسجل سوى 1911متر مكعب في الثانية سنة  19.6فقد عرف تسجيل معدل صبيب 

 (21ص.، 4119)رحت هللا:  ، يدل هذا على أهمية التغيرات البيسنوية1922
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 لتغيرات البيسنوية والشهرية لصبيب واد تساوت وألاخضرا: (05)الجدول 

 2220املصدر: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي الحوز 

، ثم ثاني 0متر 41.62يالحظ 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 الواد في 0م 1.94صبيب خالل شهر مارس 

 .الثلجي-املطري الئحة الوديان ذات النظام 

، 0م 2.16يالحظ أقص ى صبيب في شهر نونبر  إذ %11بريل وماي( تصرف أكثر من أ ،مارس فبراير )أشهر كما أن أربعة 

ى ال تكون لها أهمية على الجريان، بسبب امتصاص الصخور وألاتربة للمياه بعد تجفيفها وذلك ألن التساقطات املطرية ألاول

خالل الصيف انطالقا من شهر يونيو، بحيث يالحظ انخفاض في الصبيب إلى أدنى حد إذ غالبا ما تشاهد ألاودية جافة في 

 السافلة.

ذ أنه بعد يوم واحد أو يومين من تسجيل صبيب كبير تتميز التغيرات اليومية لواد تساوت وألاخضر بكونها جد عنيفة، إ

ترجع الوديان فجأة إلى الصبيب الصيفي، وتحدث هذه الامتطاحات إما خالل الخريف أو خالل الربيع، ارتباطا بتساقط 

عف الوابالت لكن تبقى الامتطاحات الخريفية أقل أهمية، ونادرة الوقوع باملقارنة مع الامتطاحات الربيعية، إذ أن ض

الامتطاحات الخريفية مرتبط من جهة بقوة الامتصاص الكبيرة لألتربة والتكوينات التي تضل جافة خالل فصل الصيف، ومن 

جهة أخرى بقصر مدة تساقط الوابالت، أما الامتطاحات الربيعية فهي مهمة لسببين مترابطين، وهما ارتفاع درجة الحرارة 

من جهة ثانية بفعل حدوث أمطار عاصفية استثنائية قوية تسقط على ألاتربة التي الذي يؤدي إلى ذوبان الثلوج من جهة، و 

تكون مشبعة باملياه، مما يؤدي إلى جريان وافر إذ انه عندما يهم وابل مجموع حوض التغذية، يتميز الامتطاح دائما بحدوث 

جموعة من العوامل الطبوغرافية قمة حادة خالل فترة قصيرة، تم يقع تناقص جد سريع وترجع هذه القمة الحادة مل

 بالحوض النهري ارتباطا بقوة الانحدار، ولضعف الغطاء النباتي وانعدام حقول الفيضان. والجيومرفولوجية

كما تتحكم قوة تغير الامتطاحات في تفاوت قوة وامتداد الفيضانات عند خروج هذه الوديان إلى السهل، مما ينجم عنه 

جانبيا، ومما ال شك فيه أن هذه الظاهرة كانت تزداد أو تقل قوة خالل فترات الزمن الرابع، وينتج تغير في السحنات عموديا و 

انب املجاري، كما يقوم ظعن دلك اختالف في قوة الردم وامتداده، إذ يالحظ حاليا أثناء الامتطاحات تدهور الضفاف وجو 

ملم/السنة،  1تقوم بترسيب وحال، لنشرها بالحقول حيتإلانسان بتحريف عدة سواقي تعمل على نقل كمية مهمة من هذه ألا 

النظام 

 الهيدروغرافي

 

الحوض 

 النهري 

املعدل السنوي 

 لألمطار ب)ملم(

 حجم املياه

 م1020

متوسط 

 الصبيب

 م0/الثانية

استداللي التغير 

 ألاقص ى
 أقص ى إمتطاح

 /ثانية0م
 الشهري  السنوي 

 أم الربيع

 6.6 6 11.24 914 616 تساوت

1111-1611 

/ث 0م 1211

 1921سنة 

 1.9 1 16.1 1246 661 ألاخضر

1411-1211 

ث سنة  0م

1912 
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، كما ترسبها بضفافها خاصة وأنها تجري في الغالب بقعر هذه املنخفضات، P.Pascon 1970فوق السطوح املسقية حسب 

 وتمثل أتربة قليلة التطور أي لم تعرف تتربا ملحوظا بفعل نسيجها الخشن.

نهري ووعورة الانحدار وضعف التشجير وتعود الفيضانات في تساوت والاخضر تعود الفيضانات ملورفولوجية الحوض ال

 الى التكوين الكلس ي الجيوراس ي.

 بعض مظاهر الفيضانات بالحوز الشرقي: (04)الصورة

 

 

 

 

 

 

 املصدر: العمل امليداني

 تؤدي قساوة املناخ الى الجفاف في الحوز الشرقي:.2.2

سنوات للفترات  1إلى  1تختلف مدتها ما بين  4111و  1911فترات رطبة وجافة ما بين  ب11ببببببل املنطقة تعاقبلقد سجلت 

 ، سنة 11سنة أما الفترات الرطبة  41سنوات بالنسبة الرطبة. ووصلت املدة إلاجمالية للفترات الجافة  2إلى  1الجافة و من

 وهكذا نجد مثال:

  21%ئية مميزة مع كميات مطرية تتعدى توافق فترات رطبة استثنا 1996 – 1991و  1911سنوات 

  املعدالت املسجلة. 92%و 

  و  21%- 01%و وافقت الفترات ألاكثر جفافا  مع تسببباقطات ضبببعيفة  1992و  1991/1994 – 1920 -1919سبببنوات

 .(409ص.،  4111)ألاكلع: أقل من املعدل السنوي  %61
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 الشرقيتناوب الفترات الجافة والرطبة بالحوز : (05)املبيان

 

 )205ص.كلع محمد ، ألا( املصدر:

 بمناخ مالئم يوفر للجفاف انعكاسات واضحة على معالم الحقل الطبيعي والفالحي بشكل عام، الرتباط هذا ألاخير 

إلانبات. وملا كان النشاط ألفالحي متعدد املكونات بالحوز الشرقي، وتتحكم فيه ظروف طبيعية وبشرية فإن شروط إلانتاج و

 التي يمكن اعتبارها إن صح التعبير عنصراو  سنوات القحط والجفافيهدد هذا القطاع يكمن في توالي  ل الرئيس ي الذياملشك

وتعد الحبوب وأشجار الزيتون من أهم املنتجات الفالحية املتضررة بهذا  فاعال في تقليص رقعة النشاط ألفالحي باملنطقة.

 شية.املجال باإلضافة إلى الخضروات وتربية املا

ولتبيان ألاضرار التي لحقت بهذه املنتجات الفالحية قمنا بجرد مقارنة تهم إلانتاج وكذا املساحة والتكلفة أيضا، بين 

كنموذج على اعتبار أن هي السنة املنعطف وبين سنوات  1992سنوات مطيرة تميزت بظروف مالئمة لإلنتاج أخذنا منها سنة 

ي مقارنة استقيناها من املكتب الجهوي لالستثمار ألفالحي للحوز وكذا من بعض  ( وه4111جافة تدهور فيها إلانتاج )

لقد تضررت زراعة الحبوب بشكل كبير من خالل سنوات الجفاف ألاخيرة نتيجة النقص (.940، ص9102األكلع: )الفالحين

ة جحجوزة به غير قادرة على تلبيالحاصل في كمية ألامطار املتساقطة والتي تؤثر على حقينة السد الذي أصبحت الكميات امل

حاجيات املساحات املزروعة من مياه السقي، الش يء الذي انعكس على إلانتاج واملردودية، ومن أهم ألاصناف التي سجلت 

 تناقصا مهما على مستوى إلانتاج تجد القمد بنوعيه الصلب والطري باإلضافة إلى الشعير.

هك بقطاع أبيدة، 211حوالي  1992-1991حروثة منه بلغت خالل موسم فيما يخص القمد الصلب نجد أن املساحة امل

لرغم من على ا 4114-4111قنطار للهكتار خالل موسم  2قنطارا للهكتار في حين لم يتعد هذا ألاخير سوى  01بلغ إلانتاج و 

 هكتار. 191التي وصلت إلى تزايد املساحة املزروعة 

، والتي استمرت بوثيرة تناقصية إلى 92/ 90ألامطار التي سجلت خالل موسم إذا كانت أشجار الزيتون قد استفادت من 

قد ساعدت على النمو في ظروف جيدة وشجعت الفالحين عل غرس املزيد من ألاشجار حيث انتقلت مثال من  1992غاية 
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، فإنها 4114 -4111هكتار خالل املوسم  1202.96إلى  1999 -1992هكتار خالل موسم  1021.16املساحة املغروسة من 

فلقد تضرر إثر هذه  1999أصبحت تعاني في ظل الظروف الراهنة من توالي سنوات الجفاف القاسية وذلك ابتداء من سنة 

سلم من ي والتدهور ولمالظروف بشكل كبير نتيجة للنقص الحاصل في ألامطار ومياه السد. فأصبحت بذلك عرضة للتلف 

ا من حفر آبار لتعويض هذا الخصاص وعددهم قليل. فأمام هذا املشكل وكذا شيخوخة هذه ألاشجار إال التي تمكن أصحابه

ألاشجار خاصة بمنطقة أبيدة فقد يبست معظمها الش يء الذي أدى بأصحابها إلى قطع أعداد مهمة منها فتراجعت بذلك 

تعاونية السالمة لم تتعرض املساحات  هكتار مربع وأغلبها يوجد بدوار أبيدة في حين أن 01املساحة املخصصة للزيتون بحوالي 

حظى ت النمو من جديد لوحة صور خاصة بمظاهر الجفاف.حكم فتوتها وقابليتها لالنبعاث و املغروسة بها لهذه العملية وذلك ب

 ال العلفيات باهتمام كبير من طرف الفالحين، ويتجلى هذا الاهتمام في كونها مصدر كأل للماشية. والعلفيات أصناف متعددة إ

أن معظمها من أصل نباتي، والحوز كغيره من املناطق الفالحية، تمارس ضمنه زراعة علفية أهمها الفصة البرسيم، غير أن 

هذه الزراعة تضررت هي ألاخرى من سنوات الجفاف ألاخيرة. فالفصة مثال ألاكثر شيوعا عند الفالحين قد تأثرت بشكل واضح 

خفيفا من خالل معلومات املركز ألفالحي والتي تشير إلى كون املساحة إلاجمالية لهذا النوع إثر ذلك، وإن كان هذا التأثير يبدو 

 .4111/4114هكتار خالل موسم  024إلى  92/99هكتار بقطاع ابيدة سجلت خالل موسم  011انتقلت من 

أتلفت أو بليغة بالقطيع، ف تأثرت تربية املاشية بشكل كبير من جراء توالي سنوات الجفاف ألاخيرة والتي ألحقت أضرارا

مات العديد منها، وبيع أغلبها بأثمان بخسة وهزيلة. الش يء الذي انعكس سلبا على الفالح وعلى ألاسر بشكل عام من خالل 

تدني مستوى املعيشة وتفش ي ظاهرة البطالة والهجرة، وكلها مظاهر ناتجة عن تدهور القطاع ألفالحي الذي أصبد في حاجة 

رأس منها، قبل  000عرف قطيع ألابقار ببيدة مثال تراجعا مستمرا، حيث انتقل من فقد انات مادية وتقنية مهمة. ماسة إلى إمك

.كما سجل قطيع ألاغنام هو آلاخر تراجعا واضحا خالل السنوات ألاخيرة 4114رأس خالل سنة  149إلى  14إلى  1992سنة 

صنف آخر ال يخلو  .(424ص.، 4111)ألاكلع: 4114أس خالل سنة ر  041، إلى 1992رأس بنفس القطاع قبل سنة  1191فمن 

من أهمية تضرر من سنوات الجفاف ألاخيرة، هو صنف الدواب، والتي تتجلى أهميتها في ألادوار املتعددة التي تقوم بها سواء 

 فيما يخص عملية الحرث والجر أو الحمل.

 مظاهر الجفاف بالحوز الشرقي: بعض (05)الصورة

 

 

 

 

 2220صدر: العمل امليداني امل
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 :بالحوز الشرقي آثار التغيرات املناخية على الغطاء النباتي .0.2

تقلص ت رغم تنوعه البيولوجي والنباتي والحيواني، فإن الغطاء النباتي يتميز بالهشاشة والضعف. وهذا ما جعل مساحته

العوامل والضغوط الطبيعية )ألامراض والطفيليات، باستمرار مع مرور الزمن، ويعزى ذلك إلى تأثير وتضافر مجموعة من 

الحرائق، التعرية وانجراف التربة التغيرات املناخية، وخاصة توالي السنوات الجافة( والبشرية )الاجتثاث، الرعي الجائر، 

 الاحتطاب...(. ونتيجة لكل ذلك، تراجعت مساحة الغطاء النباتي كثيرا.

 (، حيث يتدهور تدريجيا إلى جانب التدخل البشري ختغير املناولى للعوامل الطبيعية )لكن هذا املورد يتعرض بالدرجة ألا 

 :العنيف، ويتجلى ذلك في جانبين

  طبيعة املناخ املتوسبببببطي والذي يتسبببببم بشبببببدة التقلب البيسبببببنوي وبطول مدة الفصبببببل الجاف )الصبببببيف(، فهذا ألاخير

ما يؤثر سببببببببلبا على نمو وتجدد الغابات بفعل: قلة ألامطار، وارتفاع  يمتد غالبا من شببببببببهر ماي إلى شببببببببهر شببببببببتنبر أو أكتوبر، وهذا

 النتد، واندالع الحرائق خالل هذا الفصل.-درجة الحرارة، وشدة التبخر 

 .آثار توالي فترات طويلة من الجفاف العنيف في العقود ألاخيرة منذ ثمانينيات القرن املاض ي 

أكبر خطر  وهو ما يجعل. النباتي، وجعلتها أكثر ضببببببببببببعفا وهشببببببببببببباشببببببببببببة هذه الظروف املناخية سبببببببببببباهمت في تدهور الغطاء

 ومن هذه ألاضرار نذكر: م.41يهددها هي تلك التغيرات املناخية املستقبلية املتوقعة في القرن 

 .الهشاشة والضعف الفيزيولوجي للفصائل الغابوية، مما يمكن أن ينتج عنه ذبولها بسرعة 

 الطفيليات.أصال لألمراض و  ل الضعيفة والهشةتعرض هذه الفصائ 

 .إلاضرار بدينامية التجدد الطبيعي ملكونات هذه الغابات، بفعل الاستغالل البشري الكثيفة 

 .تقليص وحيش الغابات 

بشبكل عام، يمكن رصبد التصبورات املسبتقبلية لوضبعية الغابات املغربية في ارتباط بالتغيرات املناخية التي سبتشهدها 

 البالد فيما يلي:

 غير تزحزح في نطاقات النبات الطبيعي بفعل تناخيين املرتقبين سببببببببببببببيحدث انتقال و ظاهرة الاحترار والتجفيف امل بفعل

 في ظروفها البيئية، وسينجم عن ذلك انخفاض كبير في إنتاجيتها.

  موازاة مع هبذا التزحزح، سببببببببببببببيؤدي زحف، النطباق الجاف إلى اندثار وتقلص كبير مسبببببببببببببباحة بعض ألاصببببببببببببببناف الغابوية

 ملتسمة بالهشاشة والضعف.ا

  تراجع التنوع الحيوي بباملغرب بباختفباء بعض ألاصببببببببببببببنباف النباتية والحيوانية التي لن تسببببببببببببببتطيع التكيف مع التغيرات

 ستشهدها البالد. التي املناخية
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 بالحوز الشرقي تدهور الغطاء النباتي: (06)الصورة

 

 

 

 

 

 

 .4141املصدر: العمل امليداني 

 غيرات املناخية على تزايد وثيرة ظاهرة التصحر الحوز الشرقي:آثار الت.2.4

هشببببباشبببببة وضبببببعف التربات املحلية و توالي سبببببنوات الجفاف نتيجة النخفاض معدل تسببببباقط ألامطار  إلىيعود التصبببببحر  

تالف بفعل إلا تراجع الغطاء النباتي إضبببببافة إلى الاسبببببتغالل غير الرشبببببيد للغطاء النباتي وألاراضببببب ي الزراعية.وكذا الصبببببحراوية، 

 ارتفاع الحرارة.و  اثثوالاجت

يمكن القول في البداية بأن تراجع الغطاء النباتي رهين باسببببببببتفحال ظاهرة التصببببببببحر التي تعد ظاهرة ال نطاقية تتحكم 

 فيها الرياح وال يمكن التحكم فيها إال باالستعانة بالصور الجوية والخرائط ثم مجهودات الدولة.

 :لتغيرات املناخية بالحوز الشرقيعالقة التلوث با .9.2

تلوث  املتحدة يشببببببكل ا لألمم فتبع أحد القضببببببايا ألاسبببببباسببببببية على الصببببببعيد العالمي والوطني واملحلي، يعتبر تلوث الهواء

من جراء  شبببخصمليون  681نفس املصبببدر يموت سبببنويا  الهواء أكبر خطر بيئي مؤثر على الصبببحة في العالم، في كل عام حسبببب

املقبولة التي  أفراد هواء خبارجيبا ملوثبا يتجباوزوا املسببببببببببببببتويبات11من  9ويسببببببببببببببتنشببببببببببببببق  الهواء الخبارجي والبداخلي.التعرض لتلوث 

مل التلوث الهوائي على الجوانب الصبحية بل تشمل لتش العاملية. وال تقتصبر تأثيرات توجهها املبادئ التوجيهية ملنظمه الصبحة

 والاجتماعية ألاخرى.  الجوانب الاقتصادية

 لصت الدراسة امليدانية إلى النتائج التالية:لقد خ

الشبببببببببببرقي على قطاع صبببببببببببناعي قوي إال أنها تتوفر على أحياء صببببببببببببناعية صبببببببببببغرى تؤثر بشبببببببببببكل سببببببببببببلبي على  الحوز  يتوفرال 

قالوا إن الوضببببببع  %0182من السببببببكان أقروا بتلوث مدنهم مقابل  %6486الوضببببببعية البيئية حيث سببببببجلت الاسببببببتمارة امليدانية 

 عادي. 
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 التلوث الهوائي من مصنع الزيتون بتماللت: (07)لصورةا

 

 .4141املصدر: العمل امليداني 

 نسبة الوحدات التي تلقي املرجان في الحوز الشرقي.: (06)الجدول 

العصرية والشبه العصريةنسبة الوحدات  نسبة الوحدات التقليدية املصدر  

 26 1 أحواض اسمنتية

 62 111 حفر أرضية التربة

ري مائيةمجا  1 5 

 7 1 الصرف الصحي

 100 111 املجموع

 2205، الوطني واملاء والبيئةبإعداد التراب  املكلفة الوزارة املصدر:

 :خاتمة

عموما يمكن القول إن الوضعية املائية بمنطقة الحوز الشرقي، تبدو إلى حد ما مرتبطة أشد الارتباط بالظروف املناخية 

وح الشمالية لألطلس الكبير ألاوسط، ظروف تعرف تذبذبات يطغى عليها توالي سنوات الجفاف، املحلية، وكذا الخاصة بالسف

كما أن الضغط عليها أصبد أكثر حدة من سابقه نظرا للتزايد السكاني وبالتالي تزايد أنشطتهم الاقتصادية ومتطلباتها من املياه 

يسمى بالتغيرات املناخية وانعكاساتها السلبية على املنطقة   خصوصا منها الفالحية، هذا مع ألاخذ بعين الاعتبار ما أصبد

 استقرار الساكنة، كلها عواملى املخاطر التي أصبحت تهدد صحة و )ارتفاع درجات الحرارة في السنوات ألاخيرة(، باإلضافة إل
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خيرة مية املستدامة، هذه ألا تجعل من مشكل املاء باملنطقة يطرح أكثر من عالمة استفهام، خاصة فيما يتعلق بإشكالية التن

التي ال يمكن الحديث عنها أو عن سبل تحقيقها دون الوقوف عند أوجه استعماالت املياه، وأوجه التدبير الحالي لها، وكذا 

 آلافاق املستقبلية الخاصة بذلك، مرورا بالتحديات واملشاكل العالقة. 

 ج:نستخلص مجموعة من النتائيمكن أن  من خالل هذه الدراسة

  الظروف املناخية التي تميز املنطقة، تظل غير مساعدة على تكوين فرشاة مائية باطنية قادرة على تغذية السديمة

 املائية للمنطقة، الش يء الذي يجعل املياه الجوفية بالحوز الشرقي رهينة بالدرجة ألاولى باملعطيات املناخية. 

 الطبيعية، من خالل تكرار الفيضبببانات وتزايد خطورتها، زد على ذلك  أدت التغيرات املناخية إلى تزايد وتواتر الكوارث

 .املنطقة مما يخلف آثار خطيرة على املنطقة بنيوية تضرباستفحال الجفاف الذي أصبد كارثة 

  الوسببببببببببط البيوجغرافي، وكذا تدهور الغطاء النباتي، وقد أدت  من جهة أخرى تواتر الكوارث البيئية من خالل تضببببببببببرر

إلى  والتغيرات املناخية، أضببببببف املناخية إلى اسببببببتفحال ظاهرة التصببببببحر الناتجة عن كثافة الاسببببببتغالل البشببببببري للتربةالتغيرات 

  ذلك انتشار التلوث رغم ضعف املجال الصناعي. 

  لظاهرة اتحوالت بنيوية في املجالين الريفي والحضبببببببري حيث تضبببببببرر السبببببببكان من هذه  ىاملناخية إللقد أدت التغيرات

 ر القطاع الفالحي والسكن.تضر  اكم

 قائمة املراجع: 

معة جا، الرباط دراسة جيومرفولوجية للنهاية الشرقية للحوز، كلية آلاداب والعلوم إلانسانية(، 1922)ألاكلع محمد،  (1

 .املغربمحمد الخامس، 

في لدولة لنيل دكتوراه ا الشرقي أطروحةنسان وعالقته بالوسط الطبيعي بالحوز إلا(، 4111) كلع محمد،ألا (4

 املغرب.، جامعة القاض ي عياض إلانسانية مراكش،والعلوم  آلاداب، كلية الجغرافيا

 (. املغرب. 4119) والبيئة،بإعداد التراب الوطني واملاء  املكلفة الوزارة (0

 (، املغرب.4112(،وكالة الحوض املائي الم الربيع (2

ملوارد املائية بأرياف سهل السراغنة باملغرب، مجلة تغايرية املناخ وانعكاساتها على ا (،4141، )الزو عبد الصمد (1

 .، أملانيا0، املجلد 14الدراسات إلافريقية وحوض النيل، املركز الديمقراطي العربي، العدد 

الجفاف املناخي ودوره في تسريع وتيرة الهجرة الدولية بأرياف تساوت السفلى، سلسلة دراسات الزو عبد الصمد،  (6

 ، املغرب.4141كز املتوسطي للدراسات والابحاث، الجزء الخامس، يوليوز أكاديمية محكمة، املر 

مشكل املاء ووسائل جلبه وتقنيات استغالله وقسمته باملجال الريفي لجهة تانسيفت، عياض (، 4119)حمد، ال أزرو  (1

 .عياض، املغرب جامعة القاض يمراكش، كلية آلاداب والعلوم إلانسانية 

 ، املغرب.(4119قل بقلعة السراغنة، )مديرية وزارة التجهيز والن (2

 (، املغرب.4141)، الحوز املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي  (9
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املشهد الحضري باملجال السقوي لتساوت العليا: مدينة العطاوية نموذجا،  (، دينامية4112)الناطوس عبد الرحمان،  (11

 .ملغربا جامعة السلطان موالي اسليمان، نية بني مالل،بحث لنيلشهادة املاستر في الجغرافيا، كلية آلاداب والعلوم إلانسا

طروحة لنيل الدكتوراه في أوتحوالت الارياف بمنطقة الحوز الشرقي،  خ، املنا(4141) الرحمان،الناطوس عبد  (11

 جامعة ابن طفيل، املغرب. والاجتماعية القنيطرة، إلانسانيةالعلوم  بيئة، كليةالو الجغرافية الطبيعية 

تدبير أخطار التغيرات املناخية بين القانونيين  (،4141)الصمد، الزياني عبد  ،الزو عبد الصمد ،الرحمان عبدالناطوس  (14

 .، السودان4، املجلد 6والطبيعية، العدد  إلانسانيةالدولي واملغربي وإكراهات الواقع، مجلة العلوم 

 ،لشرقية لسهل الحوز بين كثافة الاستغالل وتدبير الفاعليناملوارد املائية بالنهاية ا ،(4119) ،الجببببليلعبد  رحبببببت هللا (10

 ، املغرب.جامعة القاض ي عياضمراكش،  إلانسانيةلنيل الدكتوراه في الجغرافيا، كلية آلاداب والعلوم  أطروحة

14) Agence du Bassin Hydraulique d'Oum Errbia, Etude hydrogéologique de la nappe de la Tessaout Aval , 

Beni Mellal, Maroc.  

15) Lahlimi.A, (1967), Les terres irriguées et le monde rural de la tassaout moyenne, revue de géographie du 

Maroc, n°11, Maroc. 
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املخاطر الطبيعية ورهان التدبير املستدام بإقليم الدريوش )املغرب(: مخاطر حرائق الغابات 

 نموذجا

The Naturals Risks and Sustainable Management in Driouch Region (MOROCCO): Example 

of Wildfires  

 املغرب /جامعة محمد ألاول، وجدة /ملنعيم باللاط.د.

PhD.EL MONHIM Bilal/ University Mohamed first, Oujda/ MOROCCO 

 املغرب /جامعة محمد ألاول، وجدة /الزاهر محمد/ ط.د.

PhD.ZAHIR Mohammed/ University Mohamed first, Oujda/ MOROCCO 

 املغرب /جامعة محمد ألاول، وجدة /إلهام السرحاني ط.د.

PhD.Ilhem Essarhani / University Mohamed first, Oujda/ MOROCCO  

 امللخص:

، وعليه تنوعت سبل مواجهتها كما وكيفا من مصدات تحلل هذه الورقة مخاطر حرائق الغابات بإقليم الدريوش املوسبوم بترددها املوسبمي

ت أنها غير كافية ولم تحقق النج
ّ
املطلوبة.  اعةللنار وملء خزنات املياه وفتد املسبببببببببببالك الغابوية، إال أن الخسببببببببببببائر الناجمة عن الحرائق املتوالية بين

دابير أكثر فعالية في مواجهة الحرائق من قبيل تشييد وحدات وفي خضبم هذه الخسبائر التي همت الغطاء النباتي بالخصبوص، أصبد ملحا اعتماد ت

اسببببببتنادا إلى منهجية متماسببببببكة متمثلة في تتبع الحرائق باإلقليم وإبراز التدابير  إلخماد الحرائق فضبببببال عن تدعيم املصببببببدات العمودية بأخرى أفقية

الية، قصببببببد تحقيق أهداف علمية وعملية تتجلى في التحسببببببيس بانعكاسببببببات املعتمدة ملواجهتها ثم تقييمها وتثمينها باعتماد وسبببببائل أكثر نجاعة وفع

 مخاطر حرائق الغابات من خالل قياس وتكميم أضرارها املرتبطة باملوروث البيولوجي من نبات وحيوان.

 إقليم الدريوش، وحدات إلاخماد، خسائر، التدبيرعمليات ، غطاء نباتي، حرائق الغابات :تاحيةالكلمات املف

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.  

Key words: wildfires, vegetation cover, management operations, losses, suppression units, Driouch region 
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 مقــدمة:

م إقليم الدريوش بموسمية الحرائق تزامنا مع الحرارة املرتفعة خالل شهري يوليوز وغشت، ويتعزز نشاطها مع يتس

 
َ
بكثرة  ن ألاخيرة شاعتيوفي السن. التضاريس ةانتشارها بفعل صعوبة إخمادها بسبب وعور  ةوتتسع رقع، يهبوب رياح الشرك

تطرح معها عده  ةخسائر فادح ةمخلفنوال...، أالقرن وعين الزهرة و فرني و إحرائق الغابات باإلقليم وبالخصوص في غابات 

 لها. والعمليات املصاحبة حرائق الغابات باإلقليم كيفية تدبير  تساؤالت عن

لة التحكم أسم 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 وبعديا،  ألامر الذي يستدعي الفعالية، ةفيها قليل

ستمد تالتي و و على ألاقل الاستعانة بها في تدبير استراتيجيات التدخل ملواجهة الحرائق، أواقعية قابلة لإلنجاز  إسهاماتوتظل 

ظم املعلومات ن إضافة إلى اعتمادلإلقليم ومقاربات التدبير التشاركي للكوارث الطبيعية معاملها ألاساسية من امليدان الجغرافي 

 في التشخيص والتحليل واملساعدة على اتخاذ القرار. الجغرافية

غراض كراهات، تحت وطأة الطلب املتزايد على الخشب أل إأصبحت الثروة النباتية في السنين ألاخيرة تشكو من عدة 

، الفحم الخشبي والرعي...، وكذا تحديات العوامل الطبيعية املتمثلة في قلة التساقطات ومخاطر  الانجراف ةتدفئمختلفة كال

والاجتفاف والحرائق، وهذه ألاخيرة أمست تشكل معضلة حقيقية أمام املوروث النباتي بإقليم الدريوش، بفعل ترّددها سنويا 

فت خسائر متفاوتة من اد أمقرانوو   على التشكيالت النباتية املنتشرة بحوض ي كرت
ّ
، وفي خضم هذا التردد الصيفي لها خل

سنة ألخرى، وما يستأثر باالهتمام أكثر في تردد هذه الكارثة الطبيعية هو عدم اعتماد تدابير في مستوى خطورتها على الكائنات 

 بيئية شكاليهإك فرض هذه الظاهرة نفسها.  ومن هنا ترةدالناالحية من نباتات وحيوانات بل وحتى إلانسان في بعض الحاالت 

ة، فضال عن اقتراح بعض البدائل املمكن محضةعبر تشخيصها وإبراز آليات تدبيرها ثم تقييمها اعتمادا على مقاربة جغرافية 

 وعليه يمكن ترجمة هذا املنطلق إلاشكالي إلى عدة تساؤالت فرعية وهي: 

 ما حالة الغطاء النباتي باإلقليم؟ 

  الحرائق بإقليم الدريوش؟ما واقع 

 ما هي التدابير املعتمدة ملواجهة هذه الكارثة؟ وما مدى فعاليتها؟ 

على  مر عدة أجوبة أوليةلى ذهن الباحث في بادئ ألا إ، يتبادر بحثشكالية الناظمة للانسجاما مع املنهجية املتبعة، وإلا 

يحها ذ يبقى امليدان الجغرافي هو الكفيل بتثمين صحإخطئها ن نسبة صحتها توازي نسبة أال إ، لإلشكاليةشاكلة فروض محتملة 

 وتصحيد خطئها، ونجملها في البنود التالية:

 اعتبار حرائق الغابات بإقليم الدريوش خطر بنيوي وليس ظاهرة عابرة؛ 

 تدابير متنوعة كما وكيفا من مختلف الفاعلين؛ 

 بات.فعالية التدابير املعتمدة مرتبطة بجحجم مخاطر حرائق الغا 
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 :ديد مجال الدراسةتح

خريطة ، والالحسيمة-تطوان-قص ى غرب جهة الشرق، ويشكل حلقة وصل بينها وبين جهة طنجةأيقع إقليم الدريوش في 

 أسفله توضح موقع إقليم الدريوش في املجال املغربي.

 في املغرب : موقع إقليم الدريوش(01)الخريطة

  

وهذه  ....(،واد أمقران)كتلة بني توزين، كتلة بني سعيد، مرتفعات حوض  يتميز إقليم الدريوش بطبوغرافية جبلية

في إطار إعادة التشجير من طرف مصالح  مغروس وطبيعي ومنه ما ه و الطبوغرافية سمحت بنمو غطاء نباتي متنوع، منه ما ه

 املياه والغابات.

I. املنهجية وألادوات: 

رة على استيعاب جميع املؤشرات والعناصر التي تساعد على اتخاذ اعتمدنا عدة أدوات في صياغة منهجية متماسكة قاد

 الحرائق باإلقليم، يمكن إجمالها في العناصر التالية: القرار في تدبير 

 تشخيص الحرائق على مستوى إلاقليم 

  تعزيز هذا التتبع بمرئيات فضائية من القمر الاصطناعيLandsat؛ 

 لغابات وعمالة إقليم الدريوش؛الاعتماد على إحصائيات مديرية املياه وا 
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  الحريق وبعض املوارد  ميكانيزماتتتبع ميداني ملعظم الحرائق باإلقليم ومعاينتها عن قرب قصد استجالء أهم

 الطبيعية التي تتأثر بهذه الكارثة كاملوارد الحيوانية والغابوية...؛

 إبراز بعض عمليات التدخل ملواجهة الحرائق إقليميا؛ 

 دخالت من خالل بناء نموذج كرطغرافي باعتماد عدة مؤشرات لها عالقة وطيدة بمشكل الحرائق تقييم هذه الت

إنشاء وحدات مكافحة الحرائق في مجال مالئم باعتماد  ملحاولة، Assali، (2016كاملعطيات إلايكولوجية والطبغرافية واملناخية )

  قيةطبينظم املعلومات الجغرافية، وكانت هذه التقنية أهم أداة ت
ً
 وتفصيال

ً
لتحليل املعطيات واستخالص نتائج أكثر دقة

 ومكملة ملا تم معاينته ميدانيا.

 : املراحل العملية لبناء مراكز التدخل ملواجهة الحرائق بإقليم الدريوش(01)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــالل املصدر: إنــــــــــجاز املنعـــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــيم بـــ ـــــ ـــ 2205ــــــــــــــــــ  

لى نتيجة نموذج كرطغرافي يأخذ بعين الاعتبار املؤشرات الجغرافية إمراحل التحليل واملعالجة للوصول  (01)يبين الشكل 

 باإلقليم.حرائق الغابات مخاطر التي لها صلة ب

II. ومناقـــــــــــــــــــــــــــــــــشة: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتائ 

انطالقا من املنهجية الناظمة للعمل توصلنا إلى عدة نتائج تهم باألساس خطر حرائق الغابات بإقليم الدريوش تشخيصا 

 وتدبيرا وتقييما.

 

 بببببع الببببببببببببببببببببياناتمرحببببببببببببببببببلة جمبببببببببببببببببببببببببببببببب

 املراكز الحضرية خريطة الطرق  استعماالت الارض خريطة الغطاء النباتي

 مرحببببببببببببببببببلة التحلببببببببببببببببيل واملعبببببببببببببببببببببببالجة 

 خريطة الارتفاعات

 خريطة الانحدارات

لحضريةاملدى املسافي عن املراكز ا  

الطرق  املدى املسافي عن  

 مرحببببببببببببببببببلة التصببببببببببببببنيف وإعبببببببببادة املالءمة 

 مرحببببببببببببببببببلة تحبببببببببببببديد الاوزان 

 ء نموذج كرطغرافي إلنشاء مركز التدخل السريع ملكافحة الحرائق.بنامرحببببببببببببببببببلة 
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 :وشأوال: تشخيص الحرائق بإقليم الدري

 هاائجتون، بحكم ترددها السنوي على غابات إلاقليم بإقليم الدريوش حرائق الغابات إحدى الانشغاالت الكبرى  تشكل

وقبله بغابة القرن  وتفرسيت فرنيإ تيبغاب 4119غشت  حريق مثل ما حدث في في بعض ألاحيان كارثية على الغطاء النباتيال

حرق عشرات لى ضياع مساحات هامة من الغطاء النباتي الطبيعي، فضال عن فهذه املخاطر تؤدي دائما إ، 4111في غشت 

ؤشرا (، كما تعتبر الحرائق مأشجار الزيتون والتين من الفآلاتدمير ) ات الطبيعيةالهكتارات من أشجار الزيتون املجاورة للغاب

عي....(. فالكساء النباتي بمثابة اللبنة ألاساس ( املستمر للموارد ألاخرى )تربة، وحيش، مراCherifi،4111حقيقيا على التدهور ) 

 التي تثّبت التربة في وسط تضاريس ي شديد التقطع ومتسٌم بخاصية مناخية مالزمة للعنف املطري.

 :تطور الحرائق: نحو خطر دائم التردد.0.0

 : تطور عدد الحرائق بإقليم الدريوش(01)املبيان 

 

 2222-2205داني املصدر: عمالة إقليم الدريوش +تحري مي

ن كانت تختلف حدة خطورتها إخاصية أساسية وهي تردد الحرائق كل سنة على غابات إلاقليم، و (04)رقم  الجدول  يبين

بغابة  4119حريق  هاخطر أ ولعل  ،4111نها كارثة بنيوية تصيب إلاقليم كل سنة باستثناء سنة أال إخرى أل  من سنة

أشجار  آلاالف  من هلكأو ، وحدات إلاطفاء من إخمادهن تتمكن أدون متواصلة م أيالثالثة  الذي استمر  وتفرسيت فرنيإ

به لسكان املدن املجاورة كميضار والدريوش ف من خاليا النحل، زيادة على حالة الاختناق الذي سبّ وآلاال  الزيتون والتين واللوز 

لناظور لى املدن البعيدة نسبيا كاإغادرون منازلهم وبن طيب وبلدة كرونة ومركز تفرسيت، الش يء الذي جعل الكثير من السكان ي

 والحسيمة.

 :بتفرسيت وإفرني: كارثة مهولة 2205غشت 00-5حريق .2.0

 منها: تفرسيت وإفرنيبغابتي  4119 غشت 11-9 ساهمت عدة عوامل في استفحال حريق

  درجة( خالل ستة أيام متتالية؛ 02زيد من أ)نسبيا درجات الحرارة املرتفعة 

 
ائ
حر
 ال
دد
عدد الحرائ  

المساحة المحروقة 
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ة 
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ا
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 إذ غصان وألاوراق والجذوع، فقدان النبات لنسبة مهمة من املاء في ألا  إلى أدى وهو ما 4119حاد خالل سنة  جفاف

 سهولة الحرق؛ فيساهم اجتفاف النبات 

  الانحدار الشديد في كتلة بني توزين ومرتفعات تيزي عزة، ويعتبر الانحدار من امليكانزمات املهمة الندالع الحرائق وسرعة

 ن مناطق ذات طبوغرافية منخفضة، ثم تخاصة إذا انطلق الحريق مانتشارها 
ُّ
 ة؛ممكن ى نقطةإلى أعلالسفوح وصوال  ق  سل

  افال العامل البشري، إذ أصبحت معظم الغابات في إلاقليم عبارة عن مأوى للمهاجرين السريين، ومتنفسإغدون 

النحل. إذ تشكل املجاالت الواقعة بين ألاوساط الطبيعية تربية لهواة السياحة الجبلية، ومنطقة ألنشطة اقتصادية رعوية و 

 (.4112وزارة الطاقة واملعادن والبيئة واملاء،  (والتجمعات الحضرية نقط انطالق الحرائق

  2205غشت  5: توضح حريق غابة إفرني يوم (01)صورة 

     

 2205غشت 02و 5عدسة املنعيم بالل بتاريخ 

ليال  4119غشت  9، فالصورة ألاولى تعود إلى يوم 4119غشت  11-9ن من حريق تبين الصورتان مشهدين مختلفي

وتوّضح حجم الحريق الذي نشب في غابة إفرني وأجزاء من غابة تفرسيت حيث بلغ أوَجُه خالل الليل بعد توغل النيران في 

زوالا بعد تدخل  4119شت غ 11مساحات شاسعة من السفوح الجبلية الغابوية، بينما الصورة الثانية قد أخذت يوم 

الفاعلين املعنيين باحتواء الحريق كما ُيظهر املشهد الثاني نوع املتدخلين في مكافحة الحرائق باإلقليم وبالخصوص طاقم 

 الوقاية املدنية في عملية إلاخماد.
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كل الغابة على مستوى إلاقليم موردا اقتصاديا ال محيد عنه في رعي قطعا 4عطفا على الصورة 
ّ

ن املاشية وتربية تش

النحل، هذه ألاخيرة تضررت بشدة من الحريق الذي دّمر آلاالف من خاليا النحل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة تدمير 

 النبات الذي يقتات عليه.

خاطر امل تدبير آليات عدم التمكن من و عدم كفاية إلامكانيات من جهة،  نن استمرار الحريق ملدة ثالثة أيام ينّم عأيبدو 

من جهة أخرى، وساهمت عدة عوامل في استمرار الحريق  وبالخصوص مخاطر الحرائق باعتبارها ذات تردد سنوي على إلاقليم

ملدة غير معقولة منها غياب املسالك الغابوية التي كانت مبرمجة في البرامج التنموية للمياه والغابات فضال عن النزاع الدائر بين 

يت حول امللك الغابوي، وضع كهذا، دفع فعاليات املجتمع املدني لالستنكار والتنديد بالتعاطي غير الجدي جماعتي إفرني وتفرس

 مع الحريق وعدم اتخاذ التدابير الاستباقية الالزمة ملواجهة حرائق الغابات التي تتردد موسميا على غابات إلاقليم.  

 في إقليم الدريوش 2205  شت غ 00-5: موقع حريق إفرني وتفرسيت بتاريخ (02)خريطة 
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ُ
 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  4119 غشت
ّ
مّست أشجار فا خسائر فادحة مخل

ّدرت خسائر مزارع الزيتون بما يزيد البلوط الطبيعية وأ
ُ
شجار الصنوبر وأشجار التوت البري فضال عن مزارع الزيتون والتين إذ ق

كل موردا اقتصاديا أساسيا لسكان املناطق الغابوية باإلقليم أو باألحرى  11عن 
ّ

ألف شجرة، جديٌر بالذكر أن الزيتون يش

 ان تقف عندهأيجب هي مساحة مهمة احترقت احتراقا تاما، و  هكتارا 262 املذكور الحريق  ملعظم جماعات إلاقليم. وقد بلغت

، وتكتسب تجارب ميدانية قصد إحقاق تدبيٍر مرتقٍب فعاٍل وناجٍع، فضال عن كل الهيئات املتدخلة في الشأن الغابوي باإلقليم

 تدخل بعدي يوازي حجم الحريق.

 بالبطء:تدخالت مصاحبة للكارثة تميزت .0.0

احتواء الكارثة، تدخلت أطرافا أخرى  في-الداخليةاملنضوية تحت لواء وزارة -ليات ورجال الوقاية املدنية بعد عجز آ

إليجاد حلول سريعة للكارثة التي اتسعت رقعتها وبدأت تهدد غابات مجاورة ومناطق سكنية مجاورة، في هذا إلاطار تظل القوات 

 ات الاخماد. امللكية الجوية أهم املتدخلين بفعالية في عملي

 : طائرة تابعة للقوات الجوية امللكية تساهم في إخماد حريق إفرني(02)صورة

 

توضح الصورة نوع التدخل املواكب للكارثة من طرف القوات الجوية امللكية، بعدما استعص ى ألامر على الوقاية املدنية، 

أطنان من املياه ، وكان  6إذ تقدر حمولتها بحوالي  ، canadair CL-415وتعتبر الطائرتين اللتان ساهمتا في إلاخماد من نوع 

مصدر املياه املعبأ من طرف الطائرتين بحيرة مارشيكا بالناظور، بالنظر النعدام املسطحات املائية الواسعة نسبيا في إقليم 

 الدريوش. إال أن كلما اقتربت مصادر املياه من مركز الكارثة فان النجاعة تزداد وألاضرار تقل.

 :ثانيا: مجهودات تدبيرية دون الوصول إلى الفاعلية املطلوبة

لى ع رعلى مستوى التدخل امليداني، فقد تم القيام بعدة عمليات ميدانية تستهدف الوقاية ومكافحة الحرائق نذك

 قليم.( باإلGeide،4110مخطط لتدبير ومكافحة الحرائق ) أهم التدابير املعتمدة، في إطار  سبيل املثال ال الحصر 
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 ( تزويد مطار العروي بمحطة الخلطmixage)  
ّ
، وقدرت كميتها  ( (retardantلة لالشتعالوتزويد املحطة باملواد املعط

  ³م 72 حاليا:املخزنة 
ّ
 .لة لالشتعالمن املواد املعط

  فرني وغابة القرن إغابة من كلم بكل  11.1لنار بطول عمودية لصيانة وفتد مصدات. 

 4119غشت في  وإفرني ين إلخماد حريق تفرسيتالتدخل بواسطة طائرت 

  بقيمة  جبل ابركان بجماعة امطالسةو كلم بجبل الزاوية  2.4كلم بجبل بوحجار و 0.2فتد املسالك الغابوية بطول

)املديرية الجهوية للمياه  11/11/4116بتاريخ  11/4116برمجتها في إطار طلب العروض رقم  درهم تم 480218111مالية قدرت 

  .غابات ومكافحة التصحر للشرق(وال

 فرنيإتسافت و امطالسة و اجرماوس وعين الزهرة و إنقط املاء بكل من تفرسيت و  تعبئة. 

 اه والغابات وعمالة إلاقليم.تنسيق متواصل بين مصالح املي 

 ( تصحر املديرية الجهوية للمياه والغابات ومكافحة الاعتماد اشغال الحراجة في جبل القرن واتسافت وامطالسة 

للشرق( وهي عبارة عن نظام تكاملي يجمع بين ألاشجار واملحاصيل الزراعية وهي تقنية حاسمة لتحسين سبل عيش ماليين 

 (.4110السكان في العالم )منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة، 

 : ملء نقط املاء باملناطق الغابوية بإقليم الدريوش (01)الجدول  

 الجماعة الغابة املكان املسمى السعة

 تسافت تكونت 6تكونت  ³م41

 افرني افرني 1افرني  ³م01

 افرني افرني 4افرني ³م01

 افرني محند أوفارس محند أوفارس ³م  01

 اجرماوس جبل القرن  جبل القرن  ³م01

 اجرماوس جبل القرن  واد اسلون  ³م01

 مطالسة تيوريرين تيوريرين ³م 41

 عين الزهرة عين الزهرة بوسكور  ³م 01

 مطالسة بوسفداون  بوسفداون  ³م01

 مطالسة بوسفداون  عين تانوت-بوسفداون  ³م01

 2205املصدر: املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، املديرية الجهوية للشرق 

الش يء  تحسبا للكارثة، ها بنقط املاءعبئتبانتشار غابوي تم ت املتميزةن كل الجماعات أيتضح ، من خالل الجدول أعاله

ن هذه السعة الاستيعابية من املاء تظل دون املستوى املطلوب أالذي يدل على تردد الظاهرة بشكل موسمي، ولكن ما يالحظ 

، عموما تظل مجهودات 4119 وإفرني خاصة إذا تحدثنا على حريق مهول وسريع الانتشار كما هو الحال في حريق تفرسيت

 لألهداف املرجوة.رائق الغابات باإلقليم بالرغم من عدم وصولها مهمة في سبيل تدبير ح

كما دأبت مصالح املياه والغابات في إطار برامجها السنوية على الوقاية من املخاطر التي تواجه الغابة باإلقليم: من خالل 

ا هو الحال باملجال الغابوي لجماعة إصالح برج املراقبة بجماعة أمطالسة وإحداث أبراجا أخرى باملجاالت الغابوية لإلقليم كم

 إفرني، وتعززت هذه التدابير الوقائية بتنصيب الوحدة املركزية ملكافحة الحرائق بجماعة ميضار. 
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 ثالثا: عمليات التدبير بين التنوع واملحدودية

على دليل الو ، املسطرةالغايات نها تظل دون تحقيق أمن خالل تدقيق هذه إلاجراءات التي ال يمكن الاستهانة بها يتبين 

 إلخماده. ناجعةتدابير  ةيأملدة ثالثة أيام دون  إفرني وتفرسيت هو استمرار حريقذلك 

حداث مصدات الحرائق وشق فتوحات إ، وبالخصوص إلاجراءات التقنية املتمثلة في املذكورهعلى إلاجراءات  بناءً 

أي من  قيفأوليس ن الحريق ينتقل بشكل عمودي أالحظة امليدانية بينت امل ، إذعمودية ملنع انتقال الحريق بين أجزاء الغابة

قية تتناسب فأمصدات  ضافةجدر في مكافحة الحرائق إاملرتفعة، وعليه من ألا  ستوياتاملستويات املنخفضة ليتسلق نحو امل

 (Arfa , 2008, p 85) فتهيئة املجال الغابوي يجب أن تكون تهيئة مضادة للحرائقمع املصدات العمودية، وخطوط التسوية 

 : مصدات الحرائق املعتمدة في غابة القرن (03)الصورة 

 

 2205املصدر: املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، املديرية الجهوية للشرق 

ة عمودي ن معظم الغابات تم تهيئتها بمصداتإف ،الجغرافي بإقليم الدريوش جالومن امل (03)رقم  انطالقا من الصورة

ال في التحكم مألى وحدات مجزأة إوتقوم بوظيفة تقسيم الكساء النباتي بعضه عن بعض، كما تعمل على تفكيك الغطاء النباتي 

لصورة اف غابات إلاقليم دون استثناء.كل ب واسعة الانتشار املصدات  لإلشارة فإن هذه. كوارثالغابة من مخاطر و  يهددبما قد 

شكل ن الحريق ينتشر بأثبتت محدوديتها علما أن هذه الطريقة أال إعتمدة حاليا في مكافحة الحرائق، التقنية املتبّين  عالهأ

 إضافة تم فتد عدة، كون الفعل الريحي قليل التأثير باملنطقة لى جهة مقابلةإعمودي من ألاسفل نحو ألاعلى، ال من جهة 

 الغابات.مسالك غابوية لتيسير عمليات تنقل املعدات وآلاالت داخل 
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 : فتح املسال  الغابوية لتسهيل عمليات التنقل(04)صورة

 

 2205املصدر: املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، املديرية الجهوية للشرق  

 تشكل هذه التقنية وسيلة أساسية لتدبير سابق للكارثة وفتد طرق جبلية تسهل تنقل آلاليات املعتمدة في عمليات

إلاخماد، هذه التدابير تحد من خطورة الحريق والتقليل من آثاره، فالطرق الجبلية تعتبر بمثابة قنوات أساسية النتقال آلاالت 

 واملعدات من املستودعات نحو مكان الحريق. هذه التقنيات بجب أن تكون مدعّمة بوسائل أخرى لتعطيل الحريق.

 

 لحريق: تخزين املواد املعطلة ل) (07,06,05صور 

 

 

 

 

 

 

 2205املصدر: املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، املديرية الجهوية للشرق 

هذه املواد تبرز  ،RETARANTلضمان تدبير فعال ملخاطر الحرائق البد من توفر أدوات تساعد على تعطيل الحرائق 

املخصصة لغرض الاخماد، غير أن الاستعداد القبلي ملثل هكذا أهميتها عندما تتاح تقنيات أخرى مثل الطائرات والشاحنات 
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تحكم في نه ال يمكن الأكوارث يستلزم تعبئة كل الجهود وإلامكانات لتحقيق تدبير يقلص أضرار الحريق لدرجاته الدنيا، علما 

 .الظروف الطبيعية املساعدة على انتشار الحرائق

 للحرائقرابعا: البدائل املقترحة للتدبير املستدام 

 أدناه.ع كما تظهر الخريطة افقية حسب خطوط تساوي الارتفلذلك تم اقتراح تقنية الحواجز ألا 

 : خطوط تساوي الارتفاع باملجاالت الغابوية بإقليم الدرويش(03)الخريطة 

 

ع النباتي يخض ن هذا املوروثأفرني وتفرسيت، بيد إ، سجرماو إتوزيع الغطاء النباتي بجماعات  (04)رقم  تبين الخريطة

مر الذي يستوجب تدبير الحرائق باملجال انسجاما مع هذه املؤثرات، رتفاع والتشميس والانحدار، ألا لتأثير عدة متغيرات كاال 

ملصدات العمودية الواردة تتمم وظيفة ا تدبيرية ( آلية2فقية حسب خطوط التسوية )خريطة تقنية املصدات ألا  تعتبر  وعليه

ن الحريق يتوسع عموديا أكثر من تمدده أنت بيّ  تفرسيت وإفرنيأيام في حريق  هربة امليدانية ملدة ثالث. فالتج0في الصورة 

 .فقيألا 

لى خطورتها على املحاصيل إفي إقليم الدريوش، بالنظر  ساكنتؤرق بال كل مسؤول و  اتأصبحت حرائق الغابكما 

 نشاء مراكز للمواجهةإحايين 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 إلاقليم، 
ّ
 حداتو  درجة املالءمة املجالية إلنشاء وهذا لن يتأت

قليم لمية في تدبير مخاطر الحرائق باإلعلى معايير وتصنيفات ع ؤسٍس التدخل املصاحب للكارثة انطالقا من نموذج كرطغرافي ُم 

 ومن بينها:
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 ر التجهيزات واملوارد الالزمة إلخماد الحرائق
ّ
وف

ُ
  .املدى املسافي عن التجمعات العمرانية كونها ت

  املدى املسافي عن املسالك الطرقية املتواجدة باإلقليم التي تسهل عملية تنقل ألاشخاص وآلاليات املستعملة في

 .قإخماد الحرائ

 إذ تتمتع بعض ألاشجار بقابلية عالية لالشتعال، كما تزداد سرعة انتشار كثافة انتشار الغطاء النباتي باإلقليم ،

 .(4119الحريق بازدياد كثافة ألاشجار )املكتب العربي لليونسكو بالقاهرة، 

 عة يستمر في التطور بمساعدة الانحدار ودرجات الحرارة املرتف الحريق، فالانحدار وشدته(Belkaid ،4116). 

  نوعية التضاريس ومراعاة انبساط الطبوغرافية في إحداث هذه املراكز، إذ يتطلب إخماد النيران التوفر على معدات

ات، )املجلس ألاعلى للحسابمناسبة لطبيعة الغابة نتيجة صعوبة الولوج ووجود تضاريس وعرة تستلزم التنقل عبر مسالك 

 .( جبلية4116

 املاء لتعبئته واعتماده كمادة أساسية في إخماد الحرائق القرب من نقط. 

  خر إلخماد الحرائق.آمراعاة بعد نسبي بين مركز و 

وزان للمؤشرات عتمد على إعادة التصنيف ومند ألا ت معادلة حسابيةدماج العناصر السالفة الذكر في إمن خالل 

ات الطرقية والتجمع ملجالية كالغطاء النباتي والشبكةاملعتمدة، تم الحصول على نموذج كرطغرافي يراعي الخصوصيات ا

وبناء خريطة تبّين املالءمة املجالية إلنشاء مراكز إخماد الحرائق ، العمرانية ونقط املاء إضافة إلى طبيعة الطبغرافية والانحدار

 ليم.وتعبئة كل وسائلها خالل فصل الصيف على وجه التحديد، تزامنا مع شيوع مخاطر الحرائق باإلق

ة ومعدات من لوجستيك شرية مبطر من أتستوجب عملية تدبير الحرائق توفير كل ألادوات والوسائل الضرورية و 
َ
كّون

ال شك أنها ستساعد في تقليص ن اجتمعت في املناطق املقترحة في النموذج الكرطغرافي، إليات...، وهذه الشروط ونقل وآ

تقنية لتدبير  وحدات حداثإ دائمة التردد على غابات إلاقليم أصبد من امللّح ، وفي خضم هذه الكارثة ال%21بنسبة  ألاضرار 

 بالوسط البيئي والنشاط الاقتصادي.تلحق أضرارا جسيمة الحرائق التي 
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 : املالءمة املجالية لتشييد مراكز إطفاء الحرائق(04)الخريطة 
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التدخل السريع ملكافحة  وحداتجة املالءمة املجالية إلنشاء في قيمة اللون ألاحمر حسب در  اتدرج 1 رقم تظهر الخريطة

تة خالل مؤق وحداتن تكون أمر ر عن املواقع املثالية إلقامة هذه املراكز حتى وإن اقتض ى ألا الحرائق، فاللون ألاحمر الداكن يعبّ 

الشبكة  ها منعن قرب فضال ،م وكثافتهالغطاء النباتي في إلاقلي وتوزيع خذة بعين الاعتبار انتشار آفصل الصيف، هذه املواقع 

عد وأفرزت هذه املؤشرات ب والتزود باملاء لكونه املادة الحيوية املستعملة في إخماد الحرائق. ة والتجمعات السكانيةالطرقي

 إدماجها نتيجة مفادها أن ألاماكن املالئمة لهذه املراكز ثالثة وهي:

يز هذا املوقع بقربه من الشبكة الطرقية وتغطيته لغابات ثالثاء بوبكر، إفرني : قرب مدينة الدريوش حيث يتماملكان ألاول .0

 وعين الزهرة إضافة إلى قربه من املاء )سد تلي ثالثاء بوبكر(؛

يتميز هذا املكان باعتماد ميناء سيدي أحساين للتزّود باملاء إلخماد الحرائق ويقع بقرب شبكة طرقية مهمة  املكان الثاني: .2

 ابات أنوال، إفرني وغابة جبل القرن؛ويغطي غ

يعتبر هذا املكان نموذجيا لقربه من سد عبد الكريم الخطابي كنقطة للتزود باملاء ويغطي مجاليا غابات  املكان الثالث: .0

 اتسافت، جبل القرن فضال عن قربه النسبي من غابة إفرني.

جاليا بوحدات تدبير الحرائق، وستعمل هذه املواقع على بهذه املواقع الثالثة، ستكون غابات إقليم الدريوش مغطاة م

الاقتصاد في الزمن والوقود واملسافة، وبالتالي التقليص من الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات باإلقليم. هذه التقنيات 

 Le service Prévention des incendies du conseil généralالذي يتطلب طاقات استباقية )و  تلخص التدبير املستدام للحرائق

de Corse du Sud ،4112) .تحسبا للحرائق املتوقعة 

من خالل ما سبق، يتضح جليا أن ألارقام تعزز مستوى خطورة حرائق الغابات بإقليم الدريوش، فالغطاء النباتي يعرف 

بل مترددة بصفة  ،رة عابرةإكراهات مختلفة ولعل أخطرها حرائق الغابات. إذ بّين البحث امليداني أن الحرائق ليست ظاه

مستمرة وأمست إشكاال حقيقيا يمّس املنظومة الغابوية باإلقليم، الذي ما فتئ يراهن على كل موارده الطبيعية من أجل إقالع 

 اقتصادي يحد من الهجرة القروية املتنامية ولو نسبيا. وعليه تدخلت مصالح املياه والغابات في املجال الغابوي بتدابير متنوعة

أضرار متفاوتة الحجم والنوع من في كما وكيفا، إال أن حجم الخطر املرتبط بحرائق الغابات تجاوز هذه املجهودات وتسّبب 

 حريق آلخر.

عموما، تشكل تدابير مكافحة الحرائق باإلقليم أرضية مهمة لتثمينها بتدابير أكثر كفاءة ونابعة من املجال الجغرافي 

ة في التدبير والتقييم سواء تعلق ألامر: بوضع خرائط حساسية املجاالت للحرائق أو طرق تدبيرها استئناسا بالتقنيات الحديث

ومكافحتها. بالتالي وجب اعتبار مخاطر حرائق الغابات معطًى أساسيا في عمليات تدبير الغابة بإقليم الدريوش، نظرا لالرتباط 

 .اقتصادية للساكنة املحلية العضوي لها بالحياة السوسيو

 خاتــــــــــــــمة: 

بكل  ايجب التعامل معه ،يهيكلأصبحت الحرائق كارثة بنيوية في إلاقليم، لذلك أضحت تطفو على السطد كمعطى 

على الغطاء النباتي واملحاصيل الزراعية وبالخصوص مغارس الزيتون املحاذية للمجال  من آثارٍ  امصداقية وموضوعية، ملا له

ى وعليهفراد للخطر. را بالسكن والبنيات التحتية وتعريض حياة ألا ضراأالغابوي، كما تلحق 
ّ
ط الضوء تسلي ا البحثهذ يتوخ
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ن موسم مانعكاسات سلبية متفاوتة الخطورة  وما تخلفه من تها من خالل ترددها السنوي على هذه الكارثة والتحسيس بخطور 

 .آلخر

رافية، لى نظم املعلومات الجغإقابلة للتطبيق باالستناد تقديم بعض الحلول التقنية ال كما استوجب حجم ونوع الخطر

الحرائق  عطيلتة لفقية تقنية جد مهمذ تعتبر املصدات ألا إباعتبارها أكثر ألادوات الجغرافية دقة وتحليال واستخالصا للنتائج، 

في  ز  هذه التقنية في مزارع ألارُ ذ تستغل إو التحكم فيها، أالتدخل إلخمادها  تتمكن العناصر املختصة منولو ملدة زمنية حتى 

كون الحريق ينتشر لهذه التقنية ملكافحة الحرائق  نبثقتسيا وحققت نجاحا باهرا، ومن هذه التجربة اآدول جنوب شرق 

ب ضرورة اعتماد ،ع بشكل عمودي ملحقا بلسان النار الذي يعلو السطد دائماويتوّس 
ّ
 كما أن تدبير مخاطر حرائق الغابات يتطل

قط إلاقليم ونكثافة الغطاء النباتي والقرب من غابات  تراعي عدة متغيرات: التدخل السريعإلنشاء مراكز  كرطغرافيٍ  نموذٍج 

 املاء وشبكة الطرق زيادة على الجوانب الطبوغرافية من استواٍء وانحداٍر.

 : قائمة املراجع

 ؛11 الرباط، ص طبيعية خالصة؛، تقرير حول تقييم وتدبير الكوارث ال4111املجلس ألاعلى للحسابات،  (1

، الظواهر الطبيعية نحو بناء ثقافة الوقاية من كوارهها في البلدان العربية، القاهرة، 4119، املكتب العربي لليونسكو (4

 10ص 

، تعزيز الزراعات الحراجية على جدول اعمال السياسات، روما، FAO ،4110منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة  (0

 01ص 

، نظم تدبير الغابة املغربية ورهانات التنمية املستدامة، مجلة املجال الجغرافي واملجتمع املغربي، 4112املصطفى، نكار  (2

 120-101ص. ص

5) ARFA Azzedine Mohamed Touffik, 2008, Les incendies de forêt en Algérie :  

Stratégies de prévention et plans de gestion, UNIVERSITÉ MENTOURI CONSTANTINE 

FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE DEPARTEMENT DE BIOLOGIE ET ECOLOGIE, P. 115 ; 

6) ASSALI F et …, 2016, Cartographie du risque d’incendies de forêt dans la région de 

Chefchaouen-Ouazzane (Maroc), Rev. Mar. Sci. Agron. Vét, Pp.5-22 ; 

7) BELKAID Hamid 2016, Analyse spatiale et environnementale du risque d’incendie de forêt en Algérie : cas 

de la kabylie maritime, thèse doctorat, université Nice Sofia Antipolis, P. 305  

8) CHERIFI Mohamed Mortada, 2017, Etude de la reprise végétative du chêne liège (Quercus 

suber L.) et mode de gestion après incendies de 2015- 

2016. Cas de la forêt de Zarieffet (Wilaya de Tlemcen), Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, de la Terre et 

de l’Univers Département Des Ressources Forestières, P 86 

9) EFIRECOM, 2017, Les Incendies en forêt, Guide pour les journalistes et les médias, CTFC, p 36, 

(http://efirecom.ctfc.cat) ; 

10) Geide, 2013, RDVA, p 18 (www.geide.asso.fr) ; 

http://www.geide.asso.fr/
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11) Le Service Prévention des incendies du conseil général de Corse du Sud, 2014, Aménagement contre 

l’incendie d’un territoire forestier : l’emploi du feu dans la gestion du combustible Le cas de la forêt territoriale de 

Bavella Sambuco, p 66 ; 

12) MEDDOUR-Sahar Ouahiba et Meddour Rachid, 2016, Analyse des stratégies de 

gestion des incendies de forêts en Algérie, colloque : les incendies de forêt et changement climatique 11 et 12 

janvier 2016 a hôtel Casablanca à Dar El Beida, Alger. 

13) Secrétariat d’Etat auprès du ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement chargé de 

l’Eau et de l’Environnement 2008, ETUDE POUR LA REALISATION D’UNE CARTOGRAPHIE ET D’UN SYSTEME 

D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE SUR LES RISQUES MAJEURS AU MAROC, LE RISQUE FEUX DE FORETS, p 

41 ; 

 املصالح إلادارية: 

 ؛4119لغابات ومحاربة التصحر للشرق، املديرية الجهوية للمياه وا (12

 .4119عمالة إقليم الدريوش،  (11
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الجفاف( وعالقتها بالتغيرات املناخية بساحل سهل  -تواتر الظواهر املناخية القصوى )الفيضانات 

 )املغرب(، دراسة كرونولوجية للتساقطات املطرية السنوية.ألاطلس ي 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 الحيمرط.د. 

 املغرب /القنيطرة– طفيل ابن جامعة

PhD.Youness   EL Himer 

Ibn Tofail University, Kénitra/ Morocco. 
 

 امللخص:

للباحثين واملختصين، إذ يسجل املغرب بصفة عامة وساحل سهل  انهجاسشبكلت التغيرات املناخية التي يشبهدها العالم في الوقت الحالي 

 من دتها ومدتها عن املألوففترات جفاف مناخي تزيد ح الغرب ألاطلسبببببببببب ي بصببببببببببفة خاصببببببببببة، تقلبات مناخية ملتعرفها املنطقة من قبل، توزعتما بين

 .جهة ثانية جهة، ورصد سنوات الفيض املائي )الفيضانات( من

من هذا املنطلق سببببتظهر نتائج البحث عن الهشبببباشببببة املضببببمرة والتي تبدو كامنة في تجلي عدوانية الظروف املناخية، وارتفاع حدة الظواهر 

ة، بحيث أبانت املعطيات إلاحصبببببائية املسبببببجلة خالل العقود الثالثة ألاخيرة )مدة تزيد الجفاف( وعالقتها بالتغيرات املناخي -القصبببببوى )الفيضبببببانات

عن ثالثين سبببببببببنة( عن بروز تحوالت مناخية مهمة مسبببببببببت املجال السببببببببباحلي، بحيث تم تسبببببببببجيل انخفاض حاد في كمية التسببببببببباقطات املطرية وعدم 

ذب وتراجع كميات التسبببببببببببباقطات وقع حاد على انخفاض مسببببببببببببتوى املياه انتظامها خالل بعض السبببببببببببنوات )تسببببببببببببعينات القرن املاضببببببببببب ي(، فكان لتذب

الجوفية وتراجع صبببببببببببيب املياه السببببببببببطحية )وادسبببببببببببو(. في مقابل هذا، شببببببببببهدت املنطقة فترات مناخية اسببببببببببتثنائية سببببببببببجلت بها فيضببببببببببانات فجائية 

 ة.( وخلفت وراءها خسائر مادية جسيمة انعكست سلبا على املجتمع والبيئ4119)كفيضان سنة 

 التغيرات املناخية، ساحل سهل الغرب ألاطلس ي، التساقطات، الجفاف، الفيضانات، املوارد املائية، استشراف. 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 
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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. 

Key words: climate changes, the coast of the West Atlantic Plain, rainfalls, drought, floods, water resources, forecasting. 

 مقدمة:

 الجاف بهش البيومناخي الطابق مابين يقع إذ املحيطية، املؤثرات ذو املتوسطي بالطابع الغرب سهل ساحل مناخ يتميز

 عم ألاخرى، السنوات وبين السنة، نفس داخل رطبة، وأخرى  جافة فترات تعاقب املجال يعرف بحيث الرطب، شبه والطابق

ريف والخ الصيف فصل خالل نسبي ارتفاع مع العام باالعتدال الحرارة تتميز هذا جانب إلى. مهمة مطرية تساقطات تسجيل

 .إمطارا ألاقل الفترات مع زامننات

السلسلة  بنتائج املشفوعة( و 4111/4119التي أنجزت بساحل سهل الغرب ألاطلس ي ) امليدانية التحريات كشفت

 تبدو التيو البيئية املسجلة في آلاونة ألاخيرة،  الهشاشةعن  إلاحصائية لكميات التساقطات املطرية خالل أزيد من ثالثين سنة

 .(الجفاف-الفيضانات) القصوى  الظواهر حدة ارتفاعمن خالل  املناخية الظروف عدوانية في كامنة

 :إلاطار املنهجي للبحثأوال: 

 :إشكاليةالبحث.0

 التحديات من العديد حاليا يشهدنا يئةوالب إلانسان أن على والدولية الوطنية والدراسات التقارير جل أشرت لقد

 الالتالاخت من للمجموعة نظرا الجوانب معقدة-التعبير إنصح– املشاكل هذه بالوسط الطبيعي، عالقة لها التي وإلاكراهات

 عتشجي) الاقتصادي التطور  املتسارع، الديموغرافي النمو املناخية، كالتغيرات املغرب وخاصة املجال الساحلي يعرفها التي

بيل وفي ساملحلية واملستدامة باملنطقة.  التنمية أمام عائقا تقف أن شأنها من إلاكراهات هذه الخ، كل(...الصناعي القطاع

بشكل منهجي، فقد ارتكز عملنا هذا على عدد من الوسائل العلمية واملناهج الجغرافية قصد تحديد  ة إشكالية البحثمقارب

كرونولوجية ، بهدف دراسة 4116حدود سنة  إلى 1926املجال خالل الفترة املمتدة ما بين مجمل التغيرات التي طرأت على هذا 

وعلى هذا  .وعالقتها بالتغيرات املناخية وتشخيص حدة الظواهر املناخية القصوى  لسهل الغرب ألاطلنتيللتساقطات املطرية 

 ألاساس فإن إشكالية هذه الدراسة ستقتصر على ألاسئلة التالية:

 املاضية؟سنة  01هي كمية التساقطات املطرية التي سجلتها منطقة ساحل سهل الغرب ألاطلنتي خالل . ما 1

 الساحلي؟. إلى أي مدى تؤثر تجليات عدوانية املناخ )الجفاف، الفيضانات( على وضعية املوارد املائية باملجال 4

 ، وعالقتها مع التغيرات املناخية التي4111تي في أفق سنة . ما هي التوقعات املستقبلية للموارد املائية بساحل الغرب ألاطلن0

 يشهدها العالم؟

 :فرضيات البحث.4

 لإلجابة على إلاشكاالت املطروحة يجب فهم النظام املناخي وعالقته بالساكنة انطالقا من الفرضيات التالية:
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ير وسطي يتسم باملؤثرات املحيطية من توفيشكل املجال الساحلي السهلي املتسم باالنبساط ذو مناخ مت :الفرضية ألاولى

 تساقطات مائية مهمة باملنطقة.

رغم التوفر على املؤهالت املائية املهمة، غير أن املنطقة سجلت خالل الفترات املاضية تواتر العديد من  الفرضية الثانية:

 رة ويأزم من وضعية املوارد املائية فيسنوات الجفاف املناخي وفترات الفيض املائي، الش يء الذي يخلف إكراهات بيئية خطي

 الحاضر واملستقبل.

تشير التوقعات املستقبلية على أن الساكنة املحلية لساحل سهل الغرب ألاطلنتي ستعرف نموا ديموغرافيا  الثالثة:الفرضية 

اخية رتفاع حدة الظواهر املنمتزايدا خالل السنوات املقبلة، في مقابل أن وضعية املوارد املائية ستشهد تراجعا كبيرا نظرا إل 

 القصوى )الفيضانات، الجفاف( بفعل التغيرات املناخية.   

 :منهجية وأهداف البحث.0

تربة، )الجيولوجيا، ال الوسط الطبيعي عناصر  يتبنى البحث منهجا علميا استقرائيا يقوم على أساس تشخيص ودراسة

لعمل الاعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وا إلى جانباملائية باملنطقة، و  الطبيعيةقصد تحديد إلامكانات  املناخ، املاء...إلخ(

غرافي إلظهار كل التغيرات التي يعرفها املجال، من خالل وضع قاعدة للمعطيات الخرائطية، عن طريق إنجاز خرائط اتو الك

 .دراسة، والتردد على ميدان الطلنتيألا  الغرب سهل تحليل ومعالجة الصور الفضائية امللتقطة لساحل من انطالقا، تشخيصية

 ألاطلنتي الغرب سهل ساحل شهدها التي( Spatial and climatic change) املناخية والتغييرات التحوالت رصد تم كما

 ياملائ الحوض وكالة من لكل( املناصرة الغرب، الثالثاء سوق  القنيطرة،) لثالثا الرصدية املحطات معطيات من إنطالقا

بالنسبة  4111 سنة حدود إلى1921ما بين ) الزمنيتين الفترتين بين ما بالقنيطرة الفالحي لالستثمار الجهوي  املكتب وسبوبفاس

 لىع انعكاساتها وإبراز ،(بالنسبة ملحطتي املناصرة وسوق الثالثاء الغرب 4116 سنة حدود إلى1926ما بين )و (ملحطة القنيطرة

 .قتصاديةوالا والاجتماعية الطبيعية الجوانب

 :أدوات وطرق البحث.4

 على الاعتماد التحوالت والتغيرات املناخية التي يشهدها ساحل سهل الغرب ألاطلنتيفرضت منهجية دراسة تقييم 

بهدف  لكمرجعية، وذ رصدية سلسلة إحصائية ملعدالت التساقطات املطرية املسجلة ملدة ثالثين سنة والتي تهم ثالث محطات

ضية بمجموعة من املعادالت الرياحتمت الضرورة العلمية الاستعانة إذ ، للحالة املناخية للمنطقة دقيقوضع تقييم تشخيص ي 

التي  يةاملناخ مختلف التغيراتب علمية تهم تطور الحالة املناخية بمجال الدراسة، وعالقتهومؤشرات   من أجل الخروج بنتائج

 جال الساحلي.بامل لباطنيةوضعية املوارد املائية سواء السطحية أو اطرأت على 

 :الجغرافي املوقع أهمية البحث، ملجال العام إلاطار.9

، شمال خط الاستواء ’45°34و ’10°34بين خطي عرض  الذي يقع الغرب ألاطلنتيسهل ساحل  ينتمي مجال الدراسة إلى

 ، واملركز الحضري طرة، املهديةهما: )القني ومركز حضري  غرب خط غرينتش، ويضم إداريا جماعتين حضريتين ’45°6و ’20°6و

وسيدي الطيبي(، إذ يحد مجال  منصور، منصور، سيدي محمد بن (، وأربع جماعات قروية )املناصرة، بنسيدي الطيبي
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، املحيط ألاطلنتي من الغرب، بينما يشكل واد سبو )جماعة بحارة أوالد عياد القروية( الدراسة من جهة الشمال املرجة الزرقاء

 .يا وإداريا من جهة الشرق، ويحده من ناحية الجنوب جماعة بوقنادلحاجزا طبيع

، مشكلة من وحدات ببنيوية متباينة قوامها الكثبان ²كلم 111مساحة إجمالية تقدر بحوالي  بحثيشغل مجال الكما 

كل مجاالت متد على شألاشكال املرفلوجية ألاخرى التي ت إلىفضال الرملية املتصلبة واملنتشرة على طول الشريط الساحلي، 

-بيكثبية تتكون أساسا من املرجاتوالضايات الساحلية، فضال عن توفر منطقة الدراسة على تربات خصبة متنوعة وغطاء نباتي

 شجري وفير.

إلى جانب هذا، يتميز مناخ ساحل الغرب بالطابع املتوسطي ذو املؤثرات املحيطية، إذ يقع ما بين الطابق البيومناخي 

والطابق شبه الرطب، بحيث تبرز السمة ألاساسية لنظام التساقطات في انعدام الانتظام السنوي والفصلي  شبه الجاف

والشهري بحكم القرب من خط الساحل الذي يعمل على تلطيف الجو واستقبال الكتل الباردة، كما يعرف املجال تعاقب 

 ، مع تسجيل تساقطات مطرية مهمة.فترات جافة وأخرى رطبة، داخل نفس السنة، وبين السنوات ألاخرى 

تأثر عناصر الوسط الطبيعي في تكون املشهد الترابي الذي يتميز بالتكامل والتناغم ما بين التربات الخصبة )الدهس، كما 

 لالترس، التوك، امليهة( ذات الجودة العالية واملؤهالت الفالحية املمتازة، والتربات الرملية التي تشغل مساحة هامة من مجا

الدراسة، والتي ترجع باألساس إلى الترسياب الطينية والطمية املستقرة بسهل الغرب، نتيجة الفيضانات املتواترة، التي يحدهها 

واد سبو عن طريق نقل املواد الفتاتية الدقيقة من ألاعالي )جبال الريف( بسبب دينامية التعرية نحو ألاراض ي السهلية الساحلية 

 (.01، ص: 1991، حديثة فوق رمال البيج )الكركوري جمالاملنبسطة ذات تربات 

نتي بكونها صالحة للزراعة وتتأقلم مع خصوصيات مناخ املنطقة، بحيث تتميز تربات ساحل الغرب ألاطل ،إلى هذا فضال 

التقنيات الفالحية الجديدة )البيوت املغطاة، أساليب السقي  استعمالشهدت في آلاونة ألاخيرة تكثيف زراعي كبير خاصة مع 

بات ر لنفادية العالية التي تتميز بها التالحديثة...الخ(، أما على مستوى النظم املائية فهي بمثابة وعاء وخزان مائي مهم نظرا ل

 الرملية.   
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 92222/0القنيطرة، سيدي عالل التازي وسيدي يحيى : منحنيات التسوية للخرائط الطبوغرافية التالية: املصدر

 )عمل شخص ي(

حوالي  1992تقطن بهذه الواجهة الساحلية ساكنة مهمة وفي تطور مستمر، بحيث بلغ عدد السكان خالل إحصاء 

، في حين بلغت الساكنة خالل إلاحصاء العام 4112نسمة خالل سنة  221666نسمة، لينتقل عدد الساكنة إلى  014216

نسمة. وعموما عرف مؤشر النمو السنوي لساكنة ساحل الغرب تذبذبا صارخا  611211حوالي  4112للسكان والسكنى لسنة 

، في حين عرفت الفترة %280( نموا سنويا بلغ نسبة 92/12حصائية ما بين )بين الفترات إلاحصائية، إذ سجلت الفترة إلا 

 .%482( تراجعا طفيفا بمعدل زيادة سنوية وصلت إلى 12/12إلاحصائية ما بين )

 :النتائج واملناقشة: ثانيا

 :السنوية املطرية التساقطات فترات انتظام عدم.0

مختلفة، فمن خالل املعطيات  بسنويةية املدروسة بيانات يظهر من خالل السلسلة إلاحصائية للمحطات الرصد

املحصل عليها والتي تم تحويلها إلى رسوم بيانية لتسهيل قراءتها وتحليلها، اتضح أن التوزيع السنوي للتساقطات املطرية يعرف 

 و العكس. تذبذبات كبيرة من سنة إلى أخرى، وال يعرف أي انتظام، بحيث تتعاقب سنة مطيرة مع أخرى جافة أ

فعلى مستوى التساقطات تم إنجاز مجموعة من الرسوم البيانية إلبراز تطور التساقطات عبر السنوات الخاصة بكل 

الش يء الذي أفض ى إلى معرفة أرقام ومعطيات لها  سنة، 01محطة مناخية على حدة في سلسلة تتعدى مدتها الزمانية أكثر من 

ية الكامنة باملنطقة من قبيل تحديد أعلى وأدنى قيمة لكل محطة، ومعرفة الحدود عالقة في تفسير طبيعة العوامل املناخ

 العليا والدنيا للنظام املطري الخاص بكل محطة.

 (3D)الغرب ألاطلنتي سهل نموذج رقمي لساحل : (01)شكل

)عمل شخص ي( 11111/1القنيطرة، سيديعالاللتازي وسيدي يحيى : منحنيات التسوية للخرائطالطبوغرافية التالية: املصدر  
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 (2201 -0511التساقطات السنوية بمحطة املناصرة ما بين ) كميات :(02)الشكل

 
 (، بتصرف4111مصدر املعطيات: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي )

 

 التساقطات معدل وصلإذ  ،(4116-1926) إلاحصائية السلسلة خالل مهمة مطرية تساقطات املناصرة جماعة سجلت

 ،أخرى  إلى سنة من التوزيع مستوى  على تذبذبا املطرية للتساقطات البياني الرسم خالل من يظهر ملم، 111.4 باملناصرة

-1991/1996-4114/1992-4112/4111-4111/4119-4114/4111-4110) سنوات خالل وبضبط ألاخيرة سنة 41 فخالل

( 19 92-1991) سنة في وخاصة ألامطار لتساقط مستوى  أدنى سجلت هذا عكس مهمة، تساقطات املنطقة عرفت( 1991

 .ملم 42189بلغت 

 (2200 -0510كميات التساقطات السنوية بمحطة القنيطرة ما بين )  (03): الشكل

 
 (، بتصرف2207مصدر املعطيات: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي )

 

 املناصرة، محطة مع املسجلة املعدالت ناحية من كثيرا متشابهة تبدو القنيطرة محطة أن ،(10) الشكل من نستنتج

( 91-96) سنة يمةق أعلى سجلت العموم فعلى على املحيط ألاطلس ي، وانفتاحهم الجغرافي القرب إلى باألساس راجع وذلك

 40282 بمعدل( 92-91) سنة املسجلة التساقطات كمية أدنى تبقى حين في ،191% زيادة بنسبة ملم، 1141 يناهز بمعدل

978,8
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 القنيطرة بمحطة املسجل السنوي  العام املعدل كما أن .22%بنسبة  للتساقطات املتوسط املعدل من بكثير أقل رقم وهو ملم،

 .الدراسة مجال ضمن املناصرة محطة بعد الثانية املرتبة يحتل بذلكو  ملم، 111 حدود في يتراوح

 (2201 -0511كميات التساقطات السنوية بمحطة سوق الثالثاء الغربما بين ) : (04)الشكل 

 
 (، بتصرف2207مصدر املعطيات: املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي )

 

لثالثاء الغرب تعرف تساقطات مطرية متذبذبة بحكم بعدها عن املحيط محطة سوق ا بأن)12(يتضح من الشكل 

عدل أخرى جافة، بحيث يصل املحطة تكمن في توالي سنوات مطيرة و ألاطلس ي ذو املؤثرات الرطبة، غير أن امليزة ألاساسية للم

ا سنويا للتساقطات املطرية ملم(، حيث تعرف املنطقة توزيع 299العام للتساقطات املطرية بمحطة سوق الثالثاء الغرب )

( انخفضت هذه 92-91ملم، بينما في سنة ) 241( سجلت أعلى الكميات املطرية التي وصلت إلى 91-96منتظم، ففي سنة ) غير

 ملم. 42286الكمية إلى 

 املسجلة ريةاملط التساقطات بكمية التنبؤ يمكن ال بحيث كبير، بشكل واردة الحادة السنوية فاالختالفات العموم، على

 هةج من املحطات، بجميع مستقرة وغير متذبذبة التساقطات أن السنوية املعدالت خالل من يظهر إذ املوالية، السنة خالل

 يرجع اهذ وتفسير الدراسة، بمنطقة التساقطات حقيقية عن يعبر ال الغرب لسهل السنوية التساقطات معدل فمعرفة أخرى 

 سنويةالبي التساقطات معدل تردد جانب إلى ووسيطها، كمية أدنى مع للتساقطات كمية قص ىأ تظهر التي السنوية التباينات إلى

 .البيسنوي  التوزيع في واضحة فوارق  تعرف التي

 معظم في املؤشرين هذين أن يتضح السنوية، التساقطات معدل مع ومقارنته الوسيط املؤشر دراسة خالل من

 محطة سجلت بينما ملم 662 حوالي القنيطرة بمحطة الوسيط يبلغ بحيث رب،متقا جد الدراسة بمنطقة املدروسة املحطات

 للكميات كوسيط ملم 160.1 حوالي الغرب الثالثاء سوق  محطة وسيط بلغ حين في للمحطة، كوسيط ملم 611 حوالي املناصرة

 .إلاحصائية السلسلة خالل املسجلة التساقطات
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 (:معامالت الجفاف) الحصيلة البيومناخية.2

ر ألا تقتصر املعطيات املناخية املتوفرة في هذه الدراسة على مقاييس ألامطار والحرارة، كما هو الشأن في باقي املحطات 

املغربية بوجه عام رغم صعوبة الحصول عليها، بينما تكون ناذرة أو تنعدم باقي العناصر ألاخرى املتعلقة بالتبخر،  صادية

 (. 4111ونها تفتقد الدراسة إلى الدقة العلمية )شحو، التغيم، الضباب...الخ، والتي من د

في هذا إلاطار، ومن أجل تفادي هذه النقائص العلمية، يأتي دور الحصيلة البيومناخية التي تتواجد على شكل صيغ 

ت أو عدال كثيرة ومعقدة، وقد جاءت هذه الصيغ العلمية املعقدة في البحث ألاكاديمي على شكل مبيانات أو إستدالليات أو م

معامالت...الخ، من أجل استدراك العناصر املناخية املفقودة، والهدف من هذا يكمن في معرفة وتصنيف املناخ السائد بساحل 

 .Gausseسهل الغرب ألاطلس ي. فيما يتعلق بمجال الدراسة، سنكتفي باعتماد املؤشرات ألاكثر استعماال وتداوال: مؤشر كوسن 

 ": Gaussenكوسن"  بساحل سهل الغرب حسب مؤشر الفترة الجافة والرطبةأ.

إمكانية تحديد املدة التي يستغرقها الفصل الجاف، باالعتماد على املتوسطات الشهرية  Gaussenيمند مؤشر كوسن 

ب)ملم(، يساوي أو يقل عن ضعف 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 واملطرية، T(°C)ل الحرارة معد

 التي جاءت بالنسبة لساحل سهل الغرب ألاطلس ي على الشكل ألاتي: 
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 ن كوسنالدليل التساقطي الحراري ملوقع املحطتين على مبيا (05): الشكل رقم         

 

 
 (، بتصرف4111مصدر املعطيات: عمل تركيبي، معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي)

)املناصرة، سوق الثالثاء الغرب(، تدل على إعتدال  وضعية ال بأس بها بالنسبة ملحطتي إجماال، يرصد مبيان كوسن

 حصيلة مناخية إيجابية لساحل سهل الغرب ألاطلس ي.ألاشهر الباردة مقارنة مع ألاشهر الجافة، مما يعكس 

 (:Emberger" )1930أومبرجي" معاملب.

عمل أومبرجي على إيجاد صيغة مركبة تساعده في تحديد طبيعة املناخ املتوسطي، فاهتدى إلى مؤشر بيومناخي يحمل 

م فيه سوى املعدالت املطرية السنوية، " الذي لم يستخدQ2الحراري ألومبرجي –اسمه عرف هذا املؤشر ب "املعامل التساقطي

 ملناخي بصفةاباإلضافة إلى توظيف متوسط الحرارة القصوى والدنيا، بحكم أنها تمثل املعطيات الوحيدة التي يتيحها املرصد 

 في شكل معادلة رياضية وهي كالتالي: Q2منتظمة ومسترسلة في الزمان، وقد جاء املعامل 

 

 بحيث تدل:

-Mرة العليا للشهر ألاكثر سخونة بدرجة كالفن: متوسط الحراK°. 

C° / لتساق ات / ملما الحرارة  

 التساق ات / ملم

 متوس  التساق ات

 متوس  التساق ات

 متوس  الحرارة

 متوس  الحرارة

 المناصرة

 سو  الثالثا  ال رب

C° / الحرارة 

Q2= (P/M+m*M-m)/1000 
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-mمتوسط الحرارة الدنيا للشهر ألاكثر برودة بدرجة كالفن :K° . 

-P معدل التساقطات السنوية، معبر عنه بامللم :(mm). 

  °T°C=K+272تحسب بالدرجات املطلقة:  mو Mبحكم أن 

عاليا، بإعتبار أن  (Q2)عد أقل جفافا كلما كان معامله من خالل تبني هذه الصيغ، يمكن القول بأن مناخ منطقة ما ي

، بحكم أن متغيرة حرارية توافق الفترة الباردة من السنة، وعند mبإدماجه مع  Q2أومبرجي لم يقف عند هذا الحد، بل عزز 

ن إدراج ، يمكClimagramme Pluviométrique d’Embergerالحراري  –على مبيانالتساقطي mو Q2نقل هاتين القيمتين 

 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 شبه الجاف

 Q2<25>15 الجاف

 Q2<15 الصحراوي 
 

 للمحطتين التاليتين: Q2فيما يتعلق بميدان الدراسة، فقد تم احتساب 

 املناصرة:محطة  -

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  Q2الحراري  التساقط :(01)الجدول 

 

 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

 (، بتصرف2207مصدر املعطيات: عمل تركيبي، معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي )

 

 ":Martoune Deلدومارتون "  مؤشر استداللي الجدبج.

على تحديد طبيعة املناخ السائد، من خالل دراسة العالقة بين معدل التساقطات  MartouneDeتون يدل مؤشر دومار 

السنوية ومعدل الحرارة السنوي، فكلما كانت قيمة معدل التساقطات السنوية مقسومة على املعدل الحراري السنوي الذي 

86 

67,3 
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فاملناخ يتجه نحو الطابع  41زلت قيمة املعادلة عن فاملنطقة تتمتع بمناخ شبه رطب، أما إذا ن 41أكبر من  11أضيف إليه 

 الجاف، وعلى هذا ألاساس، أقترح دومارتون جدول يوضح فيه مؤشرات الجفاف ونوع املناخ السائد باملنطقة.

 

 نوع املناخ معامل الجفاف

 جاف 1أقل من 

 شبه جاف 11و 1ما بين 

 شبه رطب 41و 11ما بين 

 رطب 01و 41ما بين 

 شديد رطوبة 01أكثر 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 : 

 لتالية:بخصوص ميدان الدراسة، فقد تم احتساب معامل الجفاف لدومارتون، وتم الحصول على النتائج ا

    =Y=557,2/(17, 3+10)محطة املناصرة: -

 =Y=498,8/(18,2 +10)محطة سوق الثالثاء الغرب: -

 بناء على النتائج التالية نخلص إلى إنجاز الجدول آلاتي:

 مؤشر استداللي الجدب لدومارتون للمحطات الثالث : (02)الجدول 
 نوع املناخ معامل الجفاف °Cية ب الحرارة السنو  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

 (4111مصدر املعطيات: عمل شخص ي، باالعتماد على معطيات املكتب الجهوي الستثمار الفالحي بالقنيطرة )

ومارتون، يظهر من أن منطقة الدراسة تقع في النطاق املناخي (، ومن خالل تطبيق معادلة د02بناء على نتائج الجدول )

الرطب والشبه رطب كلما اتجاهنا شرقا، وهذا راجع كما سبق القول من استفادة ساحل سهل الغرب ألاطلس ي من املؤثرات 

 املحيطية الرطبة الذي يسهم في تلطيف الجو بواسطة نسيم البحر.

 :القصوى  املناخية الظواهر ةحد وارتفاع املناخ، عدوانية تجليات.0

تعد التغيرات التي تطرأ على املناخ من العوامل املؤثرة في حجم وكمية املوارد املائية بحكم أن القلة الشحيحة أو الزيادة 

املفرطة من املياه تعد سببا في معظم مؤشرات الهشاشة البيئية التي تعرفها منطقة ساحل الغرب ألاطلنتي، فعنصر املاء من 

رز عناصر البيئة الطبيعية تأثر باملناخ وتذبذباته بمجال الدراسة، بحيث يتجلى ذلك من خالل تعاقب فترات الجفاف أب

Y=P/T+10 

20,41 

17,68 
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الهيدرولوجيوفترات الفيض املائي )الفيضانات(، وذلك ارتباطا بتقلبات أحوال الطقس واملناخ باملنطقة، وهذا ما تؤكده 

 .1رولوجية والتي تشير إلى وجود عالقة وطيدة وقوية بين العنصرينالحقائق الرصدية سواء املطرية منها أو الهيد

كما أن النقص في املياه أو وفرتها وما ينتج عن ذلك من جفاف أو فيضانات من شأنه أن يعرقل مسلسل التنمية، مما 

ى املعيشة، ر ملستو ينعكس سلبا وبصفة مستدامة على الساكنة وإطار حياتهم الذي يظهر بشكل واضح من خالل التضرر املباش

إلى تدهور ظروفهم إلاقتصادية والاجتماعية، وعلى هذا ألاساس يمكن إيجاز إلاشكالية املناخية للموارد املائية بساحل  فضال 

 الغرب ألاطلنتي في الجوانب التالية:

 :تعدد إشكالية الفيضانات بساحل سهل الغرب ألاطلنتيأ.

ضية الغرب ألاطلنتي على أن ق املسجلة خالل الثالثين سنة املاضية بساحل أظهرت التقلبات املناخية الغير املألوفة

الحماية والوقاية من مخاطر الفيضانات أصبحت تشكل إحدى الرهانات التي ينبغي التعامل معها بجدية، إذ تحدث الفيضانات 

ية الكبرى لورغة وبهت، خصوصا بمنطقة الدراسة نتيجة ارتفاع مستوى منسوب مياه واد سبو بفعل حموالت ألاحواض املائ

/ث، مما يجعل الامتداد 0متر 4111/ث، بحكم أن قدرته الاستعابية ال تتعدى 0متر 0411عندما يتجاوز صبيب واد سبو عتبة 

بمثابة اجتياح املياه ملنطقة ما، بفعل صعود منسوب   Floodاملجالي للمياه الفائضة تشمل مساحة شاسعة. ويعد الفيضان

 ه داخل املجارى املائي بسبب حدوث تساقطات مطرية قوية ومركزة أو نتيجة سيل جارف.  مستوى امليا

 لهم ليشك الفيضانات خطر أن على الساكنة تصريحات خالل ومن ميدانيا املستقاة املالحظات تبين السياق، فيهذا

 انالفيض 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 4119 لسنة الدراسة منطقة عرفته الذي ألاخير

 رؤوس من مهم عدد نفوق  جانب إلى الفالحية، والحيازات امللكيات وتخريب التحتية والبنى املنازل  جوانب من مهمة أجزاء

   .املاشية

 آللياتل التام الغياب إلى الكارثية، النتائج هذه مراد يعد فإنه الواقع مع وربطها امليداني البحث نتائج إلى بالرجوع

 عفض إلى فضال البيئية، الكارثة هذه حدوث توقيت تحديد صعوبة أي الفيضانات لخطر عرضة ألاكثر للمناطق املراقبة

 والخطير نها،م الاستفادة دون  املياه من هائلة كميات ضياع عنه ينتج مما حقينتها حلتو  أو السدود في املتمثلة ألاخرى  التجهيزات

 حيثب مسبقا، لها تخطيط يتم ال إذ عابرة، كطاهرة الفيضانات مع الوطني التراب إعداد عن املسؤولين تعامل هو ألامر في

 ضعف بفعل وإلانقاذ، التدخل وسائل غياب إزاء سخطهم عن إليهم املوجهة الاستمارة خالل الساكنة من 90% حوالي أكد

 حهيوض ما وهذا مهولة، خسائر وراءها تخلف التي الكارثة حدوث عند السريع والتدخل املدنية الوقاية بين ما التنسيق آلية

 ألاخيرة، العقود خالل ألاطلنتي الغرب ساحل شهدها التي الفيضانات حاالت أهم يظهر ،الذي(14) رقم الجدول  جلي بشكل

 .  عنها ناجمة الخسائر أهم وتحديد

 2010-1951السياق التاريخي لحاالت الفيضانات املسجلة بساحل سهل الغرب ألاطلس ي ما بين  (03): الجدول 
 

 املوقع الجغرافي

 

 السنوات
 /ث0صبيب م

 

 مساحة املناطق املتضررةبالفيضانات وحجم الخسائر

 

 
 هكتار وعزل التجمعات السكنية )الدواوير(. 119 111لي غمر حوا 2111 1911دجنبر 

 هكتار من ألاراض ي الزراعية. 111 111غمر حوالي  2611 1961يناير 
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 هكتار من ألاراض ي الزراعية. 121 111غمر حوالي  11 111 1960يناير  سهل الغرباألطلس ي

 هكتار من ألاراض ي الزراعية. 11 111غمر حوالي  11 111 1911يناير 

سنوات: 

10/29/96/14 

 

-- 

هكتار من ألاراض ي الزراعية وعزل العديد من  121 111غمر أكثر 

 التجمعات السكنية )الدواوير(.

 ألف أسرة 01هكتار وإجالء ما يقارب  91 111غمر حوالي  1611 4119فبراير 

 هكتار من ألاراض ي الزراعية.  102 111غمر أزيد  1111 4111يناير 

 (، بتصرف.2201) -فاس–حوض املائي لسبومصدر املعطيات: وكالة ال
 

 والتدهور  fragility الهشاشة من لصنفين تسجيلها ألاطلنتي الغرب ساحل للمنطقة بالنسبة فاملالحظ هكذا،

degradation، تقويض عملية نشاط بفعل أمتار بعدة سبو واد صوح تراجع في تتمثل خطيرة بيئية دينامية يخلف فالفيضان 

 بذلك فيصبد سبو واد جريان على سلبا تنعكس الظاهرة هذه ،1Sapement بالنجوخ علميا عليه طلحيص ما أو الضفاف

 .وسطحيا بطيئا

 الرملية التربة ونوعيةة تركيب إلى راجع وهذا الوادي، لجوانب كثلية إلانزالقات من العديد حدوث نجد هذا، مع موازة

 واد جوانب نم كبير جزء إنسياخ إلى بالتالي تؤدي التي املياه نسوبم ملستوى  كبير انخفاض عن فضال باملنطقة، املتواجدة

 .  القعر في وسقوطها سبو

 2207إلى حدود سنة  0517/ث من سنة 0صبيب واد سبو عند املصب ب م (06): شكل

 
 (2201) -فاس-املصدر: وكالة الحوض املائي لسبو

 

 اهاملي حجم في تذبذب عرف قد املصب عند سبو واد بصبيب علقاملت البياني الرسم أن ،(16) الشكل خالل من يظهر

 يالت والسنين املائي الفيض ذات سنوات مع وطيدة عالقة له وهذا أخرى، جهة من ألاشهر بين وما جهة، من السنوات بين ما

 لصبيب نسب أعلى سجلت بحيث ،(ينخفض والصيف الواد، صبيب يرتفع الشتاء) الفصول  بين وما هيدرولوجي، جفاف عرفت

 من يناير شهر خالل ث/0متر 09899 معدله وما ث،/0متر 9806 بمعدل 4119/4111 الهيدرولوجية السنة خالل عند سبو واد

 .الخسائر من مجموعة وراءها وخلف الدراسة منطقة شمل مائي فيض السنة هذه سجلت بحيث الهيدرولوجية، السنة نفس

 1810 من أقل إلى تصل بنسبة 1921/1921 الهيدرولوجية السنة خالل سبو واد لصبيب معدل أدنى تسجيل تم كما

، ث/0متر 18191 إلى تصل بنسبة الهيدرولوجية السنة نفس من نونبر شهر خالل معدل أعلى تسجيل عن فضال ث،/0متر

67/68 68/69 69/70

0,03

ص يب واد متوس 
س و

m3/s 

 السنوات الهيدرولوجية
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 واتالسن بعض جانب إلى جفافا، ألاكثر السنوات بين من يعد هيدرولوجيا جفافا عرفت السنة هذه أن على يدل الذي الش يء

 سنوات أن مالحظة يمكن سبق مما وانطالقا العموم، فعلى. 4111/4116و 1992/1991و 1914/1190: منها ألاخرى  الجافة

 الفيض سنوات من أكثر( سنة 11 أصل من ث/0متر 2 من أقل صبيبها معدل كان سنة 22 من أزيد) الهيدرولوجي الجفاف

 .سبو بواد املائي

 :الجفاف املناخي تواتر احتداد ظاهرةب.

 تسمي محيطية مؤثرات ذو جاف شبه متوسطي بمناخ تتميز التي املناطق بين من ألاطلنتي الغرب سهل ساحل يعد

 واملكان، الزمان في وتنوعها Droughts)  (الجفاف ظاهرة احتداد تعاقب من يعاني الحين ذات في أنه إال بها، البأس بتساقطات

 العجز ذاه عن ينتج بحيث محددة، منطقة وفي معينة زمنية فترة خالل العامة املائية امليزانية في عجز على املصطلح هذا ويدل

 حاالتها عن الجوفية املياه مستوى  نزول الجفاف ظاهرة عن ويترتب ،0التساقطات عن الواردة املائية املوارد كمية في كبير شح

 .الهيدرولوجي الجفاف به يقصد ما وهذا بو،س واد صبيب معدل متوسط مستوى  على كبير وانخفاض العادية،

 سنويةال 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، 01 على تزيد ملدة املسجلة والحرارة للتساقطات

 فهذه ،(1999-1992)و( 1991-1992)و( 1911-1912: )التالية الفترات خالل أبرزها رصد تم إذ السنوية، لتساقطاتا كمية

 .أكثر أو الزمن من عقد إلى أحيانا تصل وقد سنوات عدة إلى سنة من تستغرق  أن يمكن املتوقعة غير الفترات

 املنطقة،ب املائية املوارد على جدا سلبية آثار لها انتك ألاطلنتي الغرب ساحل شهدها التي الوضعية هذه العموم، فعلى

 عمق. )4الجوفية املياه مستوى  في وانخفاض السطحية، املياه واردات من %61 يعادل ما إلى وصل عجز تحديد تم بحيث

 أنب ناخيةامل بالتطورات املتعلقة والدارسات ألابحاث تؤكد إذ( الدراسة بمجال املناطق بعض في متر 11 أزيدمن ليإ وصل

 معدالت لىع وكذا املائية املوارد كميات على الجفاف ظاهرة الحتداد سلبية وانعكاسات تأثيرات مستقبال تشهد سوف املنطقة

 .ألامطار سقوط

 ألاحوال نم حال بأي تعني وال استثنائية وليست بنيوية تبقى تأثيرها وحدة أهميتها على الجفاف، ظاهرة احتداد أن غير

 عبر رنظائ لها املغرب عرفت قد طارئة، وأحوال مناخية تقلبات أخرى  إلى فترة من تعرف بل املغرب، شهده جذريا يامناخ تغيرا

 دونت تيال التاريخية والكتب املراجع من استسقاءه يمكن ما وهو املتوسطي املناخ به يتصف ما غرار على الطبيعي تاريخه

 .واملجاعات الجفاف فترات من العديد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .49:،ص12: مجلة كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة عبد املالك السعدي،تطوان،العدد". املغرب موقع الجفاف في مناخ" (:4111) .محمد صباحي1
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  ألاخطار الطبيعية املهددة للموارد املائية بساحل الغرب ألاطلنتي: (07) شكل

 
 (2207/2205املصدر: البحث امليداني )

 اكالاحتك خالل من ميدانية، والدراسات ألابحاث أساس على بنيت قد التقديرات هذه إلى التوصل فإن فقط، لإلشارة

 البحث ينةع شملتها التي ألاطلنتي الغرب ساحل ساكنة أقرت بحيث إلاحصائية، ةالاستمار  توجيه طريق عن بالساكنة املباشر

 فادحة، خسائر وراءها بذلك مخلف 61% بنسبة الفيضانات خطر في تتمثل بكثرة منها تعاني التي إلاكراهات بين من أن على

 فإن ةالزراعي املنتوجات على أساس تنعكس والتي الفترات بعض خالل الدراسة منطقة تشهده الذي الجفاف مستوى  على أما

 انجراف أخطار تبقى حين في ،الاقتصادية وضعياتهم يهدد الذي الخطر هذا إزاء سخطهم عن عبرت الساكنة من 46% حوالي

 مزارعهم تعرض عن للدراسة املستهدفة الساكنة من 9% بحوالي عبر بحيث الساكنة على مباشر خطر أي تشكل ال والتي التربة

 أثناء أي املاء منسوب مستوى  ارتفاع عند سبو واد لضفاف بالقرب تكون  التي تلك وخاصة التربة انجراف لخطر الفالحية

 .املائي الفيض

 :التغيرات املناخية بساحل الغرب ألاطلنتي وأثارها على املوارد املائية .ج

اسة التطور ا في الزمان واملكان، وبالرجوع إلى در تتأثر املوارد املائية تأثرا بارزا باملناخ وتذبذباته وجل التغيرات التي يعرفه

ملم كل سنة )مديرية ألارصاد الجوية(،  181البيسنوي للتساقطات بساحل الغرب ألاطلنتي، يظهر أن هناك انخفاض بحوالي 

 111ى أقل من ملم في بداية القرن العشرين إل 111بحيث تشير الدراسات أن املعدل الوطني لكميات ألامطار قد تتراجع بحوالي 

، كما تدل هذه النزعة نحو الانخفاض، إال 12%ملم في مطلع القرن الواحد والعشرون، إذ بلغت نسبة التراجع حوالي أكثر من 

 أن مناخ املنطقة أصبد أكثر جفافا.

 وللمعرفة التحوالت التي تخص الجريان السطحي لحوض سبو، سيتم اعتماد دراسة تحليلية تهم التغيرات الزمنية

، والتي اتسمت 4111إلى حدود سنة  1921للواردات املائية السطحية للحوض، باالعتماد على معطيات إحصائية تعود لسنة 

 .10%بالتذبذب وعدم الانتظام البيسنوي، إذ بلغت معامل تغيراتها أزيد من 

 

 

Série1;  الجفاف ;

26%

Série1; الفي انات ;

65%

Série1;  إنجراف
9; التر ة %
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 2202 -0542بو ما بين تطور الانحراف كمية الواردات املائية السطحية عن املعدل العام بحوض س: (08) شكل
 

 (2201) -فاس-املصدر: وكالة الحوض املائي سبو

 دراسة،ال منطقة إليه تنتمي الذي سبو لحوض السطحية املائية املوارد كميات انحراف وثيرة تحليل خالل من تضحي

 توسطة،م أو قصيرة، مختلفة، مدد ذات منتظمة غير زمنية فترات بعدة مرت قد السطحية املائية املوارد كمية في التغيرات أن

 التميز يمكن وعموما الهيدرولوجي، الجفاف ذات وأخرى ( الفيضانات) املائي الفيض فترات خاللها من تواترت بحيث كبيرة، أو

 :هما كبيرتين فترتين بين

 قدرت املائي يضالف ذات السنوات باستحواذ اتسمت والتي ،1919 سنة حدود إلى 1921 سنة من امتدت التي :الفترة ألاولى

 الفترة هذه شهدت فقد هذا، مقابل في ،1924 الهيدرولوجية السنة خالل ذروتها باغت إذ سنة، 21 أصل من سنة 41 بحوالي

 (.الهيدرولوجي الجفاف) املائي العجز ذات سنة 11 حوالي

 جفاف ذات متواصلة تسنوا الفترة هذه سجلت بحيث ،4111 سنة أواخر إلى 1921 سنة من املمتدة :الفترة الثانية

 إلى 1921 سنة من وكذلك ،1926 سنة حدود إلى 1921 سنة من: ألاتي الشكل على مترددة سنة 42 حوالي بلغت هيدرولوجي

 ومتواصال مسترسال هيدرولوجي جفاف عرفت الفترة هذه أن ذكره، والجدير ،4112 سنة إلى 4111 سنة ومن ،1996 سنة

 سنوات 6 بحوالي قدر الذي املائي الفيض ذات للسنوات متواضع تردد الفترة هذه شهدت ماك السنوات، بعض في وعنيفا زمنيا

 .معزولة الغالب في كانت كلها

 :استشراف التوقعات املستقبلية للموارد املائية بساحل سهل الغرب وعالقتها مع التغيراتاملناخية .د

املستقبلية للموارد املائية بفعل التحوالت املناخية تطرقت العديد من الدراسات وألابحاث التي أنجزت حول التغيرات 

التي يشهدها العالم، إلى تحليل الوضعية الحالية للموارد املائية بحوض سبو الذي تنتمي إليه منطقة الدراسة واملتميز بتعرضه 

مستوى  لسطحية وانخفاضإلكراهات عدة تكمن في: توالي وتعاقب الفترات الجافة التي انعكست بشكل واضح على كمية املياه ا

الفرشة الباطنية، فضال عن الضغط املكثف لالستعماالت البشرية وما يصاحب ذلك من تأثر املياه بالتلوث جراء الاستعماالت 
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والصناعية والحضرية )املياه العادمة(، كل هذه العوامل ستعرض املوارد املائية ملزيد من الهشاشة والتدهور، الش يء  1الفالحية

 .global warmingيجعل من املاء في املستقبل أكثر تأثرا باالحترار املناخي الذي س

 بحوض سبو 2212التوقعات املستقبلية للدرجة الحرارة وكمية التساقطات في أفق سنة  (04): جدول 

 2080 2050 2030 السنوات

 4C° - C°1ما بين  2C° - C°0ما بين  0C° - C°1ما بين  (°C)نسب ارتفاع درجة الحرارة 

 -11و -21ما بين  ملم -01و -41ما بين  ملم 1-1ما بين  انخفاض كمية التساقطات ب ملم

 (2201) -فاس-املصدر: وكالة الحوض املائي سبو

 بالهشاشة واملتسمة لها يتعرض التي الحرجة الوضعية بحكم سبو حوض بأن يظهر ،(04) رقم الجدول  من انطالقا

 تشير بحيث ،فأكثر أكثر سيتضرر  املائي الرصيد أن من املستقبلية إلاسقاطات أبانت فقد ياه،امل على املفرط الضغط وتزايد

 في ستستمر كما ،4111 سنة خالل ملم -01و ملم -41 بين ما يقدر انخفاض ستعرف التساقطات كمية أن التوقعات

 وارتفاع تطور  ستعرف فإنها الحرارة اتدرج بخصوص أما. 4121 سنة أفق في ملم -11و ملم -21 بين ما إلى وتصل الانخفاض

 أكثر إلى 4121 سنة خالل الوصول  املتوقع من إذ ،C°3و° 4C بين ما إلى 4111 سنة خالل سيرتفع بحيث الحرارة، معدالت في

 .ألاطلس ي الغربسهل  بساحل C°5من

 2292املوارد املائية السطحية والباطنية لحوض سبو في أفق : (09)الشكل 

 
 (، بتصرف2201) -فاس-كالة الحوض املائي سبومصدر: و 

 

 

الانخفاض الكبير الذي ستتعرض له املوارد املائية السطحية والباطنية بحوض سبو، بفعل  ،( أعاله9رقم ) شكليوضح ال

إلى ، إذ يظهر من أن كمية املياه السطحية ستعرف تراجعا مهما يصل 4111انعكاسات تأثير التغيرات املناخية في أفق سنة 

، كما ستعرف املياه الباطنية 4111خالل سنة  0مليون م 1611، فيما ستنخفض إلى 4101خالل سنة  0مليون م 1214حوالي 

 .4111في أفق سنة  0مليون م 644و 4101خالل سنة  0مليون م 624هي ألاخرى تراجع سيقدر بحوالي 

                                                           

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. 
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 :نتائج عامة: ثالثا

 أهم نتائج الدراسة فيما يلي:تتجلى 

 ية الضغط على املوارد املائ رتفاعالذي يسهم إلى حد كبير في ا خاصة الجفاف املناخيو  باملنطقةحدة الجفاف  تزايد

غالل مع الاست موازاةأن ارتفاع درجات الحرارة يسهم بشكل كبير في نضوب املياه  ، فضال عناملتوفرة خاصة الجوفية منها

 .اليومية كذا الت الفالحية والصناعية أو البشري لهاته املوارد بطرق غير رشيدة في الاستعما

  يتجاوز هذا املعدل في  أال تراجع نصيب الفرد من املاء بشكل كبير مقارنة مع املعدالت السابقة حيث من املتوقع

 1991السنة، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع املعدل املسجل سنة /للفرد0ترم 191 ما يقارب حوالي 4141غضون سنة 

 .السنة/ 0متر 1211يعادل ما  الذي وصل

  راجع معدل ت وعالقتها مع التغيرات املناخية ألاطلس ي الغرب سهل التوقعات املستقبلية للموارد املائية بساحلأظهرت

 استراتيجية، الش يء الذي يتطلب معه وضع 4111املوارد املائية سواء الباطنية منها أو السطحية بشكل مهول في أفق سنة 

 خصوصيات املجال الساحلي املغربي، وتقلل من آثار حدة التغيرات املناخية. محلية تتوافق مع 

 بالتوصيات التالية: لصت إليها الدراسة، يوص ي البحثبعد التوصل إلى النتائج التي خ :توصيات البحث: رابعا

 اظ حس لخلق الوعي وإيق تفعيل دور املؤسسات املؤكل إليها الاهتمام بالشأن املناخي وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا

 التوعية واملواطنة لدى الساكنة بأهمية املحافظة على البيئة.

  تعزيز دور املؤسسات البحثية وألاكاديمية املهتمة بالقضايا البيئية، لتشجيع البحث العلمي في الحقل املناخي لتدبير

 ألاخطار البيئة )الفيضانات، الجفاف( ذات الصلة بالتغيرات املناخية.

 ع دراسة مستقبلية لتحديد املناطق التي تعرف خطر الفيضان من أجل العمل على بناء سدود للحد من هذا وض

 الخطر والاستفادة من املوارد املائية من الضياع.

 خاتمة:

بالرجوع إلى إلاحصائيات واملؤشرات التي تم اعتمادها في هذه الدراسة، نخلص إلى أن السياق العام لتطور التساقطات 

سنوية باملحطات  الرصدية  لساحل  سهل الغرب ألاطلس ي، سجل تذبذبا  بين الفترات الرطبة بمختلف تصنيفاتها حسب ال

والفترات الجافة MartouneDe ومارتون  بلد لجد استدالليا ، ومؤشرEmberger أومبرجي، Gaussen مؤشرات التالية: كوسن

هدها ساحل سهل الغرب زاد ترددها وحدتها منذ ثمانينات القرن املاض ي بمختلف مستوياتها، فبالنسبة لسنوات الجافة التي ش

إلى حدود الوقت الراهن، مسجال بذلك تراجعا ملموسا في كمية ألامطار السنوية نتيجة للتقلبات املناخية التي مست املجال 

 الساحلي ألاطلس ي.

نحو تسجيل الشح املائي باملنطقة، وبالتالي  التساقطات يتجهأن السياق العام لتطور نظام وعلى هذا ألاساس، يظهر 

 الفيضانات) قصوى ال ناخيةامل ظواهرال فإن املناخ بساحل سهل الغرب ألاطلس ي بات يشهد تقلبات مناخية مهمة نتج عنها تواتر

يب م صب، هذا الوضع الشك أنه سينعكس سلبا على وضعية املوارد املائية باملجال الساحلي من خالل: تراجع حج(الجفاف -

 ألاودية، وضعف تغدية الفرشة املائية.
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 قائمة املراجع:

 املراجع باللغة العربية: 

دراسة تشخيصية". مؤلف : "تقييم املوارد املائية بساحل الغرب ألاطلنتي(: 4112) الحيمر يونس واملعقيلي مليكة (1

 .، املغربمطبعة قرطبة، وجدة ،(دراسة حاالت) جماعيا ملاء واملجتمع باألرياف املغربية

ما بين تجليات (: املغرب) واقع حال املوارد املائية بساحل الغرب ألاطلنتي(: "4141) الحيمر يونس واملعقيلي مليكة (4

برلين،  ،4141 ، طبعة دجنبر16: مجلة العلوم إلاجتماعية، العدد". عدوانية املناخ، وارتفاع حدة الظواهر املناخية القصوى 

 أملانيا.

منطقة الغرب املجال وإلانسان )أعمال الندوة  .(: "الدينامية البيئية بسهل الغرب وهوامشه"1991الكركوري جمال ) (0

(، منشورات كلية آلاداب والعلوم 1991أكتوبر  42و ،44،40العاملية التي نظمتها كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ابن طفيل أيام 

 القنيطرة، املغرب.، 0إلانسانية بالقنيطرة سلسلة ندوات ومناظرات، العدد 

. مجلة كلية آلاداب والعلوم إلانسانية "حالة محاطا شليحات هش:إعداد وسط ساحلي (: "4111) الكيحل أحمد (2

 .، القنيطرة، املغرب1القنيطرة، العدد

(: "دينامية ألاوساط الطبيعية الساحلية وتهيئة املجال حالة جماعة 4116خليل قاسم، رشيد نافع، وإبراهيم أقديم ) (1

 القنيطرة، املغرب.، 0(، العدد 4111-4116) revue Geomaghreb.ملناصرة )عمالة القنيطرة املغرب(ا

(: "التغيرات الدينامية والاستقرار البشري على 4114وطفة.ع، الطيلسان.م، العوينة.ع، نافع.ر، بوزوكار.ع، مالك.ف) (6

 الرباط، املغرب.، السلسلة الجديدة، 2العدد مجلة جغرافية املغرب،  .الساحل ألاطلنطي باملغرب خالل الهلوسين"

 .(: "هضبة املعمورة وساحل سال، التكوينات السطحية والتطور الجيومورفولوجي"1996وطفة عبد الرحيم ) (1

 الرباط، املغرب.منشورات اللجنة الوطنية الجغرافية باملغرب، سلسلة رسائل وأطروحات، مطبعة املعارف الجديدة، 

. مجلة كلية آلاداب والعلوم "املجاالت الرطبة بمنطقة الغرب" (:4114) ين وبلفقيه عبد الصادقملين أحمد محيي الد (2
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 الكوارث الطبيعية  إجبارية التأمين كآلية تشريعية للحد من آثار

 الجزائرفي  املمتلكات العقاريةعلى 

Compulsory insurance as a legislative mechanism 

to reduce the effects of natural disasters on real estate in Algeria 

 . ملين لعريطد

 املدية / الجزائر جامعة يحيى فارس،

Dr. Lamine larit 

Yahya fares University, medea / Algeria 

 امللخص:

ير من املخاطر التي ال يسببببببببببببتطيع لوحده أن يأمن من أضببببببببببببرارها أو يمنع وقوعها، السببببببببببببيما منها تلك ألاخطار الطبيعية يتعرض إلانسببببببببببببان للكث

 ثواملتعلقبة ببالتغيرات املنباخيبة، ولبذا يهببدف هبذا البحببث إلى تسببببببببببببليط الضببببببببببببوء على نظببام التبأمين بباعتبباره كوسببببببببببببيلبة للتخفيف من آثببار هبذه الكوار 

املتعلق بببإلزاميببة التببأمين عن الكوارث الطبيعيببة  14-10اريببة، وذلببك في إطببار قببانون التببأمين الجزائري وكببذا ألامر رقم الطبيعيببة على ممتلكبباتببه العقبب

، وذلك وفق دراسببة وصببفية تحليلية يتم فيها التركيز على مدى توفيق املشببرع الجزائري التطبيقيةوتعويض الضببحايا، باإلضببافة إلى بعض النصببوص 

الكشببببببببببببف عن مدى وجود نقائص تعتري الناشببببببببببببئة عن الكوارث الطبيعية، و  فبل حماية حقيقية للمؤمن لهم من ألاضببببببببببببرار في إقرار نظبام شببببببببببببامبل يك

 التشريع والتنظيم املعمول بهما في هذا الصدد.

 كوارث طبيعية، تشريع، تأمين إجباري، عقار، أضرار، حماية الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

A person often finds himself facing many dangers that he alone cannot be safe from or prevent them from harming him, 

especially 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 الاستقرار في حياة ألافراد ومن أهم الثروات التي يعتمد عليها اقتصاد الدول 

واملجتمعات، لكن اتساع حركة العمران وتطورها وانتشار املصانع وما تقذفه من غازات وأبخرة ملوثة، كان سببا في إلاضرار 

 وهي البيئة الطبيعية التي يعتمد عليها وجود إلانسان في حد ذاته.بثروة أخرى أكثر أهمية، أال 

على  الطبيعية باملقابل لها تأثيرها الهام هي ألاخرى وإذا كان العقار املبني يؤثر في الطبيعة هذا ألاثر الواضح، فإن البيئة 

م غابات وغيرها من الكوارث الطبيعية مما استلز العقبارات املبنية وتؤدي بها إلى أضبرار جسيمة، كالبزالزل والفيضانات وحرائق ال

وجود نظام يؤمن ألافراد بموجبه على ممتلكاتهم العقارية ضد ألاضرار الناتجة عن مثل هذه الكوارث تحت مسمى عقد التأمين، 

تخفيف من ال بشكل يكفل لهم توزيع نتائجها الضارة على أكبر عدد من ألافراد عن طريق التعاون والتضامن فيما بينهم بغية

 هذه ألاضرار قدر إلامكان.

الجزائر عانت وال تزال، من آثار الكوارث الطبيعية، كان آخرها حرائق  ومن هنبا تأتي أهمية هذا املوضوع، بالنظر إلى أّن 

 باإلضبافة ببراشالغابات شهر أوت املاض ي والتي شملت معظم املناطق الشمالية للبالد، وأتلفت آالف الهكتارات من ألاشجببببار وألاح

 إلى الخسائر التي مست الثروة الحيوانية، وتلك املسجلة على مستوى املمتلكببات العقببارية واملنبقولة.

كما تكمن أهمية املوضوع في أهمية قطاع التأمين عموما، وكذا الاهتمام التشريعي في الجزائر بالتأمين ضد الكوارث 

تستبعد من الضمان تلك ألاخطبار التي يكون سببها الكبوارث  في املاض ي كانت التأمين الطبيعية بالذات، مع العلم أّن شركببات

الطبيعية، ليتدخل املشرع  بعدها ويدرج هذه ألاخطار ضمن التأمين ضد الحريق، حيث أنه بدون وجود تأمين من الحريق ال 

املتعلق بالتأمينات  41/11/1991املؤرخ في  11-91التأمين ضد هذه الكوارث، وبقي الحال على ذلك حتى صدور ألامر رقم يمكن 

في إطار عقود  منه التأمين كليا أو جزئيا على آثار الكوارث الطبيعية 21املادة (، الذي تجيز 10، عدد 1991رسمية: ال جريدةال)

ن طرف ألافراد تأمين ألاضرار مقابل قسط إضافي، غير أنه وعلى عكس املتوقع لم يشهد هذا النوع من التأمين إقباال م

واملؤسسات على حد سواء، نظرا لالعتقاد السائد بحرمة هذا النوع من التأمين باعتبار أّن الكوارث الطبيعية مرتبطة بقضاء 

 هللا وقدره.

، قرر املشرع 4110، وزلزال بومرداس سنة 4111إال أنه وبعد الخسائر الفادحة التي خلفتها فيضانات باب الواد سنة 

ار نظام جديد لضمان آثار الكوارث الطبيعية، يصبد فيه التأمين من الكوارث الطبيعية إجباريا، بحيث ال يترك الجزائري إقر 

املتعلق بإلزامية التأمين ضد الكوارث الطبيعية وتعويض  46/12/4110املؤرخ في  14-10لحرية ألافراد، وذلك بموجب ألامر رقم 

 (.14، عدد 4110الضحايا )جريدة رسمية: 

يعتبر التأمين ضد الكوارث الطبيعية من بين أهم الترتيبات التكميلية التي نص عليها املشرع الجزائري في إطار  حيث

من القانون رقم  22الوقاية من ألاخطار الكبرى من أجل ضمان حماية أوسع لألشخاص واملمتلكات، حيث أنه وطبقا للمادة 

من ألاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة، يجب أن  واملتعلق بالوقاية 41/14/4112املؤرخ في  12-41

تشتمل مخططات الوقاية من ألاخطار الكبرى على ترتيبات ترمي إلى اللجوء املنهجي للمنظومة الوطنية للتأمين على ألاخطار 

 (.22، عدد 4112القابلة للتأمين )جريدة رسمية: 



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   132 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

فعالية نظام التأمين إلاجباري في الحد من آثار الكوارث الطبيعية على املمتلكات  تأتي هذه الدراسة لبحث مدى وعليه

العقارية، ومدى تحقيقه للنتائج املتوقعة من إقراره، ومنه نطرح إلاشكالية التالية: هل حققت النصوص القانونية املتعلقة 

ارات املؤمن له، أم أن هذه النصوص ال تزال تعاني بالتأمين إلاجباري ضد الكوارث الطبيعية الحماية املنشودة في حماية عق

 من بعض النقائص والثغرات التي يجب على املشرع الجزائري تداركها حتى تحقق هدفها على الوجه ألاكمل؟

ولإلجابة على هذه إلاشكالية فقد تم اعتماد منهج يشمل الجانبين الوصفي والتحليلي، بغرض تحليل النصوص القانونية 

صدد، والوقوف على دورها في مجال تخفيف آلاثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وذلك من خالل تقسيم الدراسة في هذا ال

أوال( )في التشريع الجزائري التأمين إلاجباري ضد الكوارث الطبيعية  ماهيةإلى محورين أساسيين، بحيث نتناول في البداية 

 ا(.)ثانيمن آثار الكوارث الطبيعية  الحد فيالتأمين إلاجبارييل دور لتفعمظاهر التدخل التشريعي ونتطرق بعدها إلى 

 :ماهية التأمين إلاجباري ضد الكوارث الطبيعية في ظل التشريع الجزائري أوال: 

 يمكن التطرق ملاهية التأمين إلاجباري ضد الكوارث الطبيعية، من خالل التطرق للنقاط التالية:

 :ضد الكوارث الطبيعية وبيان أهميتهتعريف نظام التأمين إلاجباري .0

 ، وذلك كما يلي:لتبيان أهميته نتطرق نتناول تعريف نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية ثم 

  :تعريف التأمين ضد الكوارث الطبيعية.0.0

 (.04ص.، 4112قبات: وسيلة لتعويض الفببرد على الخبسارة التي تحبّل به نتيجة لوقبوع الخطر" )عبريا هو " بببومبين عمببالتأم

راد الذي يلم بأحد أف الضرر ويعرفه بعض الفقه بأنه نظام يقوم " على فكرة تضامن وتكافل الجماعة لجبر أو تعويض 

تلك الجماعة وذلك عن طريق مجموع ألاقساط التي يسددها ألافراد التي تخش ى تحقق خطر، حيث تجمع تلك املساهمات 

 (.10ص.، 4119تلك الجماعة " )أبو السعود:  أفرادلضرر الناتج عن تحقق خطر ما ألحد الفردية في وعاء ... يخصص لجبر ا

ويعرفه البعض آلاخر بأنه " عقد يتعهد بموجبه شخص يسمى املؤمن على أن يعوض شخصا آخر يسمى املؤمن له عن 

م املؤمن له بدفعه للمؤمن" خسارة احتمالية يتعرض لها هذا ألاخير، مقابل دفع مبلغ من النقود وهو القسط الذي يقو 

 (.12ص.، 4116)العطير: 

كما عرفه آخرون بأنه " العملية التي تتم بين شخص يدعى املؤمن، بموجبها يلتزم بتعويض شخص آخر، ويدعى املؤمن 

ّي أ له، وذلك في حالة وقوع خطر محدد في الزمن واملكان، وذلك بتقديم مسبقا مقابل نقدي دوري، أو مقابل اشتراك مقبول 

 (.1ص.، 4111قسط متفق عليه" )بن وارث: 

السابق الذكر بأنه: " إن التأمين في مفهوم املادة  11-91من ألامر  14أما املشرع الجزائري فقد عّرف التأمين طبقا للمادة 

لصالحه ين شترط التأممن القانون املدني: عقد يلتزم املؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى املؤمن له أو إلى الغير املستفيد الذي ا 619

مبلغا من املال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر املعين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفعة مالية 

 (.10، عدد 1991أخرى" )جريدة رسمية: 
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حد بمقتضاها أوبناء على التعريفات السابقة، يمكن تعريف التأمين ضد الكوارث الطبيعية بأنه " عملية يحصل 

الطرفين وهو مالك العقار )املؤمن له(، على تعهد الطرف آلاخر وهو شركة التأمين )املؤمن(، بدفع مبلغ لصالح مالك العقار 

عند تحقق الكارثة الطبيعية املؤمن منها وحصول ضرر بسبها للعقار املؤمن عليه، وتتحمل شركة التأمين على عاتقها مجموعة 

 قاصة بينها وفقا لقوانين إلاحصاء".من املخاطر تجري امل

 التأمين ضد الكوارث الطبيعية: أهمية.2.0

 (.40ص.، 4111يستمد التأمين أهميته من الوظائف التي يؤديها في املجتمع نفسيا واجتماعيا واقتصاديا )بن وارث: 

 :على املستوى النفس ي أ. ألاهمية

قق ألامان النفس ي والعقلي لصاحب العقار املؤمن له والاطمئنان للتأمين ضد الكوارث الطبيعية وظيفة نفسية، فهو يح

 ضد الخوف من آلاثار التي قد تخلفها الزالزل والفيضانات وحرائق الغابات وغيرها، على ممتلكاته العقارية.

من كوارث،  هممالك العقارات املؤمن لهم، وتخليصهم من التفكير مما قد يقع علي ويتجلى هذا ألامان في استقرار وارتياح 

وما قد يصيب ذمتهم املالية من خسائر بسببها، وذلك عن طريق حصولهم على التعويض املتفق عليه في حال تعرض العقار 

ولذا يقبل الشخص على شراء طمأنينته بمساهمته املتواضعة في عملية التأمين، ليتخلص من القلق  املؤمن عليه ألضرار،

لى نحو يمكنه من مباشرة حياته في حرية وسكينة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على والخوف ويستعيد الثقة في نفسه ع

 استقرار وتماسك املجتمع ككل.

 :ألاهمية على املستوى الاجتماعي.ب

تتمثل الوظيفة الاجتماعية في التكاتف وتعاون ألافراد املستأمنين، فيقوم كل منهم بدفع ألاقساط التي قد تعود على 

 لفائدة لتغطية الخسائر التي قد تلحق بالعقارات املؤمن عليها.البعض منهم با

كما أّن للتأمين دور هام في استقرار املجتمع والعمل على استمرار الروابط والعالقات املجتمعية، فالكارثة الطبيعية قد 

قد لكل آلافات الاجتماعية، و تدمر حياة ألاسرة بكاملها إذا أصاب مسكنها بضرر، فيتشرد أفرادها في الشارع ويصبحون عرضة 

يوضع ألاطفال في املالجئ أو قد تلجأ العائلة للتسول للحصول على مأوى، كما يمكن أن تدمر الكارثة الطبيعية ألاسرة نفسها، 

إذا أصاب املصنع الذي يعتبر مصدر رزقها، ولذا كان للتأمين دور في جبر الضرر الذي يصيب ألاسرة، فهو يعمل على املحافظة 

 باعتبارها النواة ألاولى للمجتمع.لى سالمتها وديمومتها ع

 :قتصاديألاهمية على املستوى الا.ج

حيث يهدف التأمين ضد الكوارث الطبيعية باألساس إلى حماية الثروة العقارية التي تعتبر أحد املقومات الاقتصادية 

ود في النهاية بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويساهم في الهامة للدولة، من خالل العمل على ترميمها أو إعادة بنائها بما يع

 ازدهاره.



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   134 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

هذا التأمين يشكل إحدى الوسائل الهامة لالدخار وذلك عن طريق تجميع رؤوس ألاموال املكونة من أقساط  كما أّن 

، 4141/4141علياتي: مالك العقارات املؤمن لهم، وغالبا ما يوظف الفائض من هذه ألاموال في عمليات استثمارية وتجارية )

 (، وذلك بعد خصم ما يقدم تعويضا عن الخسائر.11ص.

أضف إلى ذلك أّن التجربة أثبتت أّن ألاخطار الطبيعية وإن كانت متوقعة الحدوث في أي وقت، غير أنها في املقابل ال 

ن منها خالل مدة التأمين، وقد ولذا ليس من الضروري والحتمي أن تقع الكارثة املؤم تتحقق عادة بصورة متكررة ومتتابعة،

تقع ولكنها ال تصيب العقار املؤمن عليه بأضرار وحتى وإن أصابت العقار بأضرار فمن النادر أن يشمل ذلك جميع املؤمن لهم 

 في وقت واحد، وعليه يتم استغالل أموال ألاقساط املتراكمة واستثمارها لدعم الاقتصاد الوطني.

أمين يعتبر وسيلة فاعلة من وسائل تنشيط الائتمان الفردي، حيث يوفر للمدين ضمانات والجدير بالذكر أّن هذا الت

تسهل له عملية الاقتراض، حيث يحل مبلغ التأمين محل العقار املرهون إذا هلك هذا ألاخير نتيجة لتحقق الكارثة الطبيعية 

دى شركات التأمين دورا هاما في تدعيم الائتمان (، كما تلعب رؤوس ألاموال املجتمعة ل02ص.، 4112املؤمن منها )عريقات: 

العام بالدولة، حيث يساعدها التأمين في الحصول على ما تحتاجه من قروض من خالل توظيف ألاموال املذكورة في السندات 

 (.40ص.، 4111العامة التي تصدرها )منصور: 

مين، فبالنسبة للسوق الجزائري مثال فهو ومن جهة أخرى فإن الجانب الاقتصادي يؤثر تأثيرا إيجابيا على التأ

يملك إمكانيات تنموية معتبرة للسنوات القادمة، يمكن للديناميكية الناتجة عن مختلف البرامج الاستثمارية العمومية 

 (.42ص.، 4112والخاصة أن تحفز زيادة الطلب على تأمين املخاطر )بن ميسية: 

التأمين يكتس ي أهمية ال يستهان بها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وتأسيسا على ما سبق، نجد أن هذا النوع من 

وكذا النفسية، ولذا فهو يعتبر أداة فعالة من أدوات إدارة أخطار الكوارث الطبيعية، حيث يتم تحويل هذا الخطر لشركات 

لبحث عن الطرق التقنية املختلفة عن طريق ا منه وذلكالتأمين، فضال عن دوره في زيادة إلاحصاءات حول الخطر مما يقلل 

(، 41، 12ص.، 1994التي يؤدي استعمالها إلى تفادي ألاخطار أو على ألاقل إنقاص الخسائر املالية التي تترتب عليها )غالييني: 

 نهار ... الخ.عدم البناء على ضفاف ألاودية وألاومن أمثلة ذلك تطبيق القواعد املتعلقة بمقاومة الزالزل، و 

 ة: س القانوني للتأمين إلاجباري ضد الكوارث الطبيعيألاسا.2

أصدر املشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية والتي تشكل في مجموعها ألاساس القانوني للتأمين الاجباري 

 من أخطار الكوارث الطبيعية، يمكن إجمالها فيما يلي:

 :21/21/2220املؤرخ في  02-20ألامر رقم .0.2

تشريعي الذي قرر املشرع الجزائري بموجبه فرض إجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية على كل شخص وهو النص ال

طبيعي أو معنوي مالك لعقار مبني في الجزائر، أو يمارس لنشاط صناعي أو تجاري في منشآت صناعية أو تجارية، وقد استثنى 

بات املؤمن فيما يخص ألامالك التابعة لها أو التي تشرف على الدولة من إجبارية التأمين وأعفاها منها، على أن تأخذ واج

 (.14، عدد 4110جريدة رسمية: حراستها، على أساس أنها تضمن نفسها بنفسها، وهذا طبقا للمادة ألاولى من نفس ألامر )
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 25/21/2224املؤرخ في  211-24املرسوم التنفيذي رقم .2.2

يعية املغطاة بإلزامية التامين على آثار الكوارث الطبيعية، ويحدد كيفيات ويتعلق هذا املرسوم بتشخيص الحوادث الطب

منه على أن التأمين إلالزامي ضد الكوارث الطبيعية يغطي الحوادث  14إعالن حالة الكارثة الطبيعية، حيث نصت املادة 

حركات قطع ألارض )جريدة رسمية: الطبيعية التالية : الزالزل، الفيضانات وسوائل الوحل، العواصف والرياح الشديدة، ت

(، وهي كوارث محددة على سبيل الحصر ال يمكن التوسع في تفسيرها، مما يعني أّن بقية الكوارث الطبيعية 11، عدد 4112

 ألاخرى غير معنية بالتأمين إلاجباري رغم أهميتها كحرائق الغابات مثال، ولذا فهي تخضع للتأمين الاختياري بموجب أحكام املادة

 (.11، عدد4112السابق الذكر )جريدة رسمية:  11-91املشار إليها أعاله من القانون رقم  21

 25/21/2224املؤرخ في  215-24املرسوم التنفيذي رقم .0.2

وهو يضبط كيفيات تحديد التعريفات وإلاعفاءات وحدود تغطية آثار الكوارث الطبيعية، حيث يتم تقدير القسط في 

مين بتطبيق نسبة قسط على ألاموال املؤمن عليها والتي تحدد بموجب قرار من الوزير املكلف باملالية بعد هذا النوع من التأ

من نفس املرسوم، كما حدد هذا املرسوم مدة العقد بسنة  12و 10إبداء رأي املجلس الوطني للتأمينات، وذلك طبقا للمادتين 

 (.11، عدد4112جريدة رسمية: )واحدة 

 25/21/2224املؤرخ في  272-24لتنفيذي رقم املرسوم ا.4.2

يتعلق هذا املرسوم بتحديد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، وتتمثل في: 

ضادة موضوع الضمان، امتداد الضمان، سريان مفعول الضمان، إلاعفاء، التزامات املؤمن له، التزامات املؤمن، الخبرة امل

 (.11، عدد4112)جريدة رسمية: 

 25/21/2224املؤرخ في  270-24املرسوم التنفيذي رقم .9.2

يوضح هذا املرسوم شروط مند وتنفيذ ضمان الدولة في طار عمليات إعادة تأمين ألاخطار الناجمة عن الكوارث 

بتسيير هذه العمليات مع منحها ضمان الدولة، (CCRتكليف الشركة املركزية إلعادة التأمين )في هذا الصدد الطبيعية، حيث تم 

 .(11، عدد4112)جريدة رسمية: حيث يمكن أن تتدخل الدولة لضمان تمويل ألاضرار التي تعجز هذه الشركة عن الوفاء بها 

 25/21/2224املؤرخ في  272-24املرسوم التنفيذي رقم .1.2

وإعادة التأمين املعتمدة للقيام بتغطية آثار الكوارث  حيث يحدد هذا املرسوم الالتزامات التقنية لشركة التأمين

الطبيعية، وتأسيس رصيد يسمى رصيد أخطار الكوارث الطبيعية، يخصص ملواجهة تكاليف ألاضرار الاستثنائية الناجمة عن 

 .(11، عدد4112عمليات التأمين على آثار الكوارث الطبيعية )جريدة رسمية: 

 00/02/2224 املؤرخ فيالقرار الوزاري .7.2

صدر هذا القرار عن الوزير املكلف باملالية، وهو يتعلق بتحديد معايير التعريفة ونسب القسط وكذا إلاعفاءات املطبقة 

في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، كما يحدد السعر املقياس ي للمتر املربع املبني املطبق لتحديد ألاموال املؤمن عليها 

ك العقارية، حيث يتم احتساب نسبة القسط حسب معايير قياس التعرض للخطر سواء تمثل في معيار املنطقة بالنسبة لألمال
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الزلزالية أو معيار مدى مطابقة العقار لقواعد مقاومة الزالزل، أما بالنسبة لألخطار الطبيعية ألاخرى فتصحح النسب القاعدية 

 ( 21، عدد 4112)جريدة رسمية: ادات معينة نص عليها القرار للقسط السابق ذكرها بالنسبة لخطر الزلزال، بزي

 الحد من آثار الكوارث الطبيعية فيمظاهر التدخل التشريعي لتفعيل دور التأمين إلاجباري : ثانيا

تعتبر الجزائر من الدول املعرضة بشكل كبير للكوارث الطبيعية بحكم طبيعتها الجيولوجية واملناخية، ولذا اتجه املشرع 

جبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية بعد استشعاره ألهمية هذا النوع من التأمين في ظل ضعف إلاقبال إالجزائري لفرض 

عليه من طرف املواطنين، خاصة وأّن هذه الكوارث تستلزم توفير رؤوس أموال ضخمة للتكفل التام بضحايا هذه الكوارث، 

شكلت عبئا على الخزينة العمومية، وهو ما اقتض ى ضرورة مشاركة جميع املواطنين  وهو ما كان يكلف الدولة دائما مبالغ طائلة

في تحمل هذه ألاعباء عن طريق آلية التأمين، من خالل ألاقساط التي يدفعونها في هذا الصدد لشركات التأمين املتعددة 

وارث الشركات فيما بينها لتخفيف آثار هذه الكواملختلفة، باإلضافة إلى شركات إعادة التأمين، بحيث يتم التعاون بين كل هذه 

 مما يساهم في عمليات إعادة إلاعمار بشكل أفضل وفي زمن وجيز.

وتجسيدا لهذا الاهتمام يمكن القول أّن الجزائر تعد من أولى الدول التي اقترحت إنشاء هيئة على مستوى الدول العربية 

ة "املركز العربي للوقاية من اخطار الزالزل والكوارث الطبيعية ألاخرى"، في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية، تحت تسمي

، والذي تم اعتماده 4114نوفمبر  11و 12املجلس وزراء إلاسكان والتعمير العرب املنعقد بالقاهرة في  12وذلك في إطار الدورة 

تم إصدار املرسوم  4116عاصمة، وفي سنة (،  وقد تم تحديد مقره بالجزائر ال11فيما بعد من طرف املجلس )عفرة: د.ت، ص

املتضمن التصديق على النظام ألاساس ي للمركز العربي للوقاية من أخطار  الزالزل  11/12/4116املؤرخ في  106-16الرئاس ي رقم 

 (.   40، عدد4116)جريدة رسمية:  12/10/4112والكوارث الطبيعية ألاخرى، املحرر بالقاهرة في 

مين الاجباري ضد الكوارث الطبيعية تكفل به املشرع بنفسه من خالل تقرير بعض الاجراءات لتجسيد إن تفعيل دور التا

 هذه إلاجبارية 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.  11-91في القانون  املنصوص عليهاترك ذلك للقواعد العامة التأمين، وعدم 

 :تقرير إجراءات قانونية لتجسيد إجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الواقع.0

رار بعض لم يكتف املشرع الجزائري بالنص على إجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية، بل تدخل عن طريق إق

إلاجراءات منها ما هو ذو طابع رقابي بحت، ومنها ما هو ذو طابع عقابي من خالل فرض الجاء القانوني املناسب في حال مخالفة 

 هذه إلالزامية.

 إلاجراءات ذات الطابع الرقابي.0.0

ة جريدال)ثل فيما يلي: فإن إلاجراءات الرقابية في هذا الصدد تتم ،السابق الذكر 14-10من ألامر  12ة حسب نص املاد

 (.14، عدد 4110رسمية: ال
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  ،إلزام كل مالك يقوم بعملية التنازل عن ملك عقاري أو إيجاره لدى املوثق، بتقديم شهادة التأمين ضد الكوارث الطبيعية

لة تحت طائبمعنى أن إلالزامية هنا تشمل حتى املوثق التي حرر العقد، بحيث يجب عليه أن يطلب من املالك هذه الشهادة 

عدم تحرير العقد، وعليه يمنع على املوثق قانونا تحرير عقد التنازل أو إلايجار بدون تسليم هذه الوثيقة، مع العلم أنه يقصد 

بالتنازل هنا كل عمليات نقل امللكية سواء تمت عن طريق البيع أو الهبة أو الوصية ... الخ، ولذا كان على املشرع استعمال 

 ية وليس التنازل.مصطلح نقل امللك

مؤرخة في  161وباإلضافة إلى ذلك فإنه وبموجب مذكرة صادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، تحت رقم 

، يمنع على املحافظ العقاري شهر أّي عقد ناقل للملكية العقارية إال بعد التحقق من أن العقار املعني مؤمن 11/11/4111

 ضد الكوارث الطبيعية.

 حاب العقارات بتقديم شهادة التأمين ضد الكوارث الطبيعية لدى إدارة الضرائب عند القيام بالتصريد الجبائي، إلزام أص 

 :العقابيإلاجراءات ذات الطابع .2.0

يترتب على عدم احترام إجبارية تأمين العقار املبني ضد الكوارث الطبيعية توقيع بعض العقوبات نص عليها ألامر رقم 

 الذكر، وهي تتمثل فيما يلي:السابق  10-14

  ،حرمان املخالف لهذه إلالزامية من أي تعويض عن ألاضرار التي تلحق بممتلكاته العقارية جراء وقوع كارثة طبيعية

 (.14، عدد 4110جريدة رسمية: السابق الذكر ) 14-10من ألامر  10املادة  وهذا حسب ما نصت عليه

 باملائة من هذا املبلغ، وهذا بعد معاينة املخالفة  41عه مع زيادة قدرها دفع غرامة تساوي مبلغ القسط الواجب دف

 (.14، عدد 4110)جريدة رسمية: من تفس ألامر املذكور أعاله  12من طرف سلطة مختصة، وذلك طبقا ملا نصت عليه املادة 

 :إلزام شركة التأمين بدفع التعويض وفق كيفيات محددة بنصوص خاصة.2

ر التأمين الاجباري في الحد من آثار الكوارث الطبيعية، قم املشرع الجزائري بموجب نصوص خاصة في سبيل تفعيل دو 

بتحديد شروط وكيفيات دفع التعويض املستحق لضحايا الكوارث الطبيعية، وهذا عالوة على القواعد العامة املنصوص عليها 

 ات الخاصة ما يلي: السابق الذكر، حيث نجد من بين هذه إلاجراء 11-91في ألامر رقم 

 :ستحقاق التعويض في مجال التأمين ضد الكوارث الطبيعيةالخاصة ال شروط ال.0.2

الستحقاق التعويض الواجب دفعه من طرف شركات التأمين، ينبغي في البداية قيام عقد تأمين صحيد مكتمل ألاركان 

قام بجميع الالتزامات التي يفرضها العقد والقانون  وساري املفعول لحظة وقوع الكارثة، كما يجب أن يكون مالك العقار قد

تجاه شركة التأمين، السيما فيما يتعلق بدفع القسط في آلاجال املحددة، وكذا عدم التصريد بمعلومات كاذبة وإضافة إلى 

ريد بوقوع ض والتصالستحقاق التعوي الفعلي للكارثة املؤمن منها هذه الشروط العامة، فإن املشرع الجزائري لم يكتف بالوقوع

الضرر كما هو عليه الحال في بقية التأمينات، بل توجب النصوص ضرورة أن يتضرر العقار نتيجة أحد الكوارث املنصوص 

 يجب أن يتم إعالن الكارثة الطبيعية دون غيرها من الكوارث الطبيعية ألاخرى، وعالوة على ذلك -والسابق إلاشارة إليها  -عليها 

العمومية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهو شرط بديهي باعتبار  من طرف السلطات
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السابق الذكر، تشترط أن تكون الكارثة الطبيعية ذات شدة غير عادية )جريدة رسمية:  14-10من ألامر  1فقرة  14أن املادة 

 ير العادية خاصة وأن املشرع لم يحدد معايير ملعرفة هذه الشدة.(، وهنا نتساءل ما املقصود بالشدة غ14، عدد 4110

ي حيث يحدد هذا القرار الوزار  ويتم إعالن حالة الكارثة الطبيعية بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير املالية،

 الل أجل أقصاه شهران بعد وقوعاملشترك طبيعة الحادث وتاريخ وقوعه والبلديات املعنية به، على أن يتم اتخاذ هذا القرار خ

الكارثة، على أساس تقرير مفصل يعده ويرسله إلى وزير الداخلية، والي الوالية أو والة الواليات التي وقعت فيها الكارثة الطبيعية، 

م من املرسو  12و 10وبعد أخذ رأي املصالح التقنية املختصة حسب طبيعة الكارثة، وهذا طبقا ملا نصت عليه املادتان 

(، ولكن النص لم يحدد من هي املصالح التي يطلب رأيها 11، عدد4112السابق الذكر )جريدة رسمية:  462-12التنفيذي رقم 

 في هذه الحالة، مما يفتد املجال واسعا ويثير الغموض.

يام من أ 11وإذا كان استحقاق التعويض طبقا للقواعد العامة يشترط التصريد بوقوع الحادث املؤمن منه في أجل 

(، فإنه في التأمين ضد 10، عدد1991السابق الذكر )جريدة رسمية:  11-91من ألامر  11تاريخ اطالعه على وقوعه حسب املادة 

يوما بعد نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية إال  01الكوارث الطبيعية قد تم تمديد هذا ألاجل ليصل إلى 

السابق الذكر )جريدة  411-12من املرسوم التنفيذي رقم  14قوة القاهرة، وهذا حسب نص املادة في الحالة الطارئة أو ال

 (.11، عدد4112رسمية: 

ه وبموجب املادة 
ّ
السابق الذكر، استثنى املشرع الجزائري من مجال الضمان  14-10من ألامر رقم  11وتجدر إلاشارة إلى أن

صيل الزراعية غير املخزونة واملزروعات وألاراض ي والقطيع الحي خارج املباني، ونفس في هذا الصدد، ألاضرار التي تلحق باملحا

الش يء بالنسبة لألضرار الواقعة على أجسام املركبات الجوية والبحرية وكذا السلع املنقولة، وهذا باعتبار أن هذه ألاخطار 

 تحتاج إلى التنصيص عليها أصال لعدم انطباق (، وفي الحقيقة هي ال 14، عدد 4110تخضع ألحكام مستقلة )جريدة رسمية: 

 وصف العقار املبني عليها. 

 :لتعويض في مجال التأمين ضد الكوارث الطبيعيةبا إلاحراءات الخاصة.2.2

أشهر من تاريخ نشر  10يتم تحديد ألاضرار عن طريق إجراء خبرة يجب أن يتم تسليم التقرير الخاص بها في أجل أقصاه 

حيث يتم تسديد تعويضات التأمين املستحقة بموجب الضمان من آثار الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية، النص التنظيمي 

 14، وهذا طبقا ملا نصت عليه املادة  أشهر من تاريخ تسليم تقرير الخبرة عن ألاضرار  10الكوارث الطبيعية في أجل ال يتعدى 

(، وفي حالة الاحتجاج على نتائج الخبرة يجوز ملالك العقار املؤمن 14عدد ، 4110السابق الذكر )جريدة رسمية:  14-10من ألامر 

يوما بخبرة مضادة تكون على حسابه، وفي حالة عدم رض ى أحد الطرفين بتقرير الخبرة املضادة  11له أن يطالب في أجل 

السابق الذكر  411-12لتنفيذي من املرسوم ا 11يمكنهما تعيين خبير ثالث بالتراض ي أو عن طريق القضاء، حسب نص املادة 

 (.11، عدد 4112)جريدة رسمية: 

ويشمل التعويض تلك ألاضرار املتعلقة بالعقارات املبنية ذات الاستعمال السكني واملنهي، حيث يقتصر فيها الضمان على ألاضرار 

الة ارية فإن الضمان في هذه الحللمنشآت الصناعية والتجالتي تمس العقار فقط دون محتوياته كاألثاث وغيره، أما بالنسبة 

 14-10من ألامر رقم  يغطي ألاضرار املاسة بهذه املنشآت ومحتوياتها كاآلالت والبضائع ... الخ، وهذا طبقا لنص املادة ألاولى
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 ،(، ويشترط في ذلك أن تكون هذه املحتويات محال للنشاط الصناعي أو التجاري 14، عدد4110جريدة رسمية: )الذكر السابق 

 وأن يتم التصريد بها، 

باملائة من قيمة ألاضرار املباشرة فيما يخص العقارات  21مع العلم أن تغطية الضمان لكلفة الخسائر تكون في حدود 

باملائة من مبلغ  14باملائة بخصوص املنشآت الصناعية والتجارية، كما يخصم من التعويض نسبة  11السكنية، وفي حدود 

دج فيما يخص ألامالك العقارية ذات الاستعمال  01.111ن كل حادث، على أال يقل مبلغ إلاعفاء عن ألاضرار املتعرض لها ع

باملائة فيما يخص ألامالك العقارية ذات الاستعمال املنهي واملنشآت الصناعية والتجارية  11السكني، وتحدد هذه النسبة ببب  

، عدد 4112)جريدة رسمية: السابق الذكر  01/11/4112ؤرخ في من القرار الوزاري امل 11وهذا حسب ما نصت عليه املادة 

21 ). 

 خاتمة:

باعتباره أحد أهم التدابير التكميلية للوقاية من ألاخطار مين إلاجباري ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر نظام التأإن 

عدة عوامل طبيعية وأخرى  ام حديث نصا وتطبيقا، فرضتههو نظالسابق الذكر،  41-12الكبرى في ظل القانون رقم 

اقتصادية، حاول املشرع من خالل النصوص القانونية التي أصدرها في هذا الصدد، إجبار املواطنين واملؤسسات على حد 

سواء على تأمين ممتلكاتهم العقارية ضد أخطار هذه الكوارث ورصد إجراءات خاصة لتجسيد هذه إلاجبارية وضمان تعويض 

 الضحايا.

م هذه النصوص وإلاجراءات الخاصة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية، إال أن هناك بعض النقائص غير أنه ورغ

 والثغرات التي يعاني منها، يمكن أن نلخصها فيما يلي:

ضعف إلاقبال على التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وذلك ألسباب عديدة لعل أهمها غياب ثقافة التأمين واعتقاد حرمته، 

سوء ألاوضاع الاقتصادية والذي يجعل املواطن دائما يبحث عن ألاهم فاألهم، وكذا انتشار عقلية الاتكالية باإلضافة إلى 

على الدولة باعتبار أنها تأخذ على عاتقها عملية تعويض الضحايا في كل مرة تقع فيها هذه الكوارث نظرا لعدم وجود بدائل 

 أخرى لجبر ألاضرار الناتجة عنهاب

صوص القانونية املتعلقة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية والتي تشكل ألاساس القانوني لهذا النوع من تشتت وتعدد الن

 التأمين، السيما فيما يتعلق بالنصوص التنظيمية، والبعض منها ال يزال يحتاج لبعض التفصيل.

 لى غرار حرائق الغابات التي تبقى غير إغفال املشرع الجزائري لبعض الكوارث الطبيعية ذات الخطورة العالية في الجزائر، ع

 مغطاة بنظام التامين الاجباري ضد الكوارث الطبيعية.

يوجب النص ضرورة تقديم شهادة التامين إلاجباري ضد الكوارث الطبيعية عند كل عملية تنازل عن العقار أو إيجاره وهو 

ر بدون مقابل، في حين أن نية املشرع تنصرف إلى كل ما يفهم منه ألول وهلة أن املقصود هنا هو التنازل عن ملكية العقا

 عملية نقل ملكية بعوض كانت أو بدون عوض.

 غياب الردع الكافي في العقوبة املنصوص عليه نتيجة مخالفة إجبارية التامين ضد الكوارث الطبيعية.
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يير ير عادية، غير أنه لم يضع أية معايشترط املشرع الجزائري لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية أن تكون الكارثة ذات شدة غ

 ملعرفة متى تكون شدة الكارثة عادية ومتى ال تكون كذلك.

 عدم التحديد الدقيق للمصالح التقنية التي يطلب رأيها قبل إعالن حالة الكارثة الطبيعية.

ا فهو وصف العقار املبني، ولذاستثنى املشرع الجزائري من مجال الضمان، بعض ألاضرار التي تلحق بأشياء ال ينطبق عليها 

 لم يكن بحاجة إلى التنصيص عليها أصال.

 وفي سبيل معالجة هذه النقائص يمكن تقديم التوصيات التالية:

  العمل على غرس الثقافة التأمينية لدى الافراد من خالل وسائل إلاعالم والعروض الترويجية من طرف شركات

 التأمين.

 ضد الكوارث الطبيعية في قانون واحد، أو دمج جميع ألاحكام املتعلقة به ضمن  جمع النصوص املتعلقة بالتأمين

 قانون التأمينات في فصل مستقل.

 .إدراج حرائق الغابات ضمن ألاخطار املغطاة بإلزامية التأمين ضد الكوارث الطبيعية 

  تطلب في كل عملية نقل ملكية عقار املذكور أعاله، على النحو التالي: "  14-10من ألامر رقم  12إعادة صياغة املادة

 أو إيجاره موضوع هذه إلالزامية، وثيقة تثبت الوفاء بإلزامية التأمين ..." 

 .ضرورة النص على عقوبات أكثر صرامة في حال مخالفة إجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية 

 .وضع معايير ملعرفة الشدة العادية وغير العادية للكوارث الطبيعية 

 التحديد الدقيق للمصالح التقنية التي يطلب رأيها قبل إعالن حالة الكارثة الطبيعية. ضرورة 

 .عدم وضع استثناءات من مجال ضمان آثار الكوارث الطبيعية، وتركها للقواعد العامة 

 قائمة املراجع:

دار الفكر الجامعي، ، 1دراسة تحليلية شاملة، ط-(: عقد التأمين بين النظرية والتطبيق4119أبو السعود، أحمد ) (1

 مصر. -إلاسكندرية

 10(: عدد 1991الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) (4

 14(: عدد 4110الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) (0

  11(: عدد 4112)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  (2

  21(: عدد 4112)ة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريد (1

 22عدد  (:4112)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  (6

    40عدد  (:4116)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  (7

 ألاردن.-، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1دراسة مقارنة، ط-لتشريع(: التأمين البري في ا4116العطير، عبد القادر ) (2

 (: دروس في قانون التأمين الجزائري، )د.ط(، دار هومه، الجزائر.4111بن وارث، محمد ) (9

تقرير سوق التأمين الجزائري املقدم إلى املؤتمر العام الثاني والثالثون لالتحاد العام (: 4112بن ميسية، يوسف ) (11

 يونية "حزيران". 41إلى  42بي للتأمين، املنعقد في الحمامات، تونس، من العر 
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 مصر.-(: أحكام قانون التأمين، )د.ط(، منشأة املعارف، إلاسكندرية4111منصور، محمد حسين ) (11

(: محاضرات في قانون التأمين، ألقيت على طلبة السنة الثالثة ليسانس "ل.م.د" تخصص 4141/4141علياتي، محمد ) (14

 املدية.-ون خاص، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع يحيى فارسقان

عفرة، حميد )د.ت(: الزالزل والكوارث الطبيعية في العالم العربي ومشروع املركز العربي للوقاية منها، وزارة السكن  (10

 .CNERIBوالعمران، املركز الوطني للدراسات وألابحاث املتكاملة في البناء 

 ألاردن. -، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان1النظرية والتطبيق، ط-(: التأمين وإدارة الخطر4112ت، حربي محمد )عريقا (12

-دراسة مقارنة، )د.ط(، دار املعارف العمومية، طرابلس-(: التأمين من الخطر1994غالييني، بديعة، ضناوي، عدنان ) (11

 لبنان.
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لفيضانات والتحكم فيها باستعمال نظم املعلومات الجغرافية مدينة تمنراست ما بين خطر ا  

The city of Tamanrasset between the risk of flooding and its control using geographic 

information systems 
 /الجزائر3قسنطينةالعالي، ط.د. بن شنة عبد 

PhD.Ben Shena Abdel Aali/ University of Constantin 3/Algeria 

 /الجزائر3قسنطينةمفيدة، بوقبرين ط.د. 

PhD.Bougabrine Moufida/ University of Constantin 3/Algeria 

 /الجزائر3قسنطينةأسماء،  ط.د. عليوش

PhD.Aliush Asma/ University of Constantin 3/Algeria 

 امللخص:

ملعاش إثر تعدي التجمعات العمرانية والسكنية على أنظمتها الهيدرولوجية؛ ودية أحد أنماط ألازمات البيئية في الزمن األا تشكل فيضانات 

أسس قانونية وآليات تطبيقية، كما أن هذه التخطيطات الراهنة ال تراعى درجة التقدم يط ممنهج مبني على قواعد علمية و وذلك في غياب تخط

 .ة غير مباشرة عالوة على تشييد بنايات في املناطق املعرضة للفيضانالتكنولوجي إضافة إال كل ذلك ال ننس ى العامل البشرى الذي له عالق

ئر سواء من الناحية إلاقتصادية الذي كلفها العديد من الخسا 4119/  19/  11برزها فيضان أمرت مدينة تمنراست بعدة فيضانات 

 .رضة للخطرراض ي في املناطق املعهذا راجع بالدرجة ألاولى إلى سوء استعمال ألا وإلاجتماعية، و 

إستعمال مختلف الصور الجوية و مرئيات ألاقمار الصناعية وكذا نموذج الرقمي لإلرتفاعات مع تخدام نظم املعلومات الجغرافية و إن إس

املعرضة  نألاحسن لقواعد البيانات و معالجتها إضافة إلى التحقيق امليداني تمكنا من الوصول إلى أن هناك تعدي على ألاراض ي و ألاماك الاستغالل

للحد من هذه الظاهرة، كما توصلت النتائج إلى أن أغلب املخططات  اقتراحاتللفيضان حيث من خالل هذه النتائج نستطيع إلى أن نتوصل إلى 

 ورة.طالعمرانية والهيكلية املتاحة حاليا غير كافية وغير مفهومة و بحاجة إلى  تقويم علمي مبني على دراسات علمية في ظل التقنيات املت

 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. 
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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 

 مقدمة:

ودية أحد أنماط ألازمات البيئية في الزمن املعاش إثر تعدي التجمعات العمرانية والسكنية على ألا شكل فيضانات ت

أنظمتها الهيدرولوجية؛ وذلك في غياب تخطيط ممنهج مبني على قواعد علمية وأسس قانونية وآليات تطبيقية، كما أن هذه 

م التكنولوجي إضافة إل كل ذلك ال ننس ى العامل البشرى الذي له عالقة غير مباشرة التخطيطات الراهنة ال تراعى درجة التقد

 .عالوة على تشييد بنايات في املناطق املعرضة للفيضان

التطرق ملوضوع الفيضانات في مدينة تمنراست مهم جدا خاصة انه يندرج ضمن الكوارث الطبيعية وذلك نتيجة  إن 

 ذ مرت املدينة بعدة فيضاناتإستدعي تحليل جميع الظروف والعوامل املؤدية للفيضانات  ملا تعانيه من املشاكل والذي ي

هذا راجع ، و الاجتماعيةو الاقتصاديةالذي كلفها العديد من الخسائر سواء من الناحية  4119/  19/  11ابرزها فيضان 

مخططات و  الي  يستوجب وضع سياسات وقائيةتوبال، راض ي في املناطق املعرضة للخطربالدرجة ألاولى إلى سوء استعمال ألا 

 . إلاسعاف و الذي سيساهم في التسيير املحكم عند حدوث خطر الفيضان على مستوى تمنراستكمخطط النجدة و استعجالية

في تسيير والحد من أخطار  SIG الجغرافية املعلومات نظم إبراز أهمية البحثیة الورقة هذه تحاول  سبق وحسب ما

لى ع باالعتمادوذلك  القرار املناسب اتخاذالوصول الى  خاللها من يمكن جغرافية بيانات قاعدة بناء خالل منالفيضانات، 

 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 خالل من الطرح هذا بتقديم سنقوم

 ليةالاستعجاللحد من التوسع العشوائي في املناطق املعرضة للفيضان؟ ما هي أبرز السياسات الوقائية واملخططات 

 . املنتهجة في مدينة تمنراست؟

 أوال: تحديد املفاهيم ألاساسية

 تعريف الخطر:.0

كلمة خطر بأنها حالة أو حدث طبيعي جيولوجي من صنع إلانسان أو  1922يا ألامريكي في عام عرف معهد الجيولوج

 .(11، صفحة 4111)شوقي رمضان شيكوش، ى حياة إلانسان وعلى ممتلكاتهم هور مخاطر محتملة علظظاهرة يترتب عليها 

لق بالوقاية من ألاخطار الكبرى املتع 41/14/4112املؤرخ في  41-12ون قانمن  4ويعرف املشرع الجزائري الخطر في املادة 

مل على كل تهديد محت القانون،" يوصف بالخطر الكبير في مفهوم هذا  يلي:تسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة كما و 

 . (4112)الجريدة الرسمية، إلانسان وبيئته يمكن حدوثه بفعل مخاطر طبيعية استثنائية و / أو بفعل نشاطات بشرية ".
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 :.الكوارث الطبيعية2

د تكون طبيعية ق واملمتلكات، ألارواحهي حادثة كبيرة ينجم عنها خسائر كبيرة في »املدنية حماية لعرفتها املنظمة الدولية ل

يا )عمدا( أو ال إرادإراديا سواء كان إلانسان،وقد تكون كارثة فنية أي مردها فعل  إلخ(العواصف . . .  الزالزل، )السيول،مثل 

وقع )م"القدرات الوطنية ق إذا كانت قدرة مواجهتها تفو  الدوليأو على املستوى  ،وتتطلب ملواجهتها معونة الوطن (بإهمال)

 .(معرفة

 :.تعريف الفيضان0

أو  ،محددةلفيضان كارثة طبيعية تحدث نتيجة هطول كميات كبيرة من ألامطار لفترة طويلة من الزمن في منطقة ا

وهو ظاهرة طبيعية تحدث عندما يزيد منسوب املياه في أي  السدود،أو فتد  ألانهار  كبيرة من الثلوج أو  ذوبان سريع لكميات

ل د.طارق الجما) الفيضانوكلما زادت سرعة جريان املاء من املنبع إلى مجرى الواد زاد  ضفافه،ليفوق ويعلو عن مستوى  واد،

 .(14، صفحة 4111، 

 : م املعلومات الجغرافيةنظ.4

جي للمعلومات الذي يقوم بتخزين وتحليل وعرض املعلومات م املعلومات الجغرافية هي عبارة عن نطام تكنولو نظ

( على SIG، بحيث ال يقتصر عمل نظم املعلومات الجغرافية )(10، صفحة 4112)د.فؤاد محمد غضبان، غير املكانية املكانية و 

ي د.خلف حسين علي الديلم) الباحث.اسطتها رسم أي شكل يحتاجه تخزين خريطة أو صورة فقط بل تخزين معلومات يمكن بو 

 .(11، صفحة 4111، 

 :الطبيعية ألاخطار في تسير هاالجغرافية ودور  املعلوماتنظم .9

 نتخزيو  في جمع متحكللوسائل و  ق تطوير طر املعلومات خالل السنوات ألاخيرة في تكنولوجيا  الهائلالتطور  ننتج ع

يتوفر على  الذي (ARCGIS)ومتنوعة ومن أهم هذه البرامج نجد برنامج  فةلبإصدار برامج مخت ذلكو نات البيايل لتحومعالجة و 

 .(ARCGIS 10.8)العديد من إلاصدارات آخرها 

ا في تسير هتوظيف نومات الجغرافية يمكلاملع م ا نظهالقدرات التي تتمتع بو  إلامكانات نالعديد م هناكوفي الحقيقة 

ية الطبيع ألاخطار حدوث  نعم املادية التي تنجالخسائر البشرية و  نالحد مالتخفيف و  اللخ نم ذلك، و الطبيعية ألاخطار 

من خالل توظيف جميع املعلومات  حيث تساهم في إعداد قاعدة بيانات عن كل خطر طبيعي يهدد املدينة أو العنصر البشري 

ن أجل الوصول إلى قاعدة بيانات نستطيع من خاللها الحصول حصائية وذلك مأو البيانات إلا ( خرائطكال)البيانات الورقية و 

لول ، ومن أهم هذه الحسائر الناجمة عن هذه الكوارثالتقليل من الخالقرار املناسب و  اتخاذعلى خرائط نهائية التي تمكننا من 

 رافية ما يلي : هذه الخرائط املتوصل إليها من خالل نظم املعلومات الجغ لالنتائج التي نتوصل إليها من خالو 

  املراقبةومات و لجمع املعوالرصد و الكشف أو ألاماكن املعرضة للفيضانات. إعداد خريطة النطاقات. 
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 السريعة والتكنولوجية لتقديبم املساعدةف الكوارث الطبيعية لتحديد خريطة النقاط السوداء ملخت. 

  يطة ا وخر هالغطاء النباتي منو  ألاراض ي خداماتاستخرائط  استنباطو  والصور الجويةالصناعية  ألاقمار معالجة صور

 .الطبيعية ألاخطار  نتطور خطر ما ممالحظة  كذلكالعمراني و  لتطور املجا

  للتعميرة لغير قابتحديد مناطق التعمير و. 

 ) مديرية الحماية املدنية(:سعافإلا عريف مخطط تنظيم النجدة وت.1

تنظيمية  إجراءاتمجموعة ن من ة مكو لة كارثة محتمهة ملواجسعاف عبارة عن أداة مخصصإلا مخطط تنظيم النجدة و

 اللهخية بكارثة معرفية مرجعيا توضع من لجماعات املحلليمي لقإلاى املستوى لالتي تتكفل عة مسبقا و لمادية مسجتقنية و 

قانون لا لذا وفقهكارثة و ن تتدخل في حالة أة عاديا التي يجب لاملستعم إلامكانيات امة التي تتجاوز لهحيز التنفيذ الوسائل ا

  .بالبلديةق لاملتع 2011جوان  44املؤرخ في  14-11

 .الكارثةمية هحسب أ مجمله جزئيا أو في لهنواع الكوارث يمكن تفعيأى كل لذا املخطط عهينطبق 

 :است: تشخيص الخطر بمدينة تمنر ثانيا

 )تمنراست  (هقارتقديم منطقة ألا .0

 ذروتها عريقة عرفت حضارة وشيد البدائي، إلانسان ظهر حيث سنة، ألف ستمئة تمنراست إلى مدينة تاريخ يعود

 هقار ليبطاسي اكتشفت والتي بتاريخ املنطقة، تحتفظ التي الحجرية والنقوش الرسومات ذلك على تشهد صحراء الجزائر،

 لوطنيةا الحظيرة اليونسكو نفتص حيث التاريخ، قبل ما الطلق لفنون  الهواء على متحف أغنى اليوم تمثل وهي والتديكلت،

 .(4112)بلدية تمنراست، العالمي املحفوظ  التراث ضمن لألهقار
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 مساحة على وتتربع البحر، سطد مستوى  م على   1375ارتفاع على للوالية، بالنسبة تجمع أكبر تمنراست مدينة تمثل

 تهقارت وواد سرسوف، واد تمنراست، واد (أودية ثالث وجود يميزها .نسمة 90619 يقدر ب سكاني وبتعداد هكتار 2136 قدرها

 .الوالية جنوب حساس موقع في تقع كما1 .رقم الوطني الطريق بها ويمر ،)

 ك،بلدية تاظرو  الشرق  من إدلس، بلدية الشرقي الشمال من عين أمقل، بلدية الشمال الغربي مند بلدية تمنراست يح

 .أبلسة بالغر  ومن قزام، عين بلدية الجنوبية الجهة من

كسبببها خصبببائص طبيعية فريدة ومناخ مميز عن باقي املدن أي ذهقار الإن محيط مدينة تمنراسببت واملتمثل في إقليم ألا 

فهي منطقة عبور هامة بين الشبببمال والجنوب أي بين الواليات ألاخرى والدول  اسببتراتيجيالصببحراوية كما تتميز املدينة بموقع 

 .ي مالي ونيجرالافريقية وذلك لحدودها مع دولت

 :الشبكة الهيدروغرافية للحوض التجميعي لواد تمنراست.2

من منابع أتاكور التي تتجه واد تمنراست يبدأ ميالد م، حيث 4912 بارتفاع ية من كتلة أتاكور املجاري املائ انطالقيبدأ 

تصبببببل ي في مرحلة الفيضببببانات و إال  إلى تانزروفتال تصببببل كلم حيث يقتصببببر نشببببباطه في أتاكور و 611نحو تانزروفت على مسببببافة 

 .واد سرسوف في شمال حي تهقارتبواد تمنراست 
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 (: الشبكة الهيدروغرافية لواد تمنراست22لخريطة )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCGIS 10.8: إنجاز الباحثين باإلعتماد على النمذج الرقمي لسإرتفاعات + املصدر

 : .الخصائص الهيبسومترية0

ي الحوض التجميع وحجم تضاريسذلك من أجل معرفة نوع و  باالرتفاعاتالخصائص املتعلقة  سنتطرق لدراسة بعض

 تمنراست.ملدينة 
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إلارتفاع م و4116قص ى بب كبيرة حيث يقدر إلارتفاع ألا بارتفاعات( أن الحوض يتميز 10إذ نالحظ من خالل الخريطة رقم )

 م1001ألادنى بب 

 تمنراستلواد  الارتفاعات(: خريطة 20الخريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCGIS 10.8ذج الرقمي لسإرتفاعات + و على النم باالعتمادإنجاز الباحثين  املصدر:

  تمنراست:ألامطار الشهرية لوالية .4

ر في تساقط ألامطا انعداماملدة بحيث يكاد مطار غير متساوي في نفس املكان و ، يشهد توزيع ألا على الصعيد الشهري 

قم هذا ما يبينه الجدولر شهر جوان إلى أكتوبر من كل سنة و ل ألامطار أكبر نسبة تساقط في السنة من تسجفصل الشتاء، و 

، هذه ألاخيرة تتضح لنا من خالل املعطيات التي نحصل عليها من املحطتين )أسكرم ير كمية التساقط بداللة إلارتفاعتتغ ،(11)
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منطقة تقارب الكتل الهوائية إذ تتشكل ألامطار من تنقل كتل الهواء م( ، حيث تقع بلدية تمنراست في 1016م، تمنراست 4116

 كلم.  21البارد نحو مدار السرطان الذي يمر في الجنوب بعين أمقل التي تبعد عن بلدية تمنراست ب 

 2209و  2221أسكرام للفترة املمتدة بين ألامطار الشهرية ملحطة تمنراست و متوسط  (:20الجدول )

املعدل  ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري  جانفي 

 الشهري 

 21811 1816 1806 6862 9819 16829 11812 0862 4802 1842 2812 1811 1814 تمنراست

 121822 482 1811 14802 01811 21842 4284 11811 181 1801 11812 1849 1821 أسكرام

 2205ة  بتمنراست املصدر : محطة ألارصاد الجوي

 :الواليةعلى بلدية تمنراست مقر  تأثير الفيضانات.9

ريان أدار و الهق ألاسكرام،منطقة الدراسة معرضة للفيضانات نتيجة سيالن ألاودية املنحدرة من سفوح جبببببال نواحي 

الت ، متنات، سرسوفوادك خطر على حي قطع الواد تمنراست الكبير و واد سرسوف مشكلة بذل فيالسيول حيث تتجمع هذه 

 هو ما قد يحدث خسائر ماديةي و فكثيرا ما يجرف واد تمنراست سيارات تريد ان تقطع الواد حي تبركات ،و  تهقارت،تافسيت،

 هي : تمنراست مدينةاملعرضة لخطر الفيضانات في  املناطق، حيث أن بشريةو 

   ادريانحي الطريق الواصل بين حي موفلون و. 

 الوادحي قطع بين حي سرسوف و  لطريقين الواصلينا.  

  الشماليةتهقارت الطريق الواصل بين حي تهقارت و.  

  تافسيتحي و  متناتالتالطريق الواصل بين حي.  

  للوادبسبب عدم وجود حاجز  متناتالتفيضان الواد ناحية حي.  

 .فيضان الواد ناحية حي تبركات بسبب عدم وجود حاجز للواد 

  حي تهقارت الشمالية)املنطقة الفاصلة بين حي سرسوف و البناء في مجرى واد سرسوف (. 

 :تمنراستاملتضررة من حدوث فيضان في مدينة  ألاحياءتحليل .1

لتقاء واد إنقطة ت و ال حي تبركات ، حي متناتالثالثة)يل العناصر املتضررة في املناطق لذه الدراسة سنقوم بتحهفي 

 . فيضانللاملعرضة  (واد تمنراست سرسوف و 

 : حي تبركات.0.1

حتل ي، حيث ة الجنوبيةهيقع حي تبركات في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة تمنراست يحده واد تمنراست من الج

  .نسمة 1110ما يقارب  هغ عدد السكان فيلكتار ويبه 21ذا الحي مساحة تقارب ه

ألشهرا  
 املحطة
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ذلك  هي ويتجلصألا ق املسار فينحرف مساره بسبب ضي هعند حدوث فيضان واد تمنراست يرتفع منسوب املياه في

 .ضعف قنوات الصرف يصبد الحي في حالة كارثيةطار الغزيرة و ألام، ومع تساقط الفيض نحو حي تبركات

 املعرضة لخطر الفيضان في حي تبركات (: املساكن20)الجدول 

 الحي
عدد السكان 

 )نسمة(

عدد املساكن 

 )مسكن(

البنايات 

 الفوضوية

معدل شغل 

 املسكن

ن عدد السكا

 املعرضين للخطر

 2 11حوالي  429 1110 تبركات
 411حوالي 

 شخص

 + معالجة الباحثين 2204التعمير املخطط التوجيهي للتهيئة و  املصدر:

مبنية بالطوب أو كذلك مباني ا بنايات فوضوية و همن 41، و %مسكن تقريبا 429ذا الحي هن عدد املساكن في أما لع

 . اهدد قاطنيهمما ي نهيار إلالى خطر إذه املباني ه ، فبعد حدوث الفيضان تتعرضالطين

 دم املباني الطوبية في حي تبركاتهت (:20)صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: مديرية الحماية املدنية لوالية تمنراست

 ددة أثناء حدوث فيضان في حي تبركاتهامل املهمةاملرافق  (:22) الجدول 

املرافق التي 

 تستقطب السكان 

 متوسطة  معهد للتعلم  عيادة مدرسة قرآنية مدرسة إبتدائية

 1 1 1 4 4 عددها 

 +معالجة الباحثين2204التعمير صدر: املخطط التوجيهي للتهيئة و امل

افق ملر حي مستقطب بسبب ا ه، وكونحياء املجاورةألا سكان وللمة هذا الحي يقدم خدمات مهن أ الاعتباربعين  باألخد

، سنة 12يتجاوز  ال م هطفال الذين عمر مر حتمي خصوصا ألا أ هشخاص فيألاعدد  رتفاعافيعتبر  هوضعة فيمالخدمات املتو 
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ذا كالفيضانات، و ثناء حدوث أذا الخطر قبل و همجرى الواد لوضع حل لاملصالح املعنية مراجعة املوقع و ى لمما يستوجب ع

  البناياتو  ذه املرافقهفي  إلاجالءو للتنبيه تثناء حدوث الفيضاناأ إلاستنفارالشرطة في حالة الحماية املدنية و  مصالحتدخل 

 ع حي تبركات بالنسبة لواد تمنراست(: موق20املخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCGIS10.8+  2204التعمير د على املخطط التوجيهي للتهيئة و باالعتما 2020 املصدر: إنجاز الباحثين

 :تال متناتحي .2.1

ذا هة الجنوبية الشرقية يحتل هينة تمنراست يحده واد سرسوف من الجت في الجزء الشرقي من مدال يقع حي متنات

عند حدوث فيضان لواد سرسوف يرتفع  .نسمة 1040ما يقارب  هغ عدد السكان فيلكتار ويبه11846الحي مساحة تقارب 

 . الواد انثر فيضإفيضان للت معرض ال يصبد حي ماتناتلى السرير الكبير و إمنسوب املياه 
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 تال املساكن املعرضة لخطر الفيضان في حي متنات (:0)قمالجدول ر 

 الحي
عدد السكان 

 )نسمة(

عدد املساكن 

 )مسكن(

البنايات 

 الفوضوية

معدل شغل 

 املسكن

عدد السكان 

 املعرضين للخطر

 6 11حوالي  1441 1040 متناتالت
 211حوالي 

 شخص

 احثين+ معالجة الب2204التعمير صدر: املخطط التوجيهي للتهيئة و امل

، وعند حدوث فيضان تتأثر شةها بنايات فوضوية همن 1، و %مسكن تقريبا 1441ذا الحي هن عدد املساكن في أما لع

 . شةهالبنايات الهذه 

 متناتالت ددة أثناء حدوث فيضان في حيهامل املهمةاملرافق  (:4) الجدول رقم

املرافق التي تستقطب 

 السكان 

 ملعب  مسجد  يادةع مدرسة قرآنية مدرسة إبتدائية

 1 0 1 4 0 عددها 

 +معالجة الباحثين2204التعمير صدر: املخطط التوجيهي للتهيئة و امل

ي السرير ذه املرافق تقع فهن أبالتالي بما م و هشغالأا السكان قصد قضاء هذا الحي العديد من املرافق التي يتجمع فيهفي 

ية معالجة ى املصالح املعنلذه الحالة يتوجب عهث فيضان ذو تدفق كبير في ثناء حدو أددة بالخطر هي مهالكبير لواد تمنراست ف

 .مكنأيير مسار الواد خارج املدينة إن ديد بمحاولة تغهذا الته
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 (: موقع حي متناتالت بالنسبة لوادسرسوف02املخطط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCGIS10.8+  2204التعمير و  د على املخطط التوجيهي للتهيئةباإلعتما 2020 املصدر: إنجاز الباحثين

 : نقطة التقاء واد سرسوف مع واد تمنراست.0.1

سرسوف  تحديدا وادا شيدت في مجرى الواد و هلكون تمنراستكثر خطورة في مدينة ألاذه املنطقة النقطة السوداء هتعتبر 

-تدائيةاب -متوسطة –مسجد  –وق س)املرافق و ما الخدمات هذان تتمركز فيالل سرسوفحي قارت و ها تربط بين حيي تهنأحيث 

 . مألا ى حسب النواة لى التوسع علذا الخطأ ناجم عه وكذا السكان(...-مكتبة

ا هغمر  يسبب والطرقات مماف املمرات لثناء حدوث فيضان واد سرسوف يستمر الفيض في الجريان العشوائي في مختأ

يان املياه ا بالتراب حيث يستمر جر هنغمار إة البالوعات و لبب ق، وبسيدية املبنية بالطينلتدمير بعض املنازل التق وكذا يسبب

 .السطد على
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 في وسط املدينةنقطة التقاء واد سرسوف مع واد تمنراست  (:2)صورة 

 

 

 

 

 

 املصدر: مديرية الحماية املدنية لوالية تمنراست

مطار الفجائية ألا طول وابل من هن خطر الفيضانات في تمنراست قد يصبد كارثة حتمية في حالة أن هذا يبر هكل 

 .البشرية و أيل من الخسائر سواء املادية لتقللول للايجاد حطات املعنية ملجرى الواد و لالس مراجعةمما يستدعي  الاستثنائيةو

 تمنراست  سرسوف ووادإلتقاء واد (: موقع 20املخطط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCGIS10.8+  2204التعمير توجيهي للتهيئة و د على املخطط الباالعتما 2020 املصدر: إنجاز الباحثين
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 :الفيضاناتأسباب .7

 : ألاسباب املباشرة.0.7

 سقوط أمطار بكميات كبيرة في ظرف زمني قصير.  

  سكرامأالفيضانات التي تعاني منها منطقة تمنراست قادمة من ألامطار املتساقطة في منطقة .  

  ماكنألا في بعض  نعدامهااعجز أنظمة صرف املياه، و. 

 :ألاسباب الغير مباشرة.2.7

  ألاوديةى حواف لالبناء عقواعد البناء كالتعمير الفوضوي و  مراعاتعدم.  

 اهعدم تنظيف البالوعات خاصة الرئيسية منشبكات صرف املياه و  عدم صيانة.  

 للطرقاتير الخنادق املحاذية هعدم تط.  

 (.منهابة لالص )خاصةالطبيعي  مجراهاعن  فهاانحرالى إايات باملجاري املائية مما يؤدي تفريغ النف 

  أحياء املدنعدم رفع النفايات والقمامة من الشوارع و. 

 الحلول الوقائية املتبعة:لخطر الفيضانات بمدينة تمنراست و املتوقعة  ثالثا: السيناريوهات

 املرحلة النظرية للسيناريو: .0

 في:ثلة تعتمد هذه املرحلة أساسا على جملة من املهام املتم

  إلاسعاف.ائق املعتمدة في عمليات النجدة وتحديد الوثجمع و 

 ألاكثر تضررا في مدينة تمنراست رضة لخطر الفيضان وإعداد مخطط يتم فيه تحديد ألاحياء املع 

  بر كمرجع أثناء التي ستعتالطرق ذات حركة املرور الخفيفة و إعداد مخطط الطرق ملدينة تمنراست من أجل معرفة

 املنكوبة.إيصال املساعدات لألحياء إلانقاذ و عمليات 

 وضع إشارات إلانذار املبكر 

بدرجة كبيرة جدا هي حي  على مخطط خطر الفيضانات بمدينة تمنراست فإن ألاحياء املعرضة لهذا الخطر  باالعتماد

 بالتالي سنأخذها كعينة لدراسة هذا السيناريو املقترح.حي متناتالت وحي تهقارت و تبركات و 

 : املرحلة التطبيقية للسيناريو.2

تفعيل خلية أزمة التي من خاللها يتم ارئ و عند حدوث فيضان خطير في مدينة تمنراست فإنه يتم إلاعالن عن حالة طو 

سؤولي مم بإعطاء مهام لرؤساء و الذي بدوره يقو ذي يرأسه السيد والي الوالية، و تنصيب مركز القيادة على مستوى مقر الوالية ال

 : ات العمومية واملتمثلة فيما يليإلادار 

  له.مراجعة مخطط خطر الفيضانات بمدينة تمنراست لتحديد ألاحياء ألاكثر عرضة 

 ذلك.تقييم الوقت الالزم في ائل الضرورية في عملية إلانقاذ و حجز كل الوس 
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  املتوفرة.استدعاء املوارد البشرية 

  فصل.مإعالم السيد الوالي باإلجراءات املتخذة عن تقرير 

 املهام الواجب القيام بها بعد إلاعالن عن حالة الطوارئ: .0.2

  نجدتهم:أ.مهمة إنقاذ ألاشخاص و 

لبحث، اتمنراست مع واد سرسوف فإنه يتم التكفل بضمان كل عمليات  التقاء وادنظرا لوقوع خطر الفيضان في نقطة 

 التدخل.ليات تنسيق عمهم باإلضافة إلى التكفل بتنظيم و لكاتممتدابير الضرورية لحماية ألاشخاص و أخذ التو  إلاسعاف، إلانقاذ

نجدتهم عن طريق مركز القيادة مسؤولية عمليات إنقاذ ألاشخاص و  تتولى مصالح الحماية املدنية لوالية تمنراست

مهمة ألاول  ىيتم تعيين ضابطين برتبة رائد حيث يتولالحماية املدنية لوالية تمنراست، و  العملي تحت مسؤولية السيد مدير 

يب الذي يتولى مهمة مسؤول عملي ضابط برتبة نقاني مهمة مسؤول قاعدة إلامداد، و الثمداوم مخطط تنظيم إلاسعاف و 

الء ل السير الحسن لعمليات إلاجهذا من أجشرية املتاحة في مدينة تمنراست و املوارد البيقوم بجمع كل الوسائل املادية و  الذيو 

 إلانقاذ.و

 إلاسعاف وإلانقاذمخطط  (:24ملخطط )ا

 

 ARCGIS10.8على معطيات الحماية املدنية لوالية تمنراست +  باالعتمادإنجاز الباحثين  املصدر:
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 التسيير الراشد لسإعانات:  .ب

ذا تقييم كنظيم دارة توزيع املواد ألاساسية، و بعد جمع املنكوبين في أماكن إلايواء املؤقت يجب أن يعد في أقرب آلاجال ت

أماكن بة و املنكوبين في املنطقة املنكو  جندة في جهاز تنظيم التدخالت وإلاسعافات واملواطنينالحاجيات الغدائية للفرق امل سدو 

 ذلك.إعادة الدورة العادية لتوزيع املواد الضرورية إلى حالتها املعتادة كلما أمكن  وكدا، إلايواء املؤقت

كوين معهد الت اختيار ، حيث تم سيد مدير التجارة لوالية تمنراستد التقع مسؤولية التسيير الراشد لإلعانات على ي

)إلاقامة الجامعية للذكور( كمقر  14املقابل ملكان إلايواء املؤقت )الجامعة( و  11ن إلايواء املؤقت املتواصل الواقع جانب مكا

هذا املقر نظرا لقربه من  اختيار قد تم و ، 11ملحاذي للطريق الوطني رقم ا، و ي يتموقع على حدود حي تهقارتلجمع املؤن الذ

 املؤقت.ماكن إلايواء أ

يتم تعيين نائب مدير التجارة لوالية تمنراست كمداوم مسؤول في مخطط تنظيم إلاسعافات عن التموين، أما املسؤول 

ن القادة العملياتيو قد تم تكليف لجودة بمديرية التجارة للوالية و عن قاعدة إلامداد فقد تم تعيين رئيس مصلحة مراقبة ا

 التجارة.بمراقبة الجودة في مديرية 

يواء بالنسبة إلى أماكن إلا ، و 11وبة عبر الطريق الوطني رقم يتم توزيع إلاعانات من مقر جمع املؤن نحو املنطقة املنك

ارج مدينة تمنراست خ ، أما إلاعانات القادمة منر إلاعانات محاذي ألماكن إلايواءهذا لكون مقاملؤقت فال نعتمد أي مسار و 

عين قزام جنوبا عبر طريق و  11فتمر عبر الطريق الوطني رقم البلديات املجاورة شماال نحو قاعدة إلامداد من عين صالح و 

 املدينة.مع مراعاة عدم إلاخالل بحركة املرور في  إلافريقية،الوحدة 

 مسارات توزيع املؤن مخطط جمع إلاعانات و  :(29املخطط )

 

 ARCGIS10.8على معطيات الحماية املدنية لوالية تمنراست +  باالعتمادإنجاز الباحثين  املصدر:
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 :التدابير الواجب اتخاذها ملواجهة خطر الفيضانات في بلدية تمنراست.2.2

لعديد فت الاملنطقة إذ خ يالتهااملدن الجزائرية خطر الفيضانات والتي عانت من و من ا هتعاني مدينة تمنراست كغير 

ات تقوم مصالح الحماية حدوث الفيضانأثناء  التسيير الراشدجل السيطرة و أمن و بشرية، و أالخسائر سواء مادية كانت من 

ت من تحضيراشغال و أة مخاطر الفيضانات القيام بعدة هملواج الاستعدادوبالتحضير  املختصةية لالجماعات املحاملدنية و 

 : دابير هيومن أهم هذه الت جل التخفيف من حدة الكارثةأ

 مجرى الواد  إنحرافة الشرقية من حي تبركات الذي يعاني من هى مستوى واد تمنراست في الجلبناء جدار الحماية ع

 .الحينحو 

 مجرى  إنحرافالذي يعاني من  متناتالتة الشرقية من حي هى مستوى واد سرسوف من الجلبناء جدار الحماية ع

 .نحوهالواد 

  تي حي تبركات الون و لى مستوى واد تمنراست خاصة الناحية الجنوبية من حي موفلاجدة عتدعيم جدران الحماية املتو

 .ارهتم تدمي

 ملياه بسبب خطر جرف ا همنع العبور منت الشرقية بسبب غمره باملياه و ر قاهت حيقارت و هإنجاز جسر يربط بين حي ت

 .مارةلل

  الفيضانثناء أب غمر الطريق باملياه حي قطع الواد بسبت الشمالية و ر قاهإنجاز جسر يربط بين حي ت. 

 .حي قطع الوادت الشمالية و ر قاهتحطم الطريق الرابط بين حي ت (:20الصورة )

 

 

 

 

 

 

 2222املصدر: إلتقاط الباحثين 

  بنفس مستوى مجرى الواد لذا يصبد  هكونه باملياه و حي قطع الواد بسبب غمر إنجاز جسر يربط بين حي سرسوف و

 .الفيضانل اثناء املرور عبره مستحي
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  ةتنظيف البالوعات املتواجدة داخل املناطق السكنيصيانة مجاري املياه وقنوات الصرف و. 

  حص ى  رمل، حجارة، البناء(رفع الركام و بقايا مواد  ذلك من خالل طرقات و املمرات و للالتنظيف املتواصل و املنتظم

  .املطروحة فوضويا (، ..... الخ

  طارألامالحواجز التي قد تكون عائقا أمام الجريان العادي ملياه ت و ال حات العمومية من الفضاملساودية و ألا تنظيف 

شط في ت التي تنال املقاو يث ذلك وإضافة وسائل املؤسسات و دي مع تحدلالبو  الوالئيالوسائل املسخرة في املخطط  مراقبةو 

 . دية حديثاليم البلإق

  أماكنإمكانية توفير طرق و ال دراسةمخيمات و  حتضاناا هي من شأناملساحات التاكن و ألامإحصاء جميع تعيين و 

 .) قدرة استيعاب الخيم ......الخ ماء، )طاقة،قامة إلا

 ودية لفائدة املواطنين والبدو الرحل والرعاة والقاطنين قرب ألا ية تحسيسية بمخاطر الفيضانات خاصة لالقيام بعم

 .مدارسإذاعة و  مساجدجمعيات و مال الوسائل املتاحة من ذا باستعهودية و ألا 

 خاتمة: 

لقدرة كات حيث تعجز الاملمتالثروات و  ألارواح،تسبب العديد من الخسائر في حيث خطار الطبيعية دمار كبير ألا  تخلف

ف حجم الكارثة بحسب حجم لو يخت هاا و التكيف معهضرر أيل لح أحيانا من تقلا قد تفها لكنهالبشرية املحدودة عن إيقاف

أو  قيقية،الحا هيمكن تحديد أسباب ال ا من تعقيد، بحيث ها ملا فيهرة الفيضانات أبرز اها، حيث تعد ظهر التي تسببالخسائ

 . اهم بشكل أو بأخر في حدوههناك عوامل كثيرة ومتنوعة تساه أنذا املجال ذلك هالوصول إلى نتائج جد دقيقة في 

 يحيث مخاطرها على املحيط الحضر الجغرافية، تم إبراز ت علومااملباستخدام نظم  ظاهرة الفيضاناتوعند دراسة 

البناء بمحاذاة ألاودية إذ تمكنا من تحديد املناطق املعرضة لخطر الفيضان حيث يمكننا هذا الخطر إثر البناء العشوائي و نتج 

ذلك من أجل ان و حدوث الفيض وإلاسعاف أثناءكما تطرقنا إلى مدى فعالية مخطط النجدة . التدخل قبل حدوث الكارثة

 للكارثة.التسيير العقالني 

 :قائمة املراجع

 .التوزيعدار الصفاء للنشر و  :عمان.نظم املعلومات الجغرافية أسس و تطبيقات .(2011) .خلف حسين علي الديلمي .د (1

 .الفكر للطباعة :سوريا.استراتيجية إدارة املخاطر .(2010) .طارق الجمال .د (4

 .دار أسامة للنشر و التوزيع :عمان ألاردن.نظم املعلومات الجغرافية .(2014) .فؤاد محمد غضبان.د (0

 خطار الفيضانات ) مذكرة ماجستير(. املسيلة: جامعة محمد بوضياف.(. العمران وأ4111رمضان شيكوش. ) شوقي (2

 4141-19-41في  11:11تم إلاطالع على املوقع الساعة , موقع معرفة (1

https://www.marefa.org/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%

B9%D9%8A%D8%A9 

 .الاسعافات لوالية تمنراستحول مخطط تنظيم التدخالت و مداخلة املدنية،مديرية الحماية  (6
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 .2004ديسمبر  29املؤرخة في 84العدد  .(2004) .الجريدة الرسمية (1

 التعمير(. املخطط التوجيهي للتهيئة و 4112بلدية تمنراست. ) (2

 محطة ألارصاد الجوية لوالية تمنراست (9

 مديرية الحماية املدنية لوالية تمنراست (11
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 ونتائجها على الحياة البشرية والحيوانية والنباتية ألاخطار الطبيعيةآثار 

Effects and consequences of natural hazards on human, animal and plant life 
 الجزائر /2جامعة وهران  /قميدة عبد هللا  ط.د.

PhD.Abdallah GUEMEIDA/ University of Oran2/Agleria 

 الجزائر /2جامعة وهران  /صادق ويسط.د.

PhD.Sadek OUIS / University of Oran2/Agleria 

 امللخص:

وأمن يجب املحافظة عليه، على الرغم من منذ أن وطأة أقدام إلانسببببببببان ألارض وهو يكن للطبيعة التقدير والاحترام ويعتبرها مصببببببببدر رزق 

أن شببببببقسبببببوتها عليه في بعض ألاحيان. كما أن البيئة كانت وال تزال املحيط الذي يوفر شبببببروط الحياة، ومصبببببدر رزق لكل البشبببببر، والتاريخ في هذا ال

ظروف لوقت يبين لنا كيف تم التكيف مع اليحتفظ لنا بالكثير من الشببببواهد التي يتجلى من خاللها الانسبببببجام بين إلانسبببببان والطبيعة، وفي نفس ا

يه لاملناخية الصبعبة، كالفيضبانات والجفاف، والتي جابهتها البشبرية دون أن تتسببب فيها، وخير ما نسبتدل به في هذا املجال قصبة سبيدنا يوسبف ع

عة املقبل نتيجة سببنوات الجفاف املتتالية السببالم مع ملك مصببر حين فسببر رؤية امللك، والتي على أسبباسببها تم وضببع خطة أمنية ملواجهة خطر املجا

 التي ضربت املنطقة بعد ذلك.

لم تعرف املجتمعات البشببرية منذ وجدت الحياة على سببطد الكرة ألارضببية التلوث الذي يشببهده عصببرنا الحالي، وبدأت تتجلى مظاهر تأثير 

ته التي ليس لها حدود كانت على حساب ما وفرته الطبيعة من تنوع إلانسان ورغبا فشجاعةإلانسان على البيئة من خالل التدهور البيئي السريع، 

بيولوجي. فهذه ألاخيرة تضبببببررت كثيرا من جراء النشببببباطات الصبببببناعية والتجارب العلمية السبببببلمية والعسبببببكرية إلى حد أن أصببببببحت تهدد الشبببببروط 

. فالتقدم العلمي املذهل الذي اسببتفادت منه البشببرية كان على ألاسبباسببية للحياة لكل من الجنس البشببري والكائنات الحية والنباتية على حد سببواء

ادية صحسباب أمور أخرى أكثر أهمية وضرورية الستمرار الحياة على سطد الكرة ألارضية، كما أن التدهور البيئي ال يشكل خطرا على التنمية الاقت

بيعية، وتهديد ملسببتقبل الحياة على الكرة ألارضببية بفعل التلوث بأشببكاله والاجتماعية لوحدها، وإنما هو مؤشبر ال يمكن إدراكه السببتنزاف املواد الط

 املختلفة.

ولقد تعددت ألاشببببببببكال ومظاهر التلوث البيئي في عصببببببببرنا الحالي، حيث أصبببببببببحت تشببببببببمل التلوث الجوي الناتج عن الغازات املنبعثة بفعل 

لبترول والغببباز(، والتلوث الحيوي بسببببببببببببببببب تلوث الكبببائنبببات الحيبببة، مثبببل احتراق مصبببببببببببببادر الطببباقبببة التقليبببديبببة، وبببباألخص وقود ألاحفوري )الفحم، ا

املكروبببات البكتيريببة والفيروسببببببببببببات والفطريببات، والتلوث الكيمبباوي بسبببببببببببببببب املبيببدات الكيمبباويببة والغببازات ومخلفببات املصببببببببببببانع. ولكون العببديببد من 

ملثال الجلي للتلوث في هذا الشبببببببأن حادثة املفاعل النووي الروسببببببب ي الكيماويات لها نشببببببباط إشبببببببعاعي فإن ذلك يؤدي إلى التلوث إلاشبببببببعاعي للبيئة، وا

 تشرنوبيل.

 التغيرات املناخية، التلوث، البيئة، الاحتباس الحراري، التصحر والجفاف، الفيضانات، حرائق الغابات. الكلمات املفتاحية:

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 
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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 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 ألاوبئة التي عرفت في القرن 

هي شأن داخلي يخص بالدرجة ألاولى سيادة الدول فإن  19قبل ظهور جائحة كورونا  التاسع عشر، فإذا كانت محاربة ألاوبئة

قضايا املناخ ال تبدو كذلك، فالتغيرات املناخية الحاصلة قد حتمت على العالم أن يتبنى مقاربات دولية تتجاوز قدرات الحدود 

الجغرافية لكل بلد، ولعل الاتفاق حول املناخ الذي وقع عليه منذ حوالي ربع قرن داخل أروقة ألامم املتحدة يؤكد على هذا 

ضه من تبعات على الدول الفقيرة وانعكاساته السلبية على الدول املتطورة، قد جعل من قضية الطرح، فتغير املناخ وما يفر 

املناخ قضية عاملية بامتياز تفرض على الجميع اتخاذ مواقف مشتركة عابرة للحدود، لهذا السبب سارع املجتمع الدولي إلى 

لك من أجل التوصل إلى "الحوكمة الشاملة" القادرة على البحث عن صيغ للحوار  ولتنسيق املواقف والرؤى بين دول العالم وذ

التعامل مع الطوارئ املناخية املنذرة بالدمار كاالحتباس الحراري، التصحر والجفاف والفيضانات، كمؤتمر استكهولم سنة 

ؤتمر ألامم املتحدة ، م1912، ندوة املكسيك "كوكريوك" حول أنماط استخدام املوارد واستراتيجيات البيئة والتنمية سنة 1914

...إلخ. وتجنب 4111، مؤتمر التوازن البيئي والتنمية الحضرية املستديمة سنة 1994حول البيئة والتنمية )قمة ألارض( سنة 

الكارثة أمر ممكن إذا توفرت إلارادة الدولية. إذ من شأن ترشيد النظام الاجتماعي والاقتصادي على املدى القصير وتبني توجها 

نتاج، أن يخفف من املضاعفات السلبية التي تطال املناخ، وهذا بطبيعة الحال مرهون بقرارات املؤسسات الحيوية إلا  آخر في

ألاساسية للنظام الدولي، ولتحديد املفاهيم حول موضوع الدراسة سنقوم بتقديم معلومات ومفاهيم عامة حول: ماهية 

ت إلى التي أد املسبباتت؟ التصحر والجفاف؟ حرائق الغابات؟ وماهي الانزالقات الطبيعية؟ التغيرات املناخية؟ الفيضانا

 حدوهها؟

وتكمن أهمية البحث في التفاقم الكبير للمشاكل البيئية وانعكاساتها الخطيرة على الصحة إلانسانية والحيوانية، 

 سائل البيئية وإشكاليات التغيراتوتداعيات ذلك على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما دفع بالدول إلى إدراج امل

املناخية ضمن سياساتها وبرامجها التنموية، بل إن البعض منها خصص وزارات أو هيئات، سواء من حيث وضع التشريعات 

 أو البرامج الوطنية املتعلقة بحماية البيئة وترقيتها.

اخية، وإدراكا منا ألهمية هذا املوضوع ونظرا لقلة الدراسات والكتب واملجالت املتخصصة في موضوع التغيرات املن

وتداعياته على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام املتزايد على املستوى الدولي وإلاقليمي أو املحلي، يهدف هذا 
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ضامين املنهجية ديد املالبحث إلى إبراز  املصطلحات واملفاهيم املرتبطة بموضوع التغيرات املناخية، ملا لها من أهمية بالغة في تح

والعلمية لهذا املوضوع، مما يسهل علينا فهم تفاعل عناصر البيئة وما ينتج عنها من آثار قد تدمر منظومتنا البيئية، وكذا 

 تحيين أنواع ألاخطار الطبيعية املحيطة باإلنسان وممتلكاته، والثروة الحيوانية والنباتية، والخسائر التي تخلفها.    
 

 :لتغيرات املناخيةا أوال:

للحد من  حلول تشكل التغيرات املناخية اليوم، التهديد ألاول الذي تواجهه إلانسانية ويمثل مشكلة عاملية تحتاج إلى 

، التي تتسبب في تلويث الغالف الجوي وارتفاع درجة حرارة ألارض، وبروز ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي لها الانبعاثات الغازية

 (.42ص.، 4111قة ألاوزون من جهة وتؤثر على أنماط سقوط ألامطار عبر العالم )بان كيمون، آثار على طب
 

 :تعريف التغير املناخي .0

إن التغيرات املناخية تهدد كل إلانسانية، حيث أنها في ذات الوقت تتيد الفرصة للمجتمع في النهوض كفرد واحد ملواجهة 

، 4119الحاضرة وترك عالم أفضل لألجيال القادمة )فتحي إسماعيل وآخرون، هذا التحدي، ولتلبية احتياجات أجيالنا 

 (.141ص.
 

 :التعريف اللغوي  .0.0

يمكن تعريف التغير املناخي بأنه تغيير أو إخالل أو تخلف عنصر معين ما يؤدي إلى عدم بقاء أصل الش يء، فهو تغير أو 

لحاصل في توازن الطاقة وسريانها ويكون مؤثرا في النظم البيئية إخالل طويل ألامد يحصل في حالة املناخ نتيجة التغير ا

 .والطبيعية

 :التعريف الاصطالحي .2.0

ر سلبا على ويؤث التغير املناخي هو التغير املستمر في مناخ الكرة ألارضية، ناتج عن أسباب كونية أو طبيعية أو بشرية،

 يؤدي لوقوع كوارث مدمرة.املحيط الجوي، و 
 

 :ف القانونيالتعري.0.0

 :عرفته اتفاقية ألامم املتحدة إلاطارية بشأن تغير املناخ في املادة ألاولى كما يلي

مصطلح تغير املناخ يعني تغييرا في املناخ بصورة مباشرة أو غير مباشرة الذي يفض ي إلى تغير في تكوين الغالف الجوي 

 (.0ص.، 1994على فترات زمنية مماثلة )اتفاقية ألامم املتحدة، العالمي والذي يالحظ، باإلضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ 

 :ات املناخية على البيئة وإلانسانتأثير التغير .2

إن التغيرات املناخية تساهم في حدوث ظواهر مناخية متطرفة، مثل العواصف، الفيضانات والرياح القوية، ولهذه 

ماعية، ومن بين القطاعات الحساسة وألاكثر تأثرا بالتغيرات املناخية يمكن ألاخيرة تأثير بالغ على القطاعات الاقتصادية والاجت

 ذكر قطاع الزراعة، الغابات، املياه والصحة. 
 

 :الزراعة.0.2

إن الاحتباس الحراري ساهم في تفاقم أزمة سوء التغذية، في الدول التي تعتمد على القطاع الزراعي كمصدر أساس ي 

يموتون سنويا، بسبب سوء التغذية، ناهيك مليون شخص  1.0املية، فإن حوالي ة الصحة العللعيش، فتبعا لتقديرات منظم

عن ما يخلفه الجفاف والفيضانات من خسائر وأمراض فتاكة، كما تؤثر الظروف املناخية املضطربة على إنتاج الحبوب 
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فالوضع سيزداد خطورة )حسب تقرير ألامم والبقوليات وأهم املحاصيل الزراعية، وفي حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة 

"أكثر الشعوب تأثرا من الوضعية البيئية العاملية الحالية باألخص التغيرات املناخية هي الشعوب  4111املتحدة إلانمائية لسنة 

م"(، فعلى مليار شخص يعيشون بأقل من دوالر في اليو  6.4الفقيرة، فهذا الوضع من شأنه أن يساهم في تفاقم الوضع فحوالي 

سبيل املثال فإن ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من درجتين يؤثر على إنتاج املحاصيل الزراعية في الكثير من الدول إلافريقية، 

 .(21، ص4116ألامر الذي يشكل خطرا كبيرا على اقتصادها )ميهوبي، 
 

 التصحر.2.2

والتغيرات املناخية، حيث اعتبرت أن تدهور ألارض في  ربطت اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة التصحر بين هذه الظاهرة

املناطق القاحلة، وفي املناطق الرطبة ينتج عدة عوامل من بينها التغيرات املناخية وظاهرة التصحر. عادة تطلق ظاهرة التصحر 

ية إلى ي يمكن أن تؤدي في النهاعلى حدوث عملية الهدم أو تدمير الطاقة الحيوية لألرض )النباتات الطبيعية وموارد املياه(، والت

ظروف تشبه ظروف الصحراء، وهو مظهر من مظاهر التدهور الواسع لألنظمة البيئية الذي يؤدي إلى تقلص الطاقة الحيوية 

 الألرض، املتمثلة في إلانتاج النباتي والحيواني، مما يؤثر سلبا على صحة إلانسان والحيوان والنبات. كما أن للتصحر تأثيرا بالغ

على الحالة الاقتصادية للبالد، ويعتبر التصحر أحد املشاكل البيئية الخطيرة التي تواجه العالم حاليا، التي ال تقدر وال تحص ى  

من مساحة اليابسة، وهي موطن ألكثر من مليار إنسان، وأغلب سكان املناطق  % 21وتقد  مساحة ألاراض ي املعرضة للتصحر بب 

بلدان النامية )إفريقيا، آسيا وأمريكا الالتينية(، ويؤثر التصحر على القارة إلافريقية بشكل خاص، عرضة للتصحر، وتقع في ال

حيث نمت الصحاري على طول منطقة الصحراء الكبرى، وفي هذا الشأن أكدت مختلف تقارير الهيئة الحكومية الدولية لخبراء 

تالف مساحات كبيرة من ألاراض ي الصالحة للزراعة )ميهوبي، املناخ، أن الاحتباس الحراري زاد من حدة ظاهرة التصحر بإ

 .(21ص.، 4116
 

 آلافات وألامراض .0.2

إن الرتفاع درجة الحرارة نتائج وخيمة على املقومات ألاساسية للصحة، ولإلصابات والعلل التي هي نتيجة للتغيرات 

 ا يتبعه من نتائج خطيرة تصيب صحة إلانسان والحيوان علىاملناخية التي تفاقمت بسبب الارتفاع املتزايد لدرجات الحرارة، وم

حد سواء، فالحرارة تؤثر على عملية التنفس، وتتسبب في اختناق كبار السن واملصابين باألمراض التنفسية، وخاصة النساء 

اض املعدية كاملالريا، الحوامل وألاطفال، كما أن الوضع املترتب عن الحرارة املرتفعة والرطوبة أدى إلى سرعة انتشار ألامر 

والكوليرا وغيرها في مناطق لم تشهد هذه ألامراض من قبل، وتكاثر الفيروسات والجراثيم وغيرها من عوامل ونواقل ألامراض، 

هذا باإلضافة إلى زيادة خطر التعرض ألمراض خطيرة كسرطان الجلد، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من تركيز غاز ألاوزون 

 (.21ص.، 4116، الذي هو ملوث خطر يفسد الرئة، ويزيد من مشاكل املرض ى واملصابين بالربو، وأمراض الرئة )ميهوبي، في الجو

كما تجدر إلاشارة إلى أن فصول الشتاء املتعاقبة واملعتدلة حراريا، فقدت دورها الطبيعي في الحد من مجموعة الجراثيم 

العقد ألاخير زادت حرارة وطوال، مما زاد من املدة التي يمكن لألمراض أن والفيروسات، ولوحظ كذلك أن فصول الصيف في 

تنتقل من خالله، ولقد صب تقرير الهيئة الحكومية الدولية لخبراء املناخ في هذا الاتجاه، حيث تمت إلاشارة إلى أنه من املمكن 

ألاشخاص خاصة الذين يملكون قدرة ضئيلة على  يين منال أن تؤثر النتائج املتوقعة واملتعلقة بتغيير املناخ، على صحة امل

 (.26ص.، 4116التكيف )ميهوبي، 
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 الفيضانات ثانيا:

 :تتعريف الفيضانا.0

يعرف الفيضان على أنه ارتفاع منسوب املياه في املجرى املائي نتيجة لتساقط أمطار وابلية بكميات تتجاوز قدرة تصريف 

 غمر املناطق املجاورة ملجرى الوادي.مجرى الوادي، مما يؤدي إلى خروج املياه و 

ويعرف كذلك، على أنه ظاهرة هيدرولوجية ناتجة عن ارتفاع مفاجئ ملنسوب املياه الذي يخرج عن مجراه العادي ليغمر 

 السرير الفيض ي ألاكبر والسهول املجاورة.

 .وغير منتظمةوتعرف كذلك الفيضانات على أنها تضخمات أو ارتفاعات هيدرولوجية مفاجئة غير عادية 

الفيضان على أنه أكبر صبيب في السنة، ويبقى هذا التعريف مقبول في حالة حدوث فيضان  G.REMENIRASويعرف 

 (.01ص.، 4112)شيكوش،  واحد خالل السنة التي يمكن أن تحدث بها عدة فيضانات بأحجام مختلفة
 

 :أسباب الفيضانات .2

 (:110ص.، 4119الدليمي، )يلي من ألاسباب املؤدية للفيضانات نذكرها كما 

  هطول ألامطار بكميات كبيرة على حوض النهر في مواسم معينة من السنة، قد تكون في الشتاء أو الصيف، حسب

هذه ألامطار تسقط في مواسم معينة بشكل منتظم ولكن  والجدير بالذكر أنالنظام السائد في املنطقة التي يقع فيها النهر، 

 ة ألخرى.كمياتها تختلف من سن

  ذوبان الثلوج الساقطة عند منابع بعض ألانهار، حيث يكون تأثيرها واضحا عندما يتزامن ذوبان الثلوج مع تساقط

 ألامطار كما هو الحال في نهري الدجلة والفرات ونهر النيل.

 اه في املي العواصف وألاعاصير، تتعرض بعض املناطق إلى عواصف وأعاصير يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، أو تتجمع

 شوارع املدن وألاراض ي املفتوحة وتصل إلى مستويات عالية قد تغمر الطوابق ألارضية من ألابنية.

  انهيار السدود، والتي تجحجز كميات كبيرة من املياه وبمستويات عالية تصل إلى مئات ألامتار، فعند تعرض تلك السدود

ام السد بسرعة كبيرة ومناسيب مرتفعة تفوق مناسيب الفيضانات فتعمل إلى الانهيار ألي سبب كان تندفع املياه املجحجوزة أم

 مير كل ما يقع ضمن نطاق تأثيرهاعلى تد

  دود، النواظم والس وألانهار وعملقلة الطاقة الاستيعابية لقنوات الواد أو النهر بعد تدخل إلانسان في شؤون الوديان

ار بحيث أي زيادة في مناسيب املياه عن املنسوب الطبيعي تظهر أثاره على أدى ذلك إلى حفظ الطاقة الاستيعابية لقنوات ألانه

 .ةاملناطق املجاورة بصورة مباشرة أو غير مباشر 

 .عدم اتخاذ إلاجراءات املناسبة ملواجهة الفيضانات الناتجة عن ألاعاصير في املناطق التي تتعرض لها بشكل منتظم 
 

 (10ص.، 2200نتائج الفيضانات )رزيق، .0

 :النتائج السلبية .0.0

 :آلاثار املباشرة .0.0.0

  طرقات، جسور، سكك حديدية، كهرباء...إلخ(.)التحتية تهديم وإلحاق الضرر باملنازل واملنشآت الصناعية والبنية 

 .إتالف املحاصيل الزراعية وتهديم بنية التربة 
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 .تشريد السكان وبقائهم بدون مأوى 

 إحداث خسائر في الثروة الحيوانية. 

 .تهديد التنوع البيولوجي وإمكانية حدوث تلوث كيميائي أو إشعاعي خاصة في املناطق الصناعية 
 

 :آلاثار غير املباشرة .2.0.0

  نشآت بامل خسائر كبيرةحدوث أزمة اقتصادية نتيجة إلتالف املحاصيل وتوقيف النشاط التجاري والصناعي وإحداث

 إلعادة إعمارها. والبنية التحتية التي تتطلب أموالا كبيرة

  نتيجة لنقص املياه الصالحة للشرب أو تلوهها مع إمكانية تلوث املحاصيل أو كوليراإمكانية حدوث أوبئة "تيفويد "

 الزراعية.

  وتختلف هذه آلاثار السلبية حسب حجم وقوة الفيضان وطبيعة البلد الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الدولة على

 املحتملة. التدخل للتقليل من آلاثار 
 

 : النتائج إلايجابية .2.0

 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

غم أن الفيضان قد يسبب تلوث كيميائي أو إشعاعي يمكن السدود في حالة فتد السدود وحسن استغالل مياه الفيضان، ور 

 الوادي من امللوثات الصلبة ومياه الصرف والتقليل من الحشرات.  وتطهير مجرى أيضا أن يلعب دورا عكسيا من خالل غسل 
 

 :(12ص.، 2200أنواع الفيضانات )رزيق، .4

 :حسب الامتداد املجالي والزماني لألحواض .0.4
 

 :ات السريعة واملتمركزةالفيضان .0.0.4

ذات الديناميكية العالية الناتجة عن تساقطات محلية غزيرة تتميز بسرعة جريان عالية فوق مساحات مائلة ينتج عنها 

 تعرية كبيرة وإتالف للتربة، ال يتعدى هذا النوع من الفيضان في أغلب الحاالت عدة ساعات.
 

 :فيضانات ألاحواض التجمعية الكبرى  .2.0.4

ميز بجريان أقل سرعة وصعود مياه تدريجي وخالل زمن أطول، يحدث غالبا في ألاماكن والسهول املنبسطة، البحيرات، يت

 ألانهار الكبرى، ويتميز بارتفاع كبير ملنسوب املياه وطول مدة الفيضان.
 

 :فيضانات تنتج من ارتفاع مستوى مياه البحر .0.0.4

 ذية لها.الساحلية املحا غمر املناطقتؤدي إلى 
 

 :حسب نشأة الفيضانات.2.4

 :(LES AVERSES) ألامطار الغزيرةالفيضانات املباشرة الناتجة عن .0.2.4

إن الفيضانات الكبير يعود تكوينها إلى سقوط أمطار استثنائية إما في شدتها أو في توزيعها في املجال أي تشمل كل 

ريب، تحدث خاصة في فصل الشتاء، وخارج هذه ألامطار العامة فإن مساحة الحوض النهري في مدتها أو تتابعها الزمني الق
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القصيرة املدة والقوية الشدة واملتمركزة وتحدث خاصة  لألمطار الرعديةالفيضانات يمكن أن تحدث في فصل الصيف نتيجة 

 ة.خسائر كبير  في ألاحواض الجبلية الصغيرة، حيث تتولد عن هذه ألامطار فيضانات ذات صبيب أقص ى مرتفع جدا يحدث
 

 :الناتجة عن ذوبان الثلوج الفيضانات .2.2.4

تحدث هذه الظاهرة في ألاحواض الجبلية التي تتميز بتغطية ثلجية دائمة والارتفاع املفاجئ لدرجات الحرارة يتولد عنها 

 ذوبان سريع لهذه الثلوج، مما يؤدي إلى حدوث الفيضان.
 

 :(EMBACLEيدي )الفيضانات الناتجة عن السد الجل .0.2.4

هو كل عائق إما ثلوج أو أشياء أخرى، حجارة، جذور ألاشجار، نفايات وغيرها، التي توقف جزء أو كل الجريان النهري 

وهذا النوع من الفيضانات يحدث كثيرا في ألاودية التي تمر بمناطق حضرية، إذ أن تجمع النفايات على مستوى ألاسرة النهرية 

ن، وبالتالي يؤدي ذلك إلى حدوث فيضان حتى ولو كان التساقط خفيفا، حيث تتجمع املياه خلف العائق يؤدي إلى عرقلة الجريا

(L’EMBACLE ويرتفع مستواها ليؤدي ذلك إلى غمر املناطق العلوية للحوض، وهذا ما يسمى بفيضان السد الجليدي، وعند )

ناطق السفلية للحوض وهذا ما يسمى بفيضان ألانهار اقتحام السد بسبب قوة املياه وضغطها يؤدي إلى غمر  فجائي للم

 والتفكك. 
 

 :التصحر والجفاف ثالثا:

 :مفهوم التصحر.0

توجد العديد من املفاهيم لظاهرة التصحر، فهناك من يعرف التصحر بتحول مساحات خصبة وعالية إلانتاج إلى 

 1992رته اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة التصحر في سنة مساحات فقيرة بالحياة النباتية والحيوانية، غير أن أحدث تعريف أق

"التصحر يعني تدهور ألارض في املناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي املناطق الجافة وشبه الرطبة الذي ينتج عن عوامل مختلفة 

ي يمكن الحيوية لألرض والتتشمل التغيرات املناخية والنشاطات البشرية"، فالتصحر هو عبارة عن عملية هدم أو تدمير للطاقة 

أن تؤدي في نهاية املطاف إلى ظروف تشبه ظروف الصحراء، وهو مظهر من التدهور الواسع لألنظمة البيئية الذي يؤدي إلى 

تقلص الطاقة الحيوية لألرض املتمثلة في إلانتاج النباتي والحيواني، وتشكل ألاراض ي الجافة وألاراض ي التي تتفاوت من جافة 

من مساحة ألارض، وهي توفر املأوى  %21مليار هكتار من مساحة ألارض، أي ما يعادل  6.01حوالي برطبة إلى قاحلة  إلى شبه

 مللياري نسمة. 
 

 :أنواع حاالت التصحر.2

، 4111( مناطق وهي )ميهوبي، 12استنادا إلى معيار درجة التصحر قسمت ألامم املتحدة حاالت التصحر إلى أربعة )

 (:412ص.
 

 : التصحر الشديد جدا.0.2

تتجلى مظاهر هذا التصحر في تحول ألارض إلى وضعية غير منتجة تماما، وال يمكن استصالحها إال بتكاليف باهظة وعلى 

 مساحات محدودة، ومن مظاهرها وجود كثبان رملية كبيرة وتكوين العديد من ألاخاديد وألاودية وتملح التربة.
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 :التصحر الشديد.2.2

التصحر بانتشار ألاعشاب غير املرغوب فيها على حساب ألاعشاب املفيدة، وزيادة تعرية التربة وانخفاض  ويتميز هذا

 .% 11إلانتاج النباتي بحدود 
 

 :التصحر املعتدل.0.2

وهو تلف الغطاء النباتي بدرجة متوسطة وتكوين كثبان رملية صغيرة في التربة وكذلك زيادة ملوحة ألارض، مما يقلل 

 .% 41النباتي بحدود  إلانتاج
 

 :التصحر الخفيف.4.2

 وهو حدوث تلف أو تدمير طفيف جدا للغطاء النباتي والتربة وال يؤثر على القدرة البيولوجية للبيئة.
 

 :أسباب التصحر .0

حر التص تساهم في تفاقم ظاهرةفي هذا الشأن هناك جملة من العوامل الطبيعية والبشرية تتداخل وتتشابك فيما بينها ل

 :(2ص.، 4111)حبيب،  وهي
 

 تمثل في: وت العوامل الطبيعية . 0.0

 .التعرية املائية 

 .الانجراف بفعل الرياح 

 .التغيرات املناخية 
 

 تمثل في:وت العوامل البشرية.2.0

 .إلافراط الرعوي أو الرعي الجائر 

 قتها الحيوية مما يؤدي إلى تدهور في الضغط الزراعي واملعامالت الزراعية غير العلمية أي تحميل التربة أكثر من طا

 التوازن البيئي وإشاعة التصحر.

 .الاستغالل املفرط والزائد أو غير املناسب لألراض ي مما يؤدي إلى استنزاف التربة 

  التي تعمل على تماسك تربة ألارض.إزالة الغابات 

 .الضغط السكاني 

 .أساليب الري الرديئة 
 

 :الجفاف .4

 على إلانسان وجميع املجاالت الاقتصادية، والاجتماعية، يعاني العالم منذ الق
ً
دم من الجفاف، والذي بدوره يؤثر سلبا

 في املوارد 
ً
 شديدا

ً
والثقافية، والسياحية، ويطلق عليه عدد من املسميات كالقحط، والجدب، واحتباس املاء، ويعني نقصا

ي خالل فترة معينة من الزمن، مما يلحق خسائر فادحة املائية بسبب قلة تساقط ألامطار وانخفاضها عن املعدل الطبيع

باإلنتاج الزراعي، وهو ما يجبر بعض السكان على الهجرة الجماعية، وحدوث الكوارث واملصائب إلانسانية كاملجاعات، ويعتبر 

ي معظم القطاع الزراعي فالجفاف أكثر املشاكل البيئية تأثيرا في القارة إلافريقية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ألن 
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فقط يعتمد على السقاية، وهذا ما يزيد حساسية ألامر بالنسبة لهذه  % 11الدول إلافريقية يعتمد على ألامطار، فحوالي 

 .قيا يساهم في ثلث الدخل إلاجماليالدول، وما يزيد في تفاقم الوضع أن القطاع الفالحي في إفري
 

 :(247ص.، 2200ميهوبي، ) الجفافأسباب .9

  انخفاض معدل تساقط ألامطار في منطقة ما عن املعدل الطبيعي، مما يؤثر على إلانتاج الزراعي بشكل عام ويتسبب

 بالجفاف.

  ارتفاع درجات الحرارة مما ينعكس سلبا على البيئة بارتفاع نسبة معدل التبخر، وهناك عوامل أخرى تزيد من معدل

 .املاء، ويرجع ذلك ملساميتها، وطبيعتهاالتبخر مثل: عدم قدرة التربة على تخزين 
 

 :(241ص.، 2200ميهوبي، ) الجفافآثار .1

  ،يؤثر على النشاط الزراعي، فكثير من املناطق التي تتصف بشح املياه عانت من زيادة نسبة تركيز ألامالح الذائبة فيها

وء بعض املزارعين لألساليب الزراعية القديمة، فحولتها إلى أراض جدباء قاحلة تخلو من أي مظهر من مظاهر الحياة، وأيضا لج

 وأساليب الري غير املنتظمة، مما أدى إلى تصحرها وجفافها.

  له تأثير كبير على املحاصيل الزراعية، والحقلية، وألاشجار املثمرة، ويؤثر سلبا على النباتات فتصبد قصيرة، وصغيرة

 ة مكوثه.الحجم، ويختلف تأثيره حسب شدته، وموعد حدوثه، وفتر 

 - يؤثر على التربة بصورة سلبية، حيث إن جفافها يؤدي إلى جعلها أكثر تأثرا بالعوامل واملؤثرات الخارجية، كاالنجراف

 بفعل السيول واملياه الجارية، وخصوصا في املناطق الجبلية املنحدرة، مما يقلل من فرصة استغاللها، والاستفادة منها.
 

 : حرائق الغابات رابعا:

 :هوم حرائق الغاباتمف.0

ال والشجيرات وأكداس الطحالب غوتحرق ألاعشاب وألاد تنتشر بحريةتعرف حرائق الغابات على أنها عبارة عن نار 

(. وتحدث حرائق الغابات في أي نمط بيئي أرض ي، نظرا لتراكم باقي النباتات أو 9ص.، 1924، وآخرونياووز شفيق )اليابسة 

وقت معين من السنة قابلة لالشتعال، فقد يتسبب إلانسان فيها أو بعض العوامل الطبيعية  النباتات ذاتها حيث تصبد في

 كالبرق في اشتعال نار الحرائق بالغابات والتي يصعب السيطرة عليها.

وتولي معظم دول العالم املتقدمة التي تمتلك رصيدا من الغابات موضوع املحافظة على غاباتها اهتماما كبيرا، إلدراكها 

لكبد ألاخطار التي تهدد بتدهور الغابات والتي من  فعالة لألهمية والفوائد املتعددة للغابات، وتلك املحافظة تستدعي جهود

 بينها الحرائق.
 

 

 :أنواع حرائق الغابات.2

ة يتختلف الحرائق التي تنشب في الغابات تبعا لنوع ألاعشاب وألاشجار التي تتعرض للحريق وكذا تبعا للعوامل الجو 

 :لحريق، وأهم أنوع هذه الحرائق هياملسيطرة عند نشوب ا
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 : الحريق ألارض ي.0.2

وفي هذا النوع من الحريق تبدأ النار في الغابات العشبية والفروع املائلة لألشجار القريبة من سطد ألارض وجذور 

الحرائق بسهولة عندما تتوافر الطرق الشجر، وينتشر هذا الحريق ببطؤ وبشكل دوائر، ويمكن السيطرة على هذا النوع من 

 (.14-62ص.، 4111إبراهيم محمد، إبراهيم الجنهي، )قليلة املؤدية إلى موقع الحريق وغالبا ما تكون خسائره 
 

 : الحريق السطحي.2.2

 كومادة هذا النوع من الحريق هي بقايا أغصان ألاشجار، والشجيرات الصغيرة، وألاعشاب الجافة، والحشائش وألاشوا

من مجموع الحرائق، حيث تنتقل فيه النار على شكل حزام  %11وألاوراق اليابسة وهي مواد سهلة الاحتراق، وتشكل ما نسبته 

متر، وتختلف سرعة انتشار الحريق حسب سرعة الرياح وكمية الرطوبة في الهواء، ونوع املادة املحترقة  4ال يتجاوز ارتفاعه 

ي املنحدرات، وتبدأ النار  في ألاشجار والشجيرات القصيرة ويتصاعد من هذا الحريق دخان وطبيعة ألارض، إذ تزيد سرعتها ف

 (.09ص.، 1921رمادي فاتد، ويمكن السيطرة عليه حسب العوامل السابق ذكرها )الرياح، الرطوبة وطبيعة ألارض( )النجار، 
 

 : الحريق التاجي. 0.2

حيث يبدأ غالبا بالحريق السطحي، ثم تنتقل ألسنة اللهب إلى رؤوس هذا النوع من الحرائق هو ألاخطر على الغابات 

ألاشجار وأغصانها عند بلوغ شدة الحريق حدا معينا، ومما يزيد من صعوبة هذا النوع وخطورته هو صعوبة الوصول إلى 

 ."طقس الجافالرياح القوية وال"يزيد من سرعة انتشار الحريق مما املنطقة املشتعلة وخاصة ألاشجار الطويلة، و 
 

 : تأثيرات حرائق الغابات.0

 (:11ص.، 1924ياووز شفيق، )كاآلتي توثر حرائق الغابات على الكثير من العناصر الحية وغير الحية، نذكرها 
 

 : تأثيرها على الغطاء النباتي. 0.0

وادث الوجود، وفي بعض الح يتأثر الغطاء النباتي بالحريق حيث يؤدي في أغلب ألاحيان إلى حريقه كليا وإزالته من حيز 

مدى  راسةيتعذر ديحترق جزء من الغطاء النباتي ويبقى جزء منه، وفي الحالة ألاولى يتضح التأثير الكامل على النبات وبذلك 

 قإمكانية العناية به، بعكس الحالة الثانية التي يمكن فيها التأكد من سالمة وصحة ألاشجار الباقية وغير امليتة، وتشوه الحرائ

 جمال الطبيعة وجمال املناطق السياحية إضافة إلى تأثيرها على املراعي.
 

 :تأثيرها على ألاشجار والبذور  .2.0

تقض ي النار على ألاشجار الصغيرة وعلى البذور وتضر بالتجديد الطبيعي والاصطناعي لضعف مقاومته للحريق، وتختلف 

 سمك قشرتها وكذلك حسب وجود الرطوبة.مقاومة وتحمل ألاشجار من شجرة إلى خرى حسب نوعها و 
 

 : تأثيرها على التربة واملناخ املحلي.0.0

في حالة زوال الغطاء النباتي بشكل كامل بفعل النار فإن ذلك يتسبب في فقدان التربة قدرتها على حفظ املاء وهو ما 

ة التربة السطحية، وعندما يصاحب الحرائق درجة يؤدي إلى تعريتها وانجرافها، كما يؤثر الزوال الكلي للغطاء النباتي على حرار 

ضافة إلى حرائق، إالحرارة عالية فإن ذلك يؤثر على الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة، كما تقل درجة حموضة التربة بعد 

 ما تسببه من تلوث الهواء بدخان الحرائق.
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 :تأثيرها على الحيوانات البرية .4.0

الحيوانات البرية وتجبرها على هجرة املنطقة إلى منطقة أخرى، مما يؤدي إلى انخفاض التنوع  تدمر النار مأوى وغذاء

 إلاحيائي في الغابات التي تتعرض لحرائق متكررة.
 

 :تأثيرها على إلانسان وممتلكاته.9.0

خسائر مادية ، إضافة إلى إلحاق تؤثر حرائق الغابات على إلانسان وصحته بصور عدة من تلوث أو إصابات وغيرها

متلكاته كاملنازل واملزارع والقريات السياحية من أضرار وهدم كامل وهو ما ينعكس سلبا على اقتصاده وصحته وجوانب أخرى مل

 في حياته.
 

 : الانزالقات الطبيعية خامسا:

 :تعريفها .0

ة لجاذبيااملحفزة )زيادة  هي إحدى الظواهر الطبيعية التي تحدث عند توفر العوامل املؤدية لها حيث تتغلب القوة

مؤدية و املقاومة لالنزالق )قوة التماسك والاحتكاك(  القوى تغلبها على يؤدي إلى ضعفها و مما وتعرض املنطقة لعوامل التعرية( 

 إلانزالات ألارضية.إلى الانهيارات و
 

 :تقسيمها.2

 سقوط أوسواء كانت هذه الحركة  ،بهما ث انهيار بالرمل أو بالصخر أو بناء على حركة املواد ألارضية يمكن أن يحد

 (:4ص.، 4112الخفاجي، ) زحف
 

 :(FLOWالتدفق ).0.2

هذا النوع من الانزالقات يسبب عملية خلط للجزيئات مع الحركة ويحدث تداخل للجزيئات من أعلى إلى أسفل الانزالق، 

 أيضا تداخل من أسفل إلى أعلى الانزالق.
 

 :(SLIDانزالق).2.2

قة طينية بين الطبقات الصخرية مع وجود امليل يؤدي إلى انزالق هذه الكتل الصخرية على الطبقة إن تواجد طب

الطينية، حيث أن الطبقة الطينية لها قابلية كبيرة على امتصاص املياه وعند زيادة معدل املياه فإن الطين يسلك سلوك 

 السائل مما يؤدي إلى حدوث عملية الانزالق.
 

 :(ROCKFALLS) تساقط الصخور  .0.2

 في هذه الحالة ال يكون وجود املاء ضروريا في هذه الحركة وهي حركة سريعة ينتج عنها تساقط الكتل الصخرية.
 

 : (SUBSIDE) الانخساف .4.2

يجب أن يكون في هذا النوع من الحركة حركة عمودية على طول املنحدر، حيث تؤدي إلى حدوث خسف في هذه املنطقة 

 اء جزئيا.عند تشبعها بامل
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 :(4، ص2204الانزالقات ألارضية )الخفاجي،  ثالعوامل املسؤولة عن حدو .0

 ناطق للطرق خالل امل هسفوح شديدة الانهيار خاصة في السفوح الانكسارية أو املنحدرات التي عملها إلانسان عند شق

 ية.جليدية أماكن مناسبة أخرى لتكوين الانزالقات ألارضالجبلية، وتعتبر الجدران الحادة الارتفاع التي تحيط باألنهار والوديان ال

  الترطيب الذي ينتج من خالل سقوط أمطار غزيرة أو ذوبان كميات من الثلج أو الجليد، حيث تصبد كثير من الصخور

ذا ضا، هزلقة بعد سقوط أمطار غزيرة على املنطقة، كما يكون للوزن الذي تضفيه مياه ألامطار على الصخور أهمية أخرى أي

 وتحدث الكثير من الانزالقات ألارضية الصغيرة بسبب تشبع ألارض باملياه املتسربة إليها من الخزانات وقنوات الري.

 .الزالزل التي قد تسبب بداية حركة الانزالق ألارض ي، ويمكن للبراكين أن تلعب الدور نفسه أيضا 

  أو بواسطة إلانسان.إزالة الطبقات ألارضية املساندة بواسطة عمليات طبيعية 

          وجود بنية صخرية غير اعتيادية كأن تكون طبقات تميل كثيرا إلى درجة أنها قد تتطابق مع درجة امليل للسفوح نفسها

 أو حيث توجد مفاصل طبقية تكون موازية للجدران التي تحيط باألنهار والوديان الجليدية العميقة.

 جدا في تكوين الانزالقات ألارضية حيث يقوم بمساعدة العوامل السابقة على  أثر الجاذبية ألارضية وهو عامل مهم

 ألاقل. 
 

 خاتمة:

حياة إلانسان والحيوان، وتؤثر على املمتلكات البشرية والغابات وحتى التربة، ومن  تهددألاخطار الطبيعية بكل أنواعها 

 آلتي:خالل هذه البحث توصلنا إلى بعض النقاط حول املوضوع، نذكرها كا

  التغيرات املناخية تساهم في حدوث ظواهر مناخية متطرفة، مثل العواصف، الفيضانات والرياح القوية، ولهذه ألاخيرة

 تأثير بالغ على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

 ألاكبر  ض يظاهرة هيدرولوجية ناتجة عن ارتفاع مفاجئ ملنسوب املياه الذي يخرج عن مجراه العادي ليغمر السرير الفي

القطب  خاصة ذوبان الثلوج الساقطة عند منابع بعض ألانهار بها سقوط ألامطار بكميات كبيرة و والسهول املجاورة، ومن أسبا

 .الشمالي

  عملية هدم أو تدمير للطاقة الحيوية لألرض والتي يمكن أن تؤدي في نهاية املطاف إلى ظروف تشبه  هو التصحر إن

التدهور الواسع لألنظمة البيئية الذي يؤدي إلى تقلص الطاقة الحيوية لألرض، ومن  ن مظاهر م ظروف الصحراء، وهو مظهر 

 مسبباته عوامل طبيعية وعوامل بشرية.

  ،على إلانسان وجميع املجاالت الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياحية، وخاصة الفالحة 
ً
الجفاف يؤثر سلبا

الزراعي، وهو ما يجبر بعض السكان على الهجرة، وحدوث الكوارث واملصائب إلانسانية مما يلحق خسائر فادحة باإلنتاج 

 كاملجاعات، ويعتبر الجفاف أكثر املشاكل البيئية تأثيرا في القارة إلافريقية.

  تؤثر حرائق الغابات على ألاشجار واملناخ املحلي وتخلف خسائر في ممتلكات إلانسان وتجعله بدون مأوى في بعض

الت، وتدمر مأوى وغذاء الحيوانات البرية وتجبرها على هجرة املنطقة، وقد تلحق أضرارا وخسائر بشرية ومادية كبيرة مثلما الحا

 مواطن جزائري، وخلفت خسائر في الثروة الفالحية والحيوانية. 62والتي أدت بوفاة حوالي  4141أوت  11جرى في الجزائر بتاريخ 

  ارد الخشبية من طرف شركات عاملية )نهب وإتالف أشجار غابات ألامازون( دون تدخل الاستغالل غير العقالني للمو

 الدول ومنظمات حماية البيئة واملناخ.
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 .ذوبان الثلوج وما نتج عنه من ارتفاع منسوب املياه والذي أثر سلبا على الخارطة املائية للعالم على حساب اليابسة 

 ن مسببات الانزالقات الطبيعية.الزالزل والبراكين والجاذبية ألارضية م 
 

 قائمة املراجع:

العمران وأخطار الفيضانات "دراسة حالة التجمعات الكبرى املتواجدة على مستوى  (:4112) أحمد رمضان شيكوش (1

 ر، فرع التسيير إلايكولوجي للمحيط الحضري، جامعة املسيلة.يشط الحضنة"، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجست

 .1، املادة1994املتحدة إلاطارية بشأن تغير املناخ سنة  اتفاقية ألامم (4

 التغير املناخي، معا لربد املعركة، مقال منشور في تقدير التنمية البشرية، ألامم املتحدة. (:4111) بان كيمون  (0

 معيات(: التصحر والدور املنشود لألفراد واملنظمات ألاهلية، ورقة مقدمة إلى الدورة الثامنة لج4111حسن حبيب ) (2

 حزيران. 19املكتبات في بالد الشام يوم 

 الكوارث الطبيعية والحد من آثارها، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن. (:4119) خلف حسين علي الدليمي (1

الفيضانات في وادي الزناتي وانعكاساتها على التهيئة، مذكرة لنيل شهادة مهندس دولة في تهيئة  (:4111) رزيق فيصل (6

 .1وساط الفيزيائية، جامعة قسنطينة ألا 

محاضرة حول الانزالقات ألارضية، جامعة املثنى، كلية التربية للعلوم إلانسانية/قيم  (:4112) سرحان نعيم الخفاجي (1

 الجغرافيا.

 .وصلصيانة الغابات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، جامعة امل (:1924) عبد هللا ياووز شفيق، وآخرون (2

محاضرة بعنوان "ماض ي وحاضر الغابات الطبيعية والصناعية  (:4111) عارف، إبراهيم محمد، لطفي إبراهيم الجنهي (9

 في اململكة العربية السعودية"، كلية امللك فهد ألامينة، الرياض.

املكتبة ، 1تلوث البيئة إلى أين؟ ط (:4119) فتحي إسماعيل حرقة، سامية محمد بيومي وشريف محمد القاض ي (11

 .العصرية، املنصورة

التغيرات املناخية، ألاسباب، املخاطر ومستقبل البيئة العالمي، دار الخلدونية للنشر  (:4116) ميهوبي عبد الحكيم (11

 والتوزيع، الجزائر.

 ر التغيرات املناخية، ألاسباب، املخاطر ومستقبل البيئة العالمي، دار الخلدونية للنش (:4111) ميهوبي عبد الحكيم (14

 والتوزيع، الجزائر.

 ، دمشق.ن.دحرائق الغابات،  (:1921) محمد بشير، النجار (10
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 إشكالية املاء بالعالم العربي: إلاكراهات والرهانات

The problem of water in the Arab world: constraints and bets 

رمضان العربي بن  

باملغرب الي والبحث العلميوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع  

Larbi Ben Ramdan 

Ministry of National Education, Vocational Training, Higher Education  

and Scientific Research 

  الملخص:

صببادرها مال يختلف إثنان حول أهمية املاء بالنسبببة لإلنسببان فهو عصببب الحياة ومنبعها، لذلك نجد جميع التشببريعات بمختلف تشببعبات 

ي من بين ربتؤكد على أهمية املاء. لكن هذه املادة الحوية بدأت تشبببببببهد في السبببببببنوات ألاخيرة تراجعا خطيرا على املسبببببببتوى العالمّي، ويعتبر العالم الع

يعي ة منها ما هو طبمناطق العالم الذي يعيش هوسا خطيرا بسبب تراجع كميات املياه املتواجدة بأراضيه، وذلك راجع إلى عوامل متداخلة ومتكامل

لعالم اومنها ما هو بشببببببببري مرتبط بالتزايد السببببببببكاني املهول بالعالم العربي وباملمارسببببببببات إلانسببببببببانية غير الرشببببببببيدة. ومن هذا املنطلق وجب على دول 

فادي لضبببرورية آلاخذة في الندرة، لتالعربي بما فيها املغرب اتخاذ جميع التدابير الالزمة من أجل ترشبببيد اسبببتعمال املياه واملحافظة على هذه املادة ا

ة للموارد يكل ما يمكن أن يقع بسبببببببب قلة املياه في املسبببببببتقبل خاصبببببببة في ظل الهفوات والاختالالت التي ال زالت تعاني منها ألاطر القانونية والتنظيم

. ويعتبر عقد ربد رهان التنمية املسببتدامة بالعالم العربياملائية، واسببتعمال أسبباليب وتقنيات ال تتالءم والطرق الحديثة للتدبير املتكامل للمياه مما ي

هج ن املغرب من بين بلدان العالم العربي الذي نهج سبببببياسبببببة رشبببببيدة فيما يتعلق بمجال تدبير املياه، فمنذ حصبببببوله على الاسبببببتقالل عمد املغرب إلى

وارده املائية املتاحة بكل أصبببببببنافها. ويعتبر الراحل "الحسببببببببن الثاني" سبببببببياسبببببببة قائمة على تدبير موارده املائية مكنته من تعبئة كمية ال بأس بها من م

 ر رائد فكرة بناء السبببببدود التي عبرت عن حس عالي بمخاطر قلة املياه في املسبببببتقبل وأصببببببحت بمثابة توجه رئيسببببب ي للبالد، كما شبببببكلت أحد العناصببببب

بير في تخزين كميات مهمة من مياه ألامطار التي كانت تصبببب معظمها في البحر ألاسبباسبببية املهيكلة لتدبير املوارد املائية الوطنية، إذ سبباهمت بشبببكل ك

 ةوخففت من املخاطر الناجمة عن الفيضبببانات الفجائية. ورغم ذلك فاملغرب بدوره يعيش إكراهات عديدة مرتبطة بتغير املناخ وألانشبببطة البشبببري

 املكثفة، وعليه سنناقش في هذه إلاشكالية املحاور التالية:

 يص الوضع املائي بالعالم العربي بما فيه املغرب في عالقته بالتغيرات املناخية.تشخ 

 .التطرق إلى أهم مصادر التشريع املائي بالعالم العربي 

 .استراتيجية إدارة املوارد املائية كرهان للتنمية املستدامة 

 د.السدو -التنمية، املناخ، التصحر، العالم العربي ،املاء الكلمات المفتاحية:

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.  Despi te 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: 

 Diagnosis of the water situation in the Arab world, including Morocco, in relation to climatic changes. 

 Addressing the most important sources of water legislation in the Arab world. 

 Water resources management strategy as a stake for sustainable development. 

Key Words : Wouter-World Arab-Weather-Desertification-Development-Dams. 

 مقدمة:

تبط من تشهد دول العالم العربي إكراهات عديدة وخطيرة على مستوى مواردها املائية بمختلف أصنافها، وذلك مر 

جهة بعوامل طبيعية أهمها التغيرات املناخية التي يشهدها العالم في السنوات ألاخيرة والتي تؤثر سلبا على إلامكانات املتاحة 

من املياه، ومن جهة أخرى بعوامل بشرية متعلقة بتحول مجتمعات دول العالم العربي واملتمثلة في التزايد السكاني وما يطرحه 

ستوى ارتفاع تزايد الطلب على املاء والاستغالل املفرط لهذه املادة الحيوية الضرورية الستمرار الحياة على من إكراهات على م

سطد الكرة ألارضية. مما يفرض وبشدة على جميع دول العالم العربي اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الالزمة للحفاظ على 

ار الهفوات والاختالالت التي ال زالت تعاني منها ألاطر القانونية والتنظيمية للموارد مواردها املائية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتب

املائية، واستعمال أساليب وتقنيات ال تتالءم والطرق الحديثة للتدبير املتكامل للمياه مما يعقد ربد رهان التنمية املستدامة 

 بالعالم العربي.

يز دول العالم النامي ككل، لذلك ومنذ الاستقالل شرع في سياسة مائية واملغرب ال يستثنى من هذه الخاصية التي تم

قائمة على التدبير املحكم ملوارده املائية والحفاظ عليها، عبر سن سياسة السدود التي تعتبر سياسة رائدة ومتميزة على مستوى 

صب كلها في كيفية التعامل مع موارد مائية العالم العربي وإلافريقي، إضافة إلى سن مجموعة من القوانين وإلاجراءات التي ت

 هي في تراجع مستمر لألسباب السالفة الذكر.
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 أوال: تشخيص الوضع املائي بالعالم العربي بما فيه املغرب في عالقته بالتغيرات املناخية:

 تشخيص الوضع املائي بالعالم العربي:.0

ستعمال ا إعادة)التقليدي ومتنوعة تجمع بين التقليدي والغير  يمكن القول، إن مصادر املياه بدول العالم العربي عديدة

املياه املستعملة، املياه املالحة، مياه الصرف، تحلية مياه البحر....(، وتختلف هذه املوارد وتتباين حسب اختالف املوقع الجغرافي 

 لدول العالم العربي، كما تختلف حسب إلامكانيات املادية واللوجستيكية املتوفرة لكل دولة، وتأتي في مقدمة هذه املوارد:

 :تبر املصدر ألاساس ي ملوارد العالم العربي من املياه ويمكن التمييز فيها بين مناطق تشهد تساقط كمية من تع ألامطار

ألامطار خاصة في فصل الصيف كما هو الشأن بالنسبة لليمن... ومناطق أخرى تشهد تساقط هذه ألامطار شتاء كما هو الحال 

 .(11: ص.قرير، إيسيسكو، ت) وتركيالبالد الشام ودول املغرب العربي 

ومن املالحظات ألاساسية حول مصدر هذه املياه كونه بدأ يشهد في السنوات ألاخيرة في العديد من دول العالم العربي 

عدم الانتظام والتهاطل بشكل فجائي وعنيف، مما يفرض على دول العالم العربي بشكل عام الاستفادة من مياه ألامطار عبر 

 ه وإقامة السدود على ألاودية حتى ال تصبد عرضة للضياع في الصحاري أو البحار.حفر ألاحواض لتخزين امليا

 :تعتبر ثاني مورد أساس ي للمياه بالعالم العربي نظرا لوجود العديد من ألانهار سواء التي تستغل بشكل  مياه ألانهار

 العربي. فردي )الدولة الواحدة( أو جماعي أي تشترك في استغاللها العديد من دول العالم 

ويعتبر حوض النيل من بين أكبر ألاحواض املائية املشتركة في العالم العربي حيث تشترك في استغاله عشر دول في 

مقدمتها مصر والسودان، إذ يعتبر املصدر الرئيس ي للموارد املائية بالنسبة للبلدين معا في حين يقل أهمية بالنسبة للدول ذات 

 .(www.Wikipedia.org)بتساقطات مطرية مهمة املناخ الاستوائي الذي يتميز 

كما يعدان نهري دجلة والفرات من أهم مصادر املياه للعديد من دول العالم العربي في مقدمتها سوريا والعراق اللتان  

الدولة  نتشتركان به رفقة تركيا، وإذا كانا نهري دجلة والفرات يشكالن املصدر الرئيس ي للموارد املائية بالنسبة للعراق فإ

إيسيسكو، نفس املصدر ) املائيةمن مواردها  ٪11السورية تعلق آماال كبيرة لتطوير مياه نهر الفرات املار عبر أراضيها إذ يشكل 

 .السابق(

أما بالنسبة لألردن فيبدو ألامر أكثر صعوبة، وذلك راجع بشكل أساس ي إلى ضآلة مياه نهر ألاردن الذي يعتبر املورد 

ياه لهذا البلد، ويزداد ألامر تعقيدا حينما ندخل في الاعتبار الشح الشديد في املوارد املائية لألطراف املتشاطئة، الرئيس ي من امل

 .(01:ص.، 4110، حسين صالح) باملنطقى ذلك تأثير الوضع العام أضف إل

لعديد د من املشاكل بالنسبة لبقي أن نشير في هذا إلاطار إلى أن مشكل تقاسم املياه من الناحية التشريعية يطرح العدي

 موريتانيا على سبيل املثال(، مما يستدعي بذل مجهودات كبيرة من حيث الدراسة والتنظيم والتقنين.)العربي من دول العالم 

كما يتوفر العالم العربي على مجموعة من ألاحواض املائية، وهنا نسوق بعض ألامثلة على سبيل الاستئناس ال الحصر،  

لشأن لبحيرة والقاش التي تشترك فيها السودان وايرتيريا ووادي مجردة بين الجزائر وتونس وأودية تافنا والظهرة بين كما هو ا

 املغرب والجزائر.
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  :من املالحظات ألاساسية أن املياه الجوفية بالعالم العربي وخالفا ملياه ألاحواض وألانهار ال تطرح املياه الجوفية

بالنسبة للدول التي تشترك في استخدام العديد منها. فعلى سبيل املثال ال الحصر مصر والسودان مشاكل أو نزاعات واضحة 

وليبيا تشترك في حوض الحجر الرملي النوبي، وحوض املنطقة الشرقية بين سلطنة عمان وإلامارات العربية واليمن والعراق 

ئي بين الجزائر وتونس....هذه الوضعية تستوجب على دول وألاردن وسوريا والسعودية والبحرين وقطر، وطبقة املركب النها

العالم العربي أن تدرك حجم املخاطر التي قد تنجم في املستقبل، خاصة في ظل الاستغالل والاستهالك املفرط والغير املعقلن 

تقادم أخرى مرتبطة ب للمياه العذبة وارتفاع نسبة الطلب عليها في ظل تراجع ونضوب مصادرها وتلوهها، إضافة إلى إكراهات

 .)إسيسكو(شبكات النقل وما ينجم عنها من ضياع للمياه

 :وهي إمكانية غير متاحة غير مطروحة بحدة لجميع دول العالم العربي. وتعتبر دول الخليج العربي من بين  تحلية املياه

صادر توفر إلامكانيات املالية التي توفرها مالدول التي تستغل هذه إلامكانية لتدارك النقص الحاصل في مواردها املائية، نظرا ل

 الطاقة من جهة وارتفاع الطلب املتزايد على املياه من جهة ثانية.

أما بالنسبة للمغرب فيمكن القول إنه يتميز بمؤهالت وخصائص مهمة من حيث املوارد املائية مقارنة بالعديد من دول 

الحظات ألاساسية أن موارد املغرب املائية تتوزع بشكل متباين ومتفاوت في العالم العربي خاصة القريبة منه جغرافيا، ومن امل

من موارده املائية في الجهة ألاطلسية. كما تشير املعطيات الرسمية إلى أن مخزون املغرب من  ٪11املجال حيث تتركز أكثر من 

يتعرض للضياع. أما موارده املائية السطحية  منها ٪11قابلة لالستغالل بينما  ٪19متر مكعب منها  م49ب املاء سنويا يقدر 

. (121 :ص. ،4116،تقرير) (٪41م متر مكعب )أي 1(، في حين توفر املياه الجوفية حوالي ٪11أي )مكعب متر  م12ب فتقدر 

في  لإنها مؤهالت مائية مهمة قادرة وكافية ألن تجعل من املغرب دولة استثنائية غير معرضة لخطر معضلة املياه على ألاق

العشر سنوات القادمة، نظرا لوجود خزان مائي مهم إضافة إلى وجود العديد من ألانهار الكبرى باإلضافة إلى نسبة مهمة من 

املياه الجوفية، فضال عن التساقطات املطرية املهمة، زيادة على أن اململكة تعتبر "موطن السدود الكبرى" وهي سياسة حكيمة 

 ينات من القرن املاض ي.شرعت فيها البالد مند الست

ورغم ألاهمية الكبرى للموارد املائية باملغرب فإنه يمكن القول، إن بالدنا وانطالقا من املعطيات التي تشير إليها العديد 

من التوقعات ستعرف خصاصا فيما يتعلق بكمية املياه املرصودة للفرد التي ستتضاعف خالل السنوات املقبلة، حيث سيصل 

عب، مما سيجعل بالدنا تدخل خانة البلدان التي ستعاني من خصاص مائي هيكلي، إذ سيرتفع الطلب إلاجمالي مك 0م 41إلى 

. كما تشير إلاحصائيات إلى أن نسبة املياه املرصودة حسب الفرد 4141مليار متر مكعب في أفق  41على املياه ليصل حوالي 

، ومن 2010سنة  0م750إلى  1990سنة  0م1411انخفضت من  م، حيث41بدأت في التراجع منذ بداية التسعينات من ق 

، وهذا ش يء طبيعي إذا أخذنا بعين الاعتبار املوقع الجغرافي للمغرب حيث نجد أن 4141في حدود  0م596املتوقع أن تصل إلى 

 .(SALAMA, 2008, P. :127-138) جافمن التراب املغربي يوجد في مناطق ذات مناخ جاف وشبه  ٪90حوالي 

 الوضع املائي بالعالم العربي في عالقته بالتغيرات املناخية:.2

من التحديات الكبرى التي تواجهها البشرية اليوم بشكل عام هي التغيرات املناخية، وذلك بالنظر إلى حجم التحوالت 

فقد شهدت ألارض ارتفاعا  .(.PNEUD, 2010, P.50) البيئيالكبرى التي تنتج عنها سواء على املستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو 

( بفعل تنامي ظاهرة 41ملحوظا في درجة حرارتها مند مطلع الثمانينات وستزداد حدة ال محالة خالل القرن الذي نعيشه)ق
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على ذلك مبادرة ألامم املتحدة إلى إعداد اتفاقيات دولية حول هذه املشكالت ودعوة الدول ألاعضاء والدليل الاحتباس الحراري، 

والعالم العربي باعتباره جزء من املنظومة الكونية سيعرف بدون شك تحوالت املصادقة عليها والالتزام بتطبيق بنودها. إلى 

خطيرة على مستوى موارده املائية بفعل التغيرات املناخية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العالم العربي "يتصف بقلة 

ت جافة وشبه جافة. ومما يزيد ألامر تعقيدا أنه ليس هناك موعدا محددا لهطول ألامطار حيث تقع معظم أراضيه في بيئا

: ص.، 4110للتنمية الزراعية،  العربيةاملنظمة )ألامطار أو انحسارها، باإلضافة إلى سوء توزيع ألامطار أثناء املوسم املطير...".

سؤولية في حدوث هذه التغييرات من جراء صناعاتها ويجوز القول، إن الدول املصنعة هي التي تتحمل أكبر قسط من امل (.21

 في توازن الجو، الش يء الذي يؤدي إلى ارتفاع في معدل حرارة الكرة ألارضية. غير 
ً
الضخمة التي بإفرازاتها املختلفة تحدث خلال

 منها البلدان إلافريقية ستكون أكثر عرضة لعواقب التغييرات املناخية  العربي العالم أن الدول النامية ومن ضمنها دول 
ً
وخصوصا

. ولعل أكبر ضرر ناتج عن التغييرات املناخ لعدم توفرها على إلامكانات والوسائل على املستوى الوقائي واملستوى العالجي
ً
ية معا

ذلك الذي له عالقة باختالل الدورات املائية، مما نتج وينتج عنه في العالم العربي على الخصوص شح في توفير املياه للشرب 

 .والصناعة والفالحة وباقي ألانشطة الاقتصادية بصفة عامة

 من التراجع البيولوجي والتصحر حيث تنعكس هذه  من جهة أخرى، إن دول العالم العربي تعد من
ً
أكبر الدول تضررا

 في استمرار 
ً
 وحاسما

ً
 أساسا

ً
 على السكان وعلى البيئة والاقتصاد. فالتنوع البيولوجي، إضافة إلى كونه عامال

ً
الظواهر سلبا

وخير مثال يمكن سوقه في هذا الصدد التوازنات البيئية، يعد كذلك من أهم مصادر إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

 .والغابويةالتراجع الذي تعرفه الثروات السمكية 

أما التصحر فهو كذلك عامل من عوامل التأثير السلبي على الاقتصاد، حيث يقص ي من الاستغالل مساحات شاسعة 

 يات التحتية. ورغم كل هذه السلبيات،من ألاراض ي كان من املمكن استعمالها ألغراض تنموية في مجال الزراعة والسياحة والبن

فإن دول العالم العربي بحكم ضعف اقتصادها وبحكم انتمائها إلى النظام الدولي، ليس لها مناص من الانخراط في هذه 

 الاتفاقيات رافعة بذلك مستوى التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بحسن تدبير البيئة والتوفيق بين هذه ألاخيرة والتنمية.

ما بالنيسبة للمغرب فنظرا ملوقعه الجغرافي في العروض شبه مدارية، يعتبر من بين البلدان ألاكثر تعرضا للتغيرات أ

املناخية، والدليل على ذلك أن بعض املؤشرات تشير إلى أن مناخ املغرب بدأ فعال يتجه نحو مزيد من الاحترار والتجفيف. وتشير 

، (4112أبريل  49، باحو) البالدسيكون أكثر حرارة وجفافا في عموم  41اخ املغرب في قالسيناريوهات املستقبلية إلى أن من

 ، ولهذه ألاسباب دقت العديديأو البيئوسيؤدي ذلك ال محالة إلى تغيرات عديدة سواء على املستوى الاقتصادي أو الاجتماعي 

من و  ألايام.ستباقية لتفادي ألاسوء في القادم من من املؤسسات العلمية الدولية ناقوس الخطر التخاذ إجراءات وتدابير ا

، حيث 41ق و  19التي شهدها العالم ما بين ق املالحظات ألاساسية أن التغيرات املناخية باملغرب جاءت متزامنة مع التغيرات 

 تي ارتفعت ما بينشهد كوكب ألارض ارتفاعا ملحوظا في درجة الحرارة مما كان له تأثير على تطور درجة الحرارة باملغرب ال

، مما يدل على أن مناخ املغرب أخذ في الاحترار على غرار بقية دول العالم. وقد مر هذا التطور الحراري باملغرب 4111و1961

بفترتين متباينتين، فترة أولى تميزت فيها درجات الحرارة باالنخفاض والتي امتدت من الستينات إلى فترة الثمانينات، وفترة ثانية 

 .ت بشكل عام بارتفاع درجات الحرارة في جل مناطق املغرب والتي امتدت من الثمانينات إلى اليومتميز 

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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، يتضح بجالء أنه من خالل مؤشرات تغير درجة الحرارة أن املغرب الدراسات التي أنجزت حول املوضوعومن خالل 

لدار ا-تراب املغرب ولو بدرجات متفاوتة )الرباطيشهد حاليا نزعة نحو الارتفاع في درجة الحرارة والذي ينطبق على مجموع 

أكادير ووجدة/شمال غرب البالد)طنجة(. وقد أصبد هذا الارتفاع أكثر حدة في السنوات ألاخيرة والذي تزامن -مراكش-البيضاء

 .عالميمع ارتفاع درجات الحرارة القياسية على املستوى العالمي، مما يدل أن املغرب بدأ يتأثر باحترار املناخ ال

ومن بين املظاهر الدالة أيضا على هذه التغيرات املناخية التي شهدها املغرب في السنوات ألاخيرة هي التغيرات املناخية 

املسجلة على مستوى التساقطات املطرية، إذ يتبين من خالل دراسة التطور البيسنوي أن هناك اتجاه عام نحو الانخفاض، 

(، مما يعني أن مناخ البالد 41ملم )مطلع ق 111( إلى 41ملم )بداية ق 211ميات ألامطار من إذ قدر تراجع املعدل الوطني لك

وهذا يعتبر نتيجة منطقية إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض الخصائص التي يتميز بها مناخ املغرب بشكل عام،  جفافا.أصبد أكثر 

سنة ألخرى وتركزها في فترة وجيزة قد ال تتعدى الساعات وبعض واملتمثلة في التغير وعدم الانتظام في التساقطات املطرية من 

ألايام، بحيث أن مناخ البالد يشهد فترات طقس جاف وصحو خالل فترات طويلة على مدار السنة، وعلى هذا ألاساس يتسم 

 .ألاخيرةذه التطور الزمني للتساقطات بالتذبذب والتغير حيث تتوالى سنوات مطيرة وأخرى جافة مع الغلبة عدديا له

مستوى درجة الحرارة،  إنه علىمن الناحية املناخية، فيمكن القول  41أما على مستوى السيناريوهات املحتملة خالل ق

ومن خالل دراسة إلاسقاطات املستقبلية التي أنجزتها مديرية ألارصاد الجوية الوطنية، أن درجة الحرارة باملغرب سترتفع بحوالي 

مع نوع من التباين والاختالف بين املناطق املغربية. وكذلك الشأن بالنسبة للتساقطات املطرية التي  41حتى نهاية ق 6°إلى  4

مقارنة مع الفترات السابقة مع نوع من التباين والاختالف بين  ٪41بحوالي  41ستشهد بدورها انخفاضا ملحوظا خالل ق

 .السنةمناطق املغرب وخالل فصول 

املغرب ستؤثر ال محالة على موارده املائية خاصة السطحية منها. فمن خالل الدراسات التي هذه التغيرات املناخية ب

بسبب  41أنجزت حول التغيرات املستقبلية باملوارد يتضح أن الرصيد املائي سيتأثر بشكل كبير بالتقلبات املناخية خالل ق

الدراسات انطلقت من تحليل الوضعية للموارد املائية  ارتفاع درجة الحرارة والتجفيف، خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن هذه

 :والتي اتسمت بعدة إكراهات وضغوطات يمكن إجمالها في 41خالل ق 

 محدودية املوارد املائية. 

  التفاوت الكبير في التوزيع الجغرافي لهذه املوارد املائية املتاحة حسب الجهات وألاحواض املائية الكبرى. 

 (.الجفاف والضغط البشري )الثمانينات رد املائية منذ الانخفاض الشديد للموا 

 التأثير الشديد للتلوث الفالحي والصناعي والحضري على املوارد املائية. 

 :ومن أجل تنمية املوارد املائية بالعالم الاسالمي في ظل الظروف الحالية ال بد من اتخاذ إلاجراءات التالية

 لسطحية أو الجوفيةالبحث املستمر عن مصادر املياه سواء ا. 

 ترشيد استخدام املياه وعدم الاسراف فيها. 

 استخدام طرق حديثة في الري مثل الري بالتنقيط وغيرها. 

 إقامة السدود على ألانهار وألاودية لالستفادة من املياه عند الحاجة.  
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ر ملكلفة باملاء أن املغرب يستحضبالنسبة للمغرب ومن بين إلاجراءات الجديدة، وكما جاء على لسان الوزيرة املنتدبة ا

الدراسات املنجزة على املستوى الدولي بهذا الخصوص" ولذلك اعتمدنا برامج لضمان ألامن املائي تراعي حاجيات القطاعات 

الاقتصادية وآلاثار السلبية للتغيرات املتوقعة وعلى رأسها الفيضانات والجفاف". كما أوضحت املتحدثة في إطار إلاجراءات 

جديدة أن "الاستباق في مواجهة آثار التغيرات املناخية على املوارد املائية من أهم أوجه السياسة املائية باملغرب آلان، من ال

خالل التحكم في الطلب على املاء بتحسين مردودية شبكات توزيع املاء الصالح للشرب وتكثيف عملية إعادة استعمال املاء 

ملاء في قطاعي الصناعة والسياحة. أما بخصوص الفالحة فقد أضافت املسؤولة أن الحكومة يتعلق بتدبير الطلب على ا فيما

 ٪11، ومن املتوقع أن تصل إلى ٪41تسعى إلى إنجاز برنامج لتحويل نظم السقي املوضعي، حيث تصل نسبة الانجاز حاليا إلى 

من الانتاج الوطني من  ٪12ة الكهرومائية ليبلغ ، إلى جانب الرفع من إنتاج الطاق4101في أفق عام  ٪11، وإلى 4141عام 

 الكهرباء.

 ثانيا: مصادر التشريع املائي بالعالم العربي:

 ألاعراف:.0

منذ أن ظهرت التجمعات البشرية على سطد الكرة ألارضية والتي تشكلت في الغالب ألاعم حول مصادر املياه، وضعت 

وتوزيعها بشكل متوازن، في ظل ظروف وبيئة طبيعية وجغرافية متباينة وفي  قواعد صارمة ومضبوطة الستغالل املياه وملكيتها

وقت كانت فيه إلانسانية بعيدة كل البعد عن مدنية اليوم. ويعتبر العالم العربي من بين مناطق العالم الذي خضع لهذا النوع 

ن مصادر التشريع في معظم دول العالم من القواعد التي أصبحت لها قوة قانونية بفعل التواتر والتداول وأضحت مصدرا م

 ..(19، ص: 1999البوزيدي، ) املياهالعربي في مجال استعمال 

 املنظور الشرعي:.2

يعتبر املاء مادة حيوية طبيعية ضرورية لعيش الكائنات الحية بمختلف أصنافها، كما يعد املورد الاستراتيجي الهام 

ستدامة. ونظرا ألهميته هذه فقد أولى إلاسالم للماء اهتماما بالغا، حيث وردت لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية وم

بشأنه العديد من آلايات البينات التي تؤكد على أهميته وتحث على عدم إلاسراف فيه باعتباره نعمة وهبها هللا للكائنات الحية 

ساس تعتبر الشريعة إلاسالمية أحد املصادر ألاساسية . وعلى هذا ألا (.01، ألانبياء آلاية 160البقرة، آلاية ) ألارضعلى سطد 

 للتشريع املائي في العالم العربي إذ تتضمن هذه ألاخيرة العديد من املبادئ الخاصة بهذه املادة الحيوية منها:

 .أن املاء قسمة مشاعة للجميع، وال يجوز منع فضله واستعماله 

 حتى قبل العبادات. متع إلانسان والحيوان بحق ألاسبقية في استعماله 

ومن وجه نظر اقتصادية فقد أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم: أن املاء مثله مثل النار والكأل حق مشرتك لجميع 

 املسلمين.
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 القانون الوضعي:.0

يع مال يمكن حصر كل القوانين الوضعية املتعلقة باملياه في دول العالم العربي، ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن ج

بلدان العالم العربي تتوفر على قوانين مائية خاصة بكل دولة تتناسب مع خصوصيتها وظروفها، منها ما هو حديث ومتطور 

 ..(11)إيسيسكو، التقرير السابق، ص:  ومنها ما هو بسيط وعمومي

 القواسم املشتركة للتشريعات والقوانين بين دول العالم العربي:.4

ن جل دول العالم العربي تشترك فيما بينها في العديد من املبادئ املتعلقة بمجال املياه يمكن من املالحظات ألاساسية أ

 إجماله في:

 .أن املوارد املائية بمختلف أنواعها بدول العالم العربي هي ملك للدولة مع بعض الاستثناءات 

 .أن الدولة هي املسؤولة عن املنشآت املائية إلى جانب القطاع الخاص 

 ري شبكات ال)الخاصة الدول تتكلف الدولة باملنشآت العامة بينما يشرف القطاع الخاص على املنشآت  في بعض-

 الفجارات....(.-ضخ املياه-السدود الصغيرة

 .تحكم التقاليد وألاعراف في تدبير مياه السيول عبر إنشاء السدود الترابية أثناء الفيضانات 

 ه.تحكم الدولة في التراخيص الستعمال امليا 

املتعلقة باملجال املائي بدول العالم العربي تشهد بعض التعثرات في املمارسة والتطبيق نظرا  إن القوانينويمكن القول 

 لوجود العديد من الاختالالت والثغرات التي تحد من نجاعتها وفعاليتها ومنها على سبيل املثال ال الحصر:

 من الارتباك في التسيير على الرغم من املجهودات املبذولة على مستوى  تعدد وتنوع املتدخلين في القطاع مما يخلق نوعا

 الدراسات والتقبيب وبناء السدود.

 نهار والوديان....وانين مما يؤثر سلبا على مياه ألاصعوبة تطبيق الق 

 .عدم فعالية النصوص القانونية على مستوى ردع املخالفات 

 املكلفة بقطاع املياه. ضعف أو غياب التنسيق بين املصالح املختلفة 

إن القوانين املائية بدول العالم العربي تتضمن العديد من املقتضيات املتعلقة بالتنظيم واملعالجة، لكن  خالصة القول،   

 الواقع واملمارسة اليومية يشهدان بخالف ذلك، وذلك مرتبط بما هو بشري وما هو قانوني.  

 ئية كرهان للتنمية املستدامة:استراتيجية إدارة املوارد املا ثالثا:

تشهد الساحة الدولية اليوم تطورات وإصالحات مهمة على مستوى تدبير املياه سواء على املستوى الاقتصادي أو 

الاجتماعي أو املؤسساتي أو التقني، فنظرا لتوالي سنوات الجفاف وارتفاع نسبة الطلب على املاء في ظل الضغط الديمغرافي 

ى تدني جودة املياه، فرضت تحديات كبرى على دول العالم وفي مقدمتها دول العالم العربي خاصة على مستوى الكبير إضافة إل

التزود باملياه، مما حتم على مسؤولي هذه الدول خلق ونهج سياسة تدبيرية عقالنية للموارد املائية لتحقيق تنمية اقتصادية 

 وبشرية مستدامة واملحافظة عليها.
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 :(22-22املنظمة إلاسالمية للتربية والعلوم والثقافة، تقرير سابق، ص: ) يةالاستراتيج .0

يمكن القول، إن دول العالم العربي بما فيها املغرب نهجت سياسة مائية منذ فترة، لكن هذه السياسة أثبتت محدوديتها 

ه هناك إخفاقات عديدة يمكن إجمالها ذلك أنه على الرغم من بعض إلانجازات املسجلة على مستوى بناء السدود وتخزين امليا

في التمايز بين القطاعات والتفاوتات في إنجاز املشاريع في املنبع واملصب، إضافة إلى تدني جودة املوارد املائية بسبب نقص 

قة الاستيعابية االاستثمارات في معالجة املياه املستعملة، إضافة إلى الهدر الكبير للمياه املستعملة في املجال الزراعي وضعف الط

للسدود بسبب تراكم الترسبات أو الوحل، مما يفرض على معظم دول العالم العريي إعادة النظر في السياسة املتعلقة بتدبير 

 املياه عبر تفعيل ألادوات املوضوعة رهن إشارتها.

ن نظرا لتراجع املوارد املائية م "العرض"تتركز استراتيجية إدارة املوارد املائية بدول العالم العربي بالخصوص حول    

 لى املاء"إدارة الطلب عجهة، وارتفاع نسبة التلوث وامللوحة باملياه السطحية والجوفية. وتقوم هذه الاستراتيجية أساسا حول "

 نها:مالذي يعتبر عنصرا حيويا مكمال إلدارة العرض والذي يهدف إلى تبني سلوكات معينة ترمي إلى تحقيق العديد من ألاهداف 

 .الرفع من مستوى الاقتصاد في املاء 

 .حماية وتحسين جودة املياه املوزعة 

 .اعتماد مصادر غير تقليدية للرفع من احتياطي املاء 

 .تنويع مصادر التزود باملاء 

إن الهدف من صياغة هذه الاستراتيجية بدول العالم العربي هو تبني سياسة واضحة لتنمية املوارد املائية سواء على 

 املستوى البعيد أو املتوسط، مسايرة ألهداف املخططات املحلية الخاصة بكل بلد والتي يمكن تلخيصها في:

 .تحقيق ألامن الغذائي 

 .تأمين التزود باملاء الصالح للشرب 

 .املحافظة على املوارد املائية وحمايتها 

 .حماية البيئة الطبيعية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

حيث املضمون، فيمكن القول أن مشروع استراتيجية إدارة املوارد املائية يهدف إلى دعم الجهود املبذولة من أما من 

 طرف الدول ألاعضاء في منظمة املؤتمر الاسالمي في مجال التخطيط والتوعية وإدارة املوارد املائية.

 ارد املائية:املغرب والاستراتيجية الوطنية لتخطيط تعبئة وحماية واستغالل املو .2

بالنسبة للمغرب ونظرا لإلكراهات العديدة املتعلقة بمناخه الجاف وتساقطاته املطرية املتباينة على مستوى املجال 

وتوالي سنوات الجفاف منذ فترة الثمانينات، وضع استراتيجية وطنية للتخطيط هدفها ترشيد استغالل املوارد املائية املتاحة 

لها بطرق عقالنية دون التأثير على جودتها وصالحيتها. فقانون املاء باملغرب ينظم عملية التخطيط وتفادي تبذيرها أو استغال

 عبر مستويين، إما على مستوى مجموع التراب الوطني بواسطة املخطط الوطني للماء، أو على مستوى ألاحواض املائية.
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 :املخطط الوطني للماء 

رد املائية بكل أصنافها ملكا للدولة تقوم عليها مختلف ألانشطة البشرية، وعلى كما سبقت إلاشارة إلى ذلك، تعتبر املوا

هذا ألاساس فإن السهر على حماية هذه املادة الحيوية وحسن تدبيرها والحرص على توزيعها بشكل عادل بين أفراد املجتمع 

في ظل التراجع املخيف لهذه املادة الحيوية والفاعلين في إطار تحقيق املنفعة العامة أصبد من واجب السلطات العامة خاصة 

( من قانون املاء تنص على إحداث مجلس أعلى للماء واملناخ ينحصر دوره في وضع 10في السنوات ألاخيرة. فاملادة الثالثة عشر)

خطط الوطني مدها املالتوجهات الكبرى لسياسة الدولة في مجال املاء واملناخ، إضافة إلى إبداء الرأي في الاستراتيجيات التي يعت

( من نفس القانون على ضرورة التخطيط الستعمال املوارد 11للماء قبل املصادقة عليه. كما تنص املادة الخامسة عشر)

املائية في إطار ألاحواض املائية بهدف التأمين الكمي والكيفي للحاجيات املائية على مستوى التراب الوطني بكامله في إطار من 

 ..(169، ص: 4114مقداد، ) اململكةختلف جهات التضامن بين م

يهدف هذا املخطط الوطني للماء إلى وضع استراتيجية وطنية على املدى البعيد في إطار سياسة مائية عامة بغية تدبير 

وفيق بين تاملوارد املائية بكل أصنافها املوجودة في كافة التراب الوطني، كما تهدف عملية التخطيط إلى شيئين أساسين وهما ال

 ءالحاجيات املتزايدة للمجتمع على املوارد املائية تبعا ملتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين املوارد املائية املتوفرة سوا

اد، مقد) وفعالمنها السطحية أو الجوفية، إضافة إلى تحقيق "تخطيط منسجم ومرن" الستعمال هذه املوارد بشكل معقلن 

 ..(111ص: 

( من قانون املاء على تحقيق مجموعة من ألاهداف التي يجب على الجهات املعنية 19ص املادة التاسعة عشر)وتن

 :.(19املاء، املادة قانون ) مستقبليتحقيقها في إطار استشرافي 

 .ألاولويات الوطنية املتعلقة بتعبئة واستعمال موارد املاء 

 توى الوطني.برنامج ومدة إنجاز التجهيزات املائية على املس 

 ..الروابط التي يجب أن توجد بينه وبين مخططات التهيئة املندمجة ملوارد املياه ومخططات إعداد التراب 

  إلاجراءات املرافقة له، خصوصا منها الاقتصادية واملالية والنظامية والتنظيمية والتحسيسية والتربوية للسكان الضرورية

 لسريان مفعوله.

  ألاحواض املائية التي تتوفر على الفائض إلى ألاحواض التي تعرف عجزا في هذا املجال.شروط تحويل املياه من 

يتضح جليا من خالل التوجهات التي سطرها املخطط الوطني تحديد ألاولويات الوطنية على مستوى املدى البعيد، 

ملائية البرمجة إلنشاء وخلق التجهيزات افيما يتعلق بالتخطيط لتنمية املوارد املائية على مستوى التعبئة والتخزين وكذلك 

. .(19املاء، املادة  قانون ) والاستنزافالكفيلة بعقلنة الاستغالل ومواكبة التزايد املرتفع في الطلب على املاء ووقايته من التلوث 

لقة رامج الوطنية املتعوقد أكدت إحدى الدراسات أن الاتجاه الذي سلكه املشرع في هذا إلاطار يهدف إلى تحديد ألاولويات والب

بتعبئة املوارد وإحداث التجهيزات ألاساسية، والتخطيط إلعادة توزيع املوارد املائية بين ألاحواض التي تعرف فائضا في املياه 

، كما حرص املشرع على الاعتماد على الدراسات ونتائج .(114)مقداد، ص: وألاحواض ألاخرى التي تعاني من الخصاص

يهية لتهيئة ألاحواض املائية فيما يتعلق بوضع إلادارة للمخطط الوطني للماء، والذي كان يهدف من ورائه إلى املخططات التوج

 .)مقداد، نفس املصدر السابق.(تحقيق نوع من التضامن بين الجهات وتدارك الفوارق بينها في مجال املوارد املائية
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 :املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة للموارد املائية 

باإلضافة إلى املخطط الوطني للماء الذي نص على تحديد الاستراتيجية الوطنية والتوجهات الكبرى في مجال تدبير املاء، 

، .(11.91م رقاملاء، قانون ) املائيةألاحواض شدد املشرع املغربي على ضرورة التخطيط لتنمية وتدبير املوارد املائية في إطار 

هي على مستوى كل حوض مائي يراد منه وضع مخططات ومشاريع عملية في إطار تدبير حيث أكد على اعتماد مخطط توجي

مقداد، ) افوالاستنز المركزي للموارد املائية، سواء تعلق ألامر بالتعبئة والتنمية أو بعقلنة الاستعمال أو بالحماية من التلوث 

همة باملغرب وأحدث مقابل ذلك وكاالت بها تحت اسم . إن قانون املاء نص على ضرورة تحديد ألاحواض املائية امل.(114ص: 

، التي تسهر على التخطيط والتهيئة والتدبير والتنفيذ ومراقبة الاستعماالت املختلفة .(41املاء، املادة قانون )"وكالة الحوض"

قانون املتعلق باملاء ، ويقصد بالحوض املائي انطالقا من ال.(114)مقداد، ص: للموارد املتوفرة في حدود اختصاصات نفوذها

مجموع املساحة الطبوغرافية التي يصرفها مجرى ماء وروافده من املنبع إلى البحر أو إلى »( بأنها: 11املادة الخامسة عشر )

كل مجموعة جهوية مكونة من »أو «. أبعد حد يمكن  فيه اكتشاف سيالن مهم في مجرى ماء داخل الحدود إلاقليمية

مائية كما تم تحديدها في الفقرة السابقة إذا كانت تشكل وحدة مائية بسبب تعبئتها لوحدة أحواض أو أجزاء أحواض 

 «.املورد من أجل تزويدها باملاء

تتمتع وكاالت ألاحواض املائية باختصاصات واسعة في ألاحواض املائية التابع لنفوذها، فيما يتعلق بوضع املخططات 

 خص والامتيازات واملساعدات الخاصة باالستغالل والتوزيع. التوجيهية والسهر على تنفيذها ومند الر 

والتي أنيطت بها  (91-222 رقم 1992)مرسوم، "لجنة املاء لسإقليم أو العمالة"كما نص قانون املاء أيضا على إحداث 

املحلية  جماعاتمهمة املساهمة في وضع املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة للحوض املائي، إضافة إلى دور التحسيس في ال

حول ضرورة حماية املوارد املائية باألحواض من التلوث، وتتكون هذه اللجنة من مجوعة من املمثلين عن الدولة وباق الهيئات 

 .(111املاء، املادة قانون ) املائيالعاملة في مجال املاء، إضافة إلى رؤساء الهيئات املنتخبة داخل نفوذ الحوض 

لتهيئة املوارد املائية للحوض بوضع السياسة املالئمة واملثلى في منطقة معينة ومحددة من أجل يهتم املخطط التوجيهي 

توفير املوارد املائية والنهوض بها، إضافة إلى ضمان الجودة والوفرة والتوزيع املالئم على الفاعلين والتجمعات السكانية. وتنص 

املخطط التوجيهي على مجموعة من إلاجراءات التي يجب اعتمادها ( من قانون املاء على محتوى 16املادة السادسة عشر)

 :(16املاء، املادة قانون ) فيلتحقيق أهداف املخطط والتي يمكن تلخيصها 

 .توضيد الحدود الترابية للحوض أو ألاحواض الترابية املعنية باملخطط التوجيهي 

 توسط والبعيد.تقييم تطور املوارد والحاجيات املائية للحوض على املدى امل 

 .وضع تصميم عام للتهيئة املائية 

 .التخطيط لتوسيع املوارد املائية املعبأة بين مختلف ألانشطة والقطاعات بالحوض 

 ...وضع املشاريع والبرامج الالزمة لتعبئة وتوزيع وحماية املوارد املائية 

 حوض واستعمالها ومكافحة تلوهها أو استنزافها.وضع الشروط وآلاليات الكفيلة باملحافظة على جودة املياه املتوفرة بال 
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كما أوكلت للوكالة اختصاصات أخرى تمثلت في اتخاذ كافة إلاجراءات املتعلقة باملنع والترخيص بشروط، كما تمارس 

مجموعة من الصالحيات املتعلقة بممارسة الشرطة إلادارية الخاصة بتنظيم استعمال وتوزيع موارد الحوض املائية على 

 ..(111مقداد، ص: ) املختلفةساكنة وعلى ألانشطة ال

 خــــــــــــــاتمــة: 

إن التغيرات املناخية التي يشهدها العالم اليوم، تفرض على دول العالم العربي بما فيها املغرب التسلح بما  خالصة القول،

 التي قد تترتب عن هذه التغيرات خاصة علىفيه الكفاية بجميع الوسائل التقنية والتنظيمية والقانونية ملواجهة املخاطر 

مستوى املوارد املائية والنظم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تتسم أصال بالضعف والهشاشة، كل ذلك من أجل تحقيق 

 تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية ومستدامة. 

 املراجع: قائمة
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 حر في الوطن العربي"، الخرطوم."دراسة حول مؤشرات رصد التص( 4110)املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  (1
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 الملخص:

بد على ألاعاصير والبراكين، والتي ال  يشهد العالم كثير من التغيرات املناخية وحدوث كثير من الكوارث الطبيعية مثل الزالزل، الفيضانات،

 املعنيين البحث عن أحسن املقاربات إلدارة أحسن للمخاطر.

رث، اوالجزائر بحكم موقعها الجغرافي والكوارث الطبيعية التي سجلتها عبر تاريخها، البد عليها البحث عن ألادوات املناسبة إلدارة هذه الكو 

 كبيرة لعدة اعتبارات أهمها تمركزها وتطورها بشكل فوضوي وبالقرب من ألاقطاب الصناعية الكبيرة. خاصة وأن مدننا وأحيائنا تتميز بهشاشة

رة ملمن بين أهم ألادوات التي تبنتها السلطات الجزائرية إلدارة تبعات هذا النوع من املخاطر تدعيم نظام التأمينات بترسانة من القوانين ا
ّ
ؤط

املتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا،  4110أوت  46الصادر في  10/14همها املرسوم إلدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، أ

 وكذا مراسيمه التنفيذية.

 انطالقا من هذه املعطيات تأتي هذه الدراسة املوسومة: التأمين كألية إلدارة تبعات مخاطر الكوارث الطبيعية في الجزائر، والتي سنحاول 

خاللها تسليط الضوء على دور الصناعة التأمينية ملساعدة مختلف الفاعلين في إدارة أحسن وتقديم الضمانات املناسبة ملثل هذا النوع من من 

دور  لاملخاطر، ومعالجة أهم إلاشكاالت املرتبطة بالعملية التأمينية في املجال، وتقديم بعض التوصيات التي نعتقد أنها ستساهم أكثر في تفعي

 إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية.  الصناعة التأمينية في

 التأمين، الكوارث الطبيعية، الزالزل، الفيضانات.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The world is witnessing several climatic changes and the occurrence of many natural disasters such as earthquakes, floods, 

hurricanes and volcanoes, for which stakeholders must search for the best approaches for better risk management. 

Algeria, due to its geographical location and exposure to natural disasters throughout its history, must search for appropriate 

measures to manage disasters, especially as our cities and villages are characterized by great vulnerabilities for several considerations, 

the most important of which is their chaotic localization and development, near the large industrial poles. 

Among the most important measures adopted by the Algerian authorities to manage the consequences of this type of risk is the 

strengthening of the insurance system with an arsenal of laws framing the management of natural disaster risks, the most important 

of which is Decree 03/12 issued on 26th August, 2003 regarding the mandatory insurance of natural disasters and compensation for 

victims, as well as its associated executive decrees. 
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Based on these data, this study comes to shed light on the role of the insurance industry to help the various stakeholders to 

ensure better management and provide appropriate guarantees for this type of risk, and address the most important problems 

associated with the insurance process in the field and provide some recommendations that we believe contribute more to activating 

the role of the insurance industry in managing the risks of natural disasters. 

Key words: Insurance, natural disasters, earthquakes, floods 

 قدمة:م

ين هذه ة البشرية، من بيشهد العالم تغيرات مناخية مستمرة تأدي في كثير من ألاحيان إلى أخطار على البيئة وعلى الحيا

زل، الفيضانات، ألاعاصير والبراكين، لذلك البد على املعنيين البحث عن أحسن املقاربات إلدارة ألاخطار الكوارث الطبيعية كالزال 

 أحسن لهذه املخاطر للتحكم على ألاقل في التبعات املالية لها.

لتها عبر تاريخها، البد عليها من البحث عن أحسن ألادوات حكم موقعها الجغرافي والكوارث الطبيعية التي سج والجزائرب

إلدارة هذه الكوارث، خصوصا وأن الكثير من البنايات تتمركز في الشمال الذي يتميز بدرجة خطورة عالية على ألاقل من حيث 

 الزالزل.

انة ر تدعيم نظام التأمينات بترسمن بين أهم ألادوات التي تبنتها السلطات الجزائرية إلدارة تبعات هذا النوع من املخاط

رة إلدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، أهمها املرسوم 
ّ
املتعلق بإلزامية التأمين  4110أوت  46الصادر في  10/14من القوانين املؤط

 على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا، وكذا مراسيمه التنفيذية.

 ،التأمين كألية إلدارة مخاطر الكوارث الطبيعية في الجزائرسومة: انطالقا من هذه املعطيات تأتي هذه الدراسة املو 

والتي سنحاول من خاللها تسليط الضوء على دور التأمين ملساعدة مختلف الفاعلين في إدارة أحسن وتقديم الضمانات 

 املناسبة ملثل هذا النوع من املخاطر، ومعالجة أهم إلاشكاالت املرتبطة بهذه ألالية.

 : ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه نظام التأمينات في إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية في الجزائر؟بحثإشكالية ال

 سنتطّرق إلى املحورين التاليين: ملعالجة إلاشكالية 

 مفهوم التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية 

  الجزائرتقييم خطر الكوارث الطبيعة في. 

 :كوارث الطبيعيةمفهوم التأمين على أخطار الأوال: 

 41الصادر في  12/41من القانون رقم  4تعتبر الكوارث الطبيعية في الجزائر من ألاخطار الكبرى املعّرفة بنص املادة 

ان. أو بفعل نشاط إلانس\بأنها كل تهديد محتمل لإلنسان والبيئة قد يحدث بفعل طارئ طبيعي استثنائي و ]1[4112ديسمبر

تم إحصاء أهم ألاخطار الكبرى التي يمكن أن تتعرض لها الجزائر، أهمها الزالزل وألاخطار  11دته وبموجب نفس القانون في ما

                                                           
الصادرة  22ث وتسييرها في إطار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية رقم املتعلق بالوقاية من الكوار 4112ديسمبر  41الصادر في  41-12من القانون رقم  4املادة 1

 .49/14/4112يوم 
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نووية، ألاخطار الائق الغابات، ألاخطار الصناعية والطاقوية، أخطار إلاشعاعات والجيولوجية، الفيضانات، تقلبات الطقس، حر 

لبحري أو تلوث الصحة الحيوانية والنباتية، التلوث البيئي وألارض ي و طار املرتبطة باألاخطار املتعلقة بالصحة البشرية، ألاخ

فهي تحصر  12/462من املرسوم التنفيذي رقم  14املياه، أخطار الكوارث املرتبطة بالتجمعات البشرية الهامة. أما املادة 

 .  ]1[لرياح القوية، انزالق التربة الكوارث الطبيعية امللزمة بعملية التأمين عليها في الزالزل، الفيضانات، ألاعاصير و ا

بها، موقع حدوهها، عدد الضبببببببببببببحايا تختلف آثارها حسبببببببببببببب حجم ألاضبببببببببببببرار التي تسببببببببببببببتتعّدد أخطار الكوارث الطبيعية و و 

عوامل أخرى. فعلى املسبتوى الدولي، يتم تسبجيل خسائر بماليير الدوالرات عند وقوع مثل هذه ألاخطار وهي في غالب ألاحيان و 

 لدول املعنية تحمل تبعاتها املادية، فعلى سبيل املثال الجدول املوالي يوضح بعضا منها: ال يمكن ل

  ]2[أعنف الزالزل في العالم  :.(01)الجدول 

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 

                                                           
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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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 

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 

وأكثر  4111مليار دوالر سنة  101، أكثر من 4111مليار دوالر سنة  141املثال حيث بلغت الخسائر املادية لها على سبيل 

، من دون حساب الخسائر البشرية ]1[ 4111مليار دوالر جراء الكوارث الطبيعية فقط في السداس ي ألاول من سنة  461من 

 التي تصل إلى أالف القتلى.

الجزائر في تاريخها عديد الكوارث كان أهمها الزالزل وهذا بالنظر إلى موقعها الجغرافي في منطقة شديدة  وقد شهدت

 الخطورة من حيث درجة وقوع الزالزل خصوصا في املنطقة الشمالية كما يوضحه الشكل التالي:

 ]2[: املواقع الزلزالية في الجزائر(01)الشكل

 
بمنطقة سببببببيدي عبد الرحمان بوالية الشببببببلف  4141سبببببببتمبر  19ت ألارضببببببية كان أخرها يوم فالجزائر تشببببببهد دوريا عديد الهزا

 .2.43بدرجة قوتها 

                                                           
1Selon le cabinet international Willis-Re, site : www.willis.com, consulté le 16/08/2012.  
2https://www.craag.dz, consulté le 23/09/2021. 
3https://www.craag.dz, consulté le 23/09/2021 

http://www.willis.com/
https://www.craag.dz/
https://www.craag.dz/
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 أهم الكوارث التي شهدتها يمكن تلخيصها في الجدول املوالي:

 . ]1 [أهم الكوارث الطبيعية التي شهدتها الجزائر :(02)الجدول 

 

التكفل و  ئر فقد تقرر وضبببببببع تنظيم للوقايةوكنتيجة للنشببببببباط الزلزالي وسبببببببلسبببببببلة الكوارث الطبيعية التي شبببببببهدتها والتزال الجزا

تنظيم الوقاية من الكوارث و املتعلقين ب 21/404 و 21/401ا، فكان صبببببببدور املرسبببببببومين أحسبببببببن بتبعاتها خصبببببببوصبببببببا املادية منه

من  ،يشترك في إدارة ألاخطار الكبرى كل املصالح بداية من مرحلة الوقاية منها إلى تسيير تبعاتها، بحيث 1921إلاسعافات سنة 

                                                           
1Informations 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. 

 الضحايا وألاضرار نوع الظاهرة املوقع التاريخ

 كثير من الضحاياتدمير الجزائر كليا و  زلزال الجزائر 10/11/1061

 خسائر كبيرة في البنايات.قتيل و  02أكثر من  7,5زلزال بقوة  قورايا 11/11/1291

سور  46/16/1911

 الغزالن

 خسائر كبيرة في البناياتقتيل و  30أكثر من  6,6زلزال بقوة 

 خسائر في البنايات.ين و قتيل 5,1زلزال بقوة  أبو الحسن 25/12/1944

 مسكن منهار  41111قتيل،  1420 6,7زلزال بقوة  الشلف 19/19/1912

 خسائر كبيرة في البنايات.قتيل و  462أكثر من  5,6زلزال بقوة  بجاية 14/14/1961

 خسائر كبيرة في البنايات.و  قتيل 21أكثر من  5,6زلزال بقوة مسيلة  41/14/1961

 أضرار.  مليار دوالر  4من  وأكثر قتيل،  4600أكثر من  7,3زال بقوة زل الشلف 11/11/1921

 خسائر مادية.وفيات و  11 5,9زلزال بقوة  قسنطينة 41/11/1921

 مادية. قتيل، وخسائر  44 6,0زلزال بقوة  جبل شنوة 49/11/1929

 ون دوالر(ملي 11محطم ) مبنى 1111جريد، و 491وفاة،  111 182زلزال بقوة  معسكر 1992\12\12

برج  1992\19\40

 بوعريريج 

 دج  11.111.111أضرار قدرت ب و  وفاة، 16 فيضانات

 منكوب. 41111وفاة، 42 182زلزال لقوة  تيموشنت 1999\14\44

 مليون دوالر 122مفقود، أضرار بأكثر من وفاة و  911أكثر من  فيضانات باب الوادي 4111\14\11

 16111مبنى متضرر  19211بدون مأوى، و  121111وفاة،  4412 زلزال  بومرداس 4110\11\41

 مليار دوالر(.1مليار دج ) 444تهدمت و أضرار قدرت ب 

 مبنى تهدمت جزئيا أو كليا 1111أسرة منكوبة، و  1111أكثر من  فيضانات أدرار 4112\12\12

 مليون دوالر 411أضرار ب مبنى،  0111تضّرر أكثر من و  وفاة، 20 فيضانات غرداية 4112\19\11

 تهدمت أو تضررت. مبنى 2011ووفاة  10 فيضانات بشار 4112\11\12

 مبنى. 1111وفاة واحدة وتضرر  فيضانات أدرار 4119\11\41

 إلاحصائيات غير متوفرة فيضانات البيض  4111

    
    

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=10&s=4
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خالل تقليص أثارها و تفادي تحّول الظاهرة إلى كارثة، سنركز في دراستنا على كيفية إدارة أخطار الكوارث الطبيعية من خالل 

 نظام التأمين.

غير معنية بالتأمين، سمد املشرع الجزائري من  أما من حيث عملية التأمين، فبعدما كانت أخطار الكوارث الطبيعية

بالتغطية ضد هذا النوع من ألاخطار في إطار الضمبانات املكّملة لخطر الحريق، و قد سمد ]1[1921ات لسنة خالل قانون التأمين

ملؤسسات التأمين بإلحاق هذا النوع من الضمانات لكل أنبواع عقبود التأميبن عن ألاضرار. وبعد أثار فياضانات ]2[91/11ألامر 

، أجبر املشّرع الجزائري كل املتعاملين الاقتصاديين باكتتاب 4110ماي  41 باب الوادي بالعاصمة وزلزال زموري ببومرداسفي

هذا النوع من العقود، كما حّدد إطار العمل ملختلف املتدخلين من خالل ترسانة من القوانين و املراسيم التنفيذية لها إلدارة 

ف الكوارث الطبيعية، بكيفية تحديد عناصر أحسن لهذا النوع من ألاخطار الخاصة، سواء ما تعلق بكيفية التعويض، بتعري

تسعير هذا النوع من ألاخطار، بكيفية تدخل الدولة في إطار عملية إعادة تأمين أخطار الكوارث الطبيعية و التزاماتها التقنية، 

 باإلضافة إلى كيفية عمل مركزية املخاطر.

لتي تصيب املمتلكات، وهو يخضع بكافة أنواعه إلى فالتأمين على أخطار الكوارث الطبيعية يهدف إلى إصالح الخسائر ا

 .]3[تجاري  و معنويين يمارسون نشاط صناعي أواملبدأ التعويض ي، وهو ملزم لجميع املالك، كانوا أشخاص طبيعيين أ

 كل الكوارث الطبيعية قابلة أن تكون محل تأمين، لكن املخاطر،من الناحية العلمية وحسب املختصين في إدارة وتقييم 

عملية تأمينها ال تخضع فقط لقوانين السوق )الطلب والعرض(. فمن جهة العرض، يمكن مالحظة عدم قدرة السوق التأميني 

على تقديم مثل هذا النوع من التغطية خاصة في بعض املناطق املعروفة بوقوع مثل هذه املخاطر. أما من ناحية الطلب، 

فراد بدفع مبالغ مالية كبيرة كأقساط تأمين تفوق إمكاناتهم. لذلك فإن تحقيق يمكن مالحظة استحالة قيام املؤسسات و/أو ألا 

التوازن بين العرض والطلب قد يكون صعبا، لذلك يمكن التأثير على العرض عن طريق إدخال ضمانات عمومية تتكفل بها 

ية ألافراد على التغطلمؤسسات وتشجيع الطلب بالنسبة ل مصالح الدولة عندما تكون الكوارث كبيرة جدا، كما يمكن كذلك

 ضد مثل هذا النوع من ألاخطار عن طريق مختلف ألادوات التي يمكن أن تكون إجبارية.

سنة يبقى عدد العقود املباعة بالنسبة للتأمين عن  11منذ أكثر من رغم تعدد قنوات التوزيع، و لكن في الجزائر و 

عات املالكوارث الطبيعية ضئيل 
ّ
من املمتلكات القابلة للتأمين،  %11التي كانت تهدف إلى تغطية سطرة و جدا مقارنة بالتوق

 .  ]املساكنمن %2وفقط من البنايات الصناعية،  %2لكن نسبة التغطية وصلت إلى 

                                                           
 .0007أوت  01الصادرة يف  33، اوجريدة الرمسية للجمهورية اوجزايرية رقم 0007أوت  70املؤرخ يف  70/07القانون رقم 1

 2ه. 0109شوال  70الصادرة يف  03، اوجريدة الرمسية للجمهورية اوجزايرية رقم 0009جانفي  19املؤرخ يف  70/09القانون رقم 

3Art. 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. 
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 رك بين وزيري الجماعاتال يكون التعويض عن أخطار الكوارث الطبيعية إال بعد إعالن حالة الكارثة من خالل قرار مشتو 

 . ]1[البلديات املعنية حادث املعني بالكارثة، تاريخه، و ملالية، يعّرف الااملحلية و 

  :تقييم خطر الكوارث الطبيعة في الجزائر ثانيا:

باعتبار منتجات التأمين هي خدمة تقدم بثمن فإن إقرار سعرها يفترض أن يخضع لتأثير العديد من العوامل منها تكاليف 

ذا هيكل كيحدد مستوى الربد أو الخسارة، و  التكلفة الكلية للخدمة وهدف املؤسسة الذي إلانتاج، بحيث البد للسعر أن يغطي

د على وجود سعر واحد هو سعر السوق يطّبق على احتكار. الاتجاهالسوق فيما إذا كانت سوق منافسة أو سوق 
ّ
ل ك العام يؤك

، فال توجد سياسة سعرية خاصة  ]2[افسة الكاملةعلى الجميع الرضوخ لهذا السعر في ظل قواعد املناملنتجات املتجانسة، و 

ن الواقع غير ذلك، فغالبا ما يسقط شرط أو أكثر من شروط املنافسة الكاملة مما يجعل كل أ، إال ابكل مؤسسة على حد

 مؤسسة تقوم بتحديد سعر أخر يختلف عن السعر السائد في السوق.

يمكن و  ومنافسيها،سياسة الشركة ي البد وأن تتناسب مع أهداف و التو  من أهم قرارات شركات التأمين قرارات التسعير،

ه مبلغ من املبال
ّ
بشكل أوسع يمثل مجموعة القيم التي يحصل عليها يمثل ثمنا للسبلعة أو الخدمة، و  تعريف السبعر على أن

السعر ماال للخدمات نجد . من أهم طرق التسعير ألاكثر استع]3[املستهلك نتيجة امتالكه أو استخدامه للسلبعة أو الخدمة

 ، التسعير حسب التكلفة. ]4[التسعير حسب السوق التنافس ي، 

 أهم العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار في تسعير التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية طبيعة الخطر، احتمال وقوعه

ير، ألاعاصانزالق التربة وفيضانات و عرض للحسب درجة التلزلزالية بالنسبة لخطر الزالزل و الذي يكون حسب املنطقة او 

-règles  parasismiques algériennes 99)هشاشة البناية ومدى احترامها لقواعد البناء املحّددة في الجزائر، بالخصوص

RPA99 version 2003 بحيث على أساسه يتم تحديد معّدل ألاساس بالنسبة لخطر الزالزل حسب املنطقة، ثم يضاف إليه ،)

باأللف  0,2باأللف إذا كانت املنطقة معرضة لخطر ألاعاصير، و 0,1، و الفيضاناتلف إذا كانت املنطقة معّرضة لخطر باأل 0,2

باأللف بالنسبة للبنايات  1,25إلى  0,05يتراوح معدل قسط التأمين بين و  ،]5[إذا كانت املنطقة معّرضة لخطر انزالق التربة

. كما تشمل قيمة التأمين على الكوارث الطبيعية  ]6[التجاريةسبة للبنايات الصناعية و لف بالنباأل 0,83إلى  0,03العادية، و 

                                                           
1Art. 02 du décret  exécutif  n°04‐268  précédemment cité. 

وعة من ود مجمشروط نظام املنافسة الكاملة أن يكون هناك عدد كبير من املشترين والبائعين، بحيث ال يمكن ألي منهم التأثير في سعر السوق السائد، وج2

ال توجد اتفاقيات بين املؤسسات، الهدف ألاساس ي ملعظم املؤسسات هو تحقيق  السلع املتجانسة، حرية الدخول والخروج من السوق في أي وقت دون قيود،

 ظروف السوق.والبائعين على علم كامل بأسعار و أقص ى ربد، معظم املشترين 
 .6، ص4111، الطبعة ألاولى، دار الفكر، عمان، مبادئ التسويق، مفاهيم أساسيةمحمد سليمان عواد، فهد سليم و 3

4Michel Badoc, réinventer le marketing de la banque et de l’assurance du sens du client au néo marketing, revue banque édition, paris, 

2004, p323. 
5Art. 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.   
6Annexe n°01 et 02, arrêté du 31 octobre 2004 fixant les paramètres de tarification, les tarifs et les franchises applicable e n matière 

d’assurance des effets des catastrophes naturelles, JORADP N°81 du 19 décembre 2004. 
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تلتزم شركات التأمين . كما ]1[التسيير، املعدالت املتوسطة لعائدات ألاموال املودعة في السوق املالي أو النقدينفقات الاكتتاب و 

من النتيجة التقنية  %91التقنية الخاصة بالكوارث الطبيعية تقدر بب  الالتزامات( بتكوين CCRوالشركة املركزية إلعادة التأمين )

الشكل التالي يبّين بوضوح . ]2[سنة من تكوينها 41املوجبة من عمليات التأمين على الكوارث الطبيعية سنويا، على أن تحّرر بعد 

 العناصر املساهمة في تسعير املنتج التأميني:

  ]3[في تسعير املنتجات التأمينية العناصر املساهمة  (04) : الشكل

 
 

ونظرا لخصوصية املنتج التأميني، فتسعيره من املفروض أن يأخذ بعين الاعتبار بعض الحسابات وفقا للمقاربة 

لألخطار، فإذا كانت هناك دالة يمكن من خاللها تلخيص كيفية التسعير فيجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن دينار  الاكتوارية

 التأمين وبذلك زبائنها الثمن الحقيقي لهذا النوع من الضمانات. ، لذلك فغالبا ما تجهل مؤسساتر من دينار الغدم أكبو الي

د منها لتحديد املخاطر وقسط التأمين الواجب دفعه بواسطة قوى السوق املتكامل 
ّ
ويمكن تحقيق قّوة جهة التأمين غير املتأك

مين للتأمين للسؤال هنا و وخيار ا قّدم هملتقّد 
ُ
ناك عن أفضل عرض، ألن الخبرة أظهرت أن العديد من مؤسسات التأمين التي ت

قيود تغطية مختلفة تماما. هذا ألامر يطرح عدة قّدم يمكن أن تعرض أقساط تأمين و لها نفس املعلومات من نفس املت

خالقية لها، وفي هذه الحالة تطرح كذا الواجبات ألا مين باملخاطر املعروضة للتغطية و استفهامات بمدى إملام مؤسسات التأ

درجة جّديتها، أم أنها فقط تأمل أن يدفع للمؤسسات التأمينية، كفاءاتها و  عدة شكوك عن صحة املعلومات املعتمدة بالنسبة

 العميل "الساذج" أكبر قسط تأمين ممكن.

 

افة إلى دم تلبيتها بالكامل. باإلضكما أن فرضية تلبية حاجة التأمين ليست بالضرورة صحيحة، فهناك احتمال كبير بع

فّسر في كثير من ألاحيان بطريقة تقريبية وليست دقيقة، هذا التوّجه يمكن استنتاجه ببساطة 
ُ
أن بنود وشروط عقد التأمين ت

                                                           
1 Adapté de Robert Vicar, du démarcheur au conseiller, l’argent édition, paris, 1993, P54. 
2 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 
 إعداد الباحثين.3

 القسط الصايف

 نفقات االكتتاب و التسيير

 مداخيل مالية

التكلفة الن
هائية
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لم. 
ّ
ذا همن خالل العدد الكبير من شكاوى العمالء ملعظم املؤسسات، والتوّجه املفرط إلى القضاء كونهم يشعرون بنوع من الظ

ص من التزاماتها ومسؤولياتها التعاقدية. 
ّ
 التوّجه يمكن أن ُيفهم منه سعي مؤسسة التأمين نحو التمل

في الجزائر وباعتبار التأمين ضبببببد أخطار الكوارث الطبيعية هو ضبببببمن التأمينات إلاجبارية، فالهيئة الوصبببببية هي املكلفة بتحديد 

س
ّ
 .عير حر فالنقص في إلاحصائيات ال يسمد بتحديد الثمن املناسب لهذا الخطرسعره، يمكن إلاشارة هنا أنه حتى لو كان الت

 la valeur deهبببببذا النوع من التببببببأمين يمكن أن يشببببببببببببببمببببببل البنببببببايببببببات بمبلغ تقييم على أسبببببببببببببببببباس تكلفببببببة إعببببببادة البنبببببباء 

reconstruction أو بمبلغ التببأمين أو مببا يعرف بقيمببة الاسببببببببببببببتعمببالla valeur d'usage  الاعتبببار تكلفببة إعببادة  الببذي يببأخببذ بعينو

لصبببببببعوبة تحديد هذه ى كأتعاب املهندسبببببببين املعماريين والتنظيف ومصببببببباريف أخرى. إال أنه و إضبببببببافة إلى مصببببببباريف أخر  البناء

القيم بفي غياب القيم الحقيقية على أساس ما يعرف ائرية إلى تحديد قيم البنايات والقيم تلجأ أغلب مؤسسات التأمين الجز 

 يوضحه الجدول التالي: كما، الزلزاليةحسب املنطقة املربع و املعيارية للمتر 

 ]1[القيم املعيارية للمتر املربع حسب املنطقة الزلزالية  :(03)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 

 

كما يمكن أن يشمل هذا النوع من التأمين كل املنقوالت املوجودة داخل البنايات بتكلفة إعادتها إلى حالتها ألاصلية يوم وقوع 

 سلع داخل املخازن...الخ. ،معّدات ،الحادث من آالت، أدوات املكتب

يمكن أن تترجم على شكل هزات أرضية ناتجة عن  تيوال الزالزل، هناك عدة ظواهر يمكن أن تمثل كارثة طبيعية أهّمها

مدة زمنية محّددة، لكن لتي تؤدي إلى أضببببببببببببرار بداللة قوة و اتحّرك للصببببببببببببخور أو تحرير للطاقة و  التحّوالت في أعماق ألارض من

قدير بذلك ال يمكن وضببببببببع نموذج خاص إلحصبببببببباء، تلها املشببببببببرع بالرغم من خطورتها، و هناك كذلك أخطار أخرى كالثلوج أهم

 وتقييم خطر الكوارث الطبيعية إال من خالل كم هائل من املعطيات يمكن الحصول عليها من خالل:

  ،املالحظة املباشبرة لألضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية السابقة والتي قد تكون متعلقة بنوع البناية محل التأمين

 درجة أو قوة الكارثة أو حتى تركيز السكان في منطقة ما.

 كذا درجة تركيزهاتلف الظواهر الطبيعية كالزالزل والبراكين وألاعاصير و رفة املناطق التي تنشط فيها مخمع . 

  التي تختلف من موقع إلى موقع آخر.معرفة أرضية ونوع مصدر ألاخطار الطبيعية و 

  ألامر الذي  تها(ومدى انتشببببببار الطاقة )تركيزها وسببببببرعاسببببببتعمال بعض النماذج التي يمكن على أسبببببباسببببببها معرفة درجة

 يسمد بتقييم أثار الزالزل عن أي بعد من املركز الزلزالي.

                                                           
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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 ،بين مختلف العناصببببر تسببببمد بإيجاد معطيات جديدة لتقدير ألاخطار الطبيعية كما يمكن إلاشببببارة إلى أن العالقات ما

حليل مينية بإعطاء عناصبر للتلتأاسبتخدام قوانين التنبؤ يمكن أن تسبمد للمؤسبسبات ادراسبة مختلف املعطيات الطبيعية و ف

ث ر إدخالها في العملية التأمينية. على سببببببببببببيل املثال، تسبببببببببببعير التأمين على الكواقييما مبدئيا لثمن هذه ألاخطار و لو توالتقييم و 

 للممتلكات الواقعة في والية الشلف يكون حسب التصنيف للجدول التالي: الطبيعية بالنسبة 

  ]1[رث الطبيعية لبلديات والية الشلف تصنيف خطر الكوا: (04)الجدول 

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 

OULED FARES CHLEF 3 O N 

OUM DROU CHLEF 3 O N 

SENDJAS CHLEF 2b N N 

SIDI ABDERRAHMANE CHLEF 3 N N 

SIDI AKKACHA CHLEF 3 O N 

                                                           
1 Adapté du tableau des risques catastrophes naturelles et zones sismiques, le conseil national des assurances (CNA), Algérie. 



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   197 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

SOBHA CHLEF 3 O N 

TADJENA CHLEF 3 O N 

TALASSA CHLEF 3 O N 

TAOUGRITE CHLEF 3 O N 

TENES CHLEF 3 O N 

ZEBOUDJA CHLEF 3 N N 

 

. حسب درجة تعرض املنطقة إلى الزالزل ، 2,0,2a ،2b ،0الذي يأخذ القيم مننوع املنطقة الزلزالية و :  Z_SISبحيث 

R_INONناتخطر الفيضاOنعم وN ال ،R_TEMPخطر ألاعاصير في املنطقةOنعم وN.ال 

  معّرضببببببة كذلك لخطر الفيضببببببانات، على و  فمن املالحظ أن أغلب بلديات الشببببببلف هي مناطق ذات نشبببببباط زلزالي قوي

 هذا ألاساس يمكن تقدير الخطر بالنسبة ملؤسسة التأمين التي سُيحّول إليها إدارة هذا النوع من املخاطر.

 ن الجهود املبذولة إال أن املالحظ أن مؤسسات التأمين الجزائرية ال تملك كل العناصر ألاساسية لتحليل بالرغم م

علمي دقيق لتكاليف ضمان الكوارث الطبيعية، لذلك فشرعية تحديد أسعار التأمين على الكوارث الطبيعية من قبل السلطات 

نها بعد من جمع البيانات إلاحصائية الضرورية  العمومية الجزائرية يكمن في كون هذه املؤسسات ليست في
ّ
املستوى الذي يمك

( و مركزية BTو بالحجم الكافي لوضع تسعير علمي دقيق مما دفع السلطات العمومية في الجزائر إلى استحداث مكتب التسعير )

مكن أن يجّنب القطاع منافسة . ففرض أو تحديد ألاسعار من قبل الهيئة الوصية، رغم سلبياته، إال أنه ي]1[( CRاملخاطر)

 مدّمرة قائمة على أسعار بعيدة عن الحقيقة. 

 خاتمة: 

  تشهد الجزائر العديد من الكوارث الطبيعية خصوصا الزالزل منها مما قد يعرض ممتلكات ألافراد واملؤسسات إلى كثير

ي ير من الخسائر مما يستوجب ضرورة التفكير فيمكن تحملها في الكثير من ألاحيان وهذا بالنظر إلى الحجم الكب من ألاضرار ال

فية التقييم وفي كي شكاالت التي يمكن أن تطرح سواء في كيفيةكيفية إدارة هذا النوع من ألاخطار، وهذا بالرغم من عديد إلا 

 التعويض عن ألاضرار الناتجة عنها.

 

 ذلك بو  يات الالزمة إلدارة أحسن للمخاطر لذلك يمكن أن يلعب نظام التأمينات دورا في املجال باعتباره يملك آلال

 وهذا بالرغم من النقائص املسّجلة التي يمكن معالجتها من خالل:ترشيد أحسن لألموال، 

  تعاون كل ألاطراف ذات العالقة لتكوين بنك للمعلومات الالزمة ألعمال الوقاية والتكفل أحسن بتبعات الكوارث

 الطبيعية.

 ن للتدخل في حالة وقوع الكوارث.وضع خطط عمل تجمع كل املعنيي 

                                                           
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. 
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  ضرورة البحث في آلاليات الالزمة للتخفيض من تبعات الكوارث الطبيعية من خالل تقييم ألاثار، تعويض

 الضحايا وترميم املباني.

  1[تطوير نظام لإلنذار املبكر لتنبيه السكان في حالة وقوع الزالزل[. 

  الستغاللها بما يسمد بتقييم أحسن ملخاطر الكوارث الطبيعية.]2[تحيين البطاقية الوطنية للخريطة الزلزالية 

 .الاهتمام أكثر بالتكوين وبأهمية بعد إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من خالل نظام التأمين 

 املراجع: قائمة

 املراجع باللغة العربية:

أوت  14الصادرة في  00رية رقم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ1921أوت  19املؤرخ في  11/21القانون رقم  (1

1921. 

شوال  11الصادرة في  10، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 1991جانفي  41املؤرخ في  11/91القانون رقم  (4

 ه. 1211

تسييرها في إطار التنمية املستدامة، املتعلق بالوقاية من الكوارث و 4112ديسمبر  41الصادر في  41-12القانون رقم  (0

 .49/14/4112الصادرة يوم  22جريدة الرسمية رقم ال

 .4111محمد سليمان عواد، مبادئ التسويق، مفاهيم أساسية، الطبعة ألاولى، دار الفكر، عمان، فهد سليم و  (2

 املراجع باللغة ألاجنبية: 

5) l’ordonnance n° 03-12 du 26 Août 2003 relative à l’obligation d’assurance des Catastrophes  Naturelles   

et à l’indemnisation des victimes. 

6) le 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.   

7) le décret exécutif n° 04-272 du 29 août 2004 relatif aux engagements techniques nés de l'assurance des 

effets des catastrophes naturelles. 

8) -Michel Badoc, réinventer le marketing de la banque et de l’assurance du sens du client au néo marketing, 

revue banque édition, paris, 2004. 

 

9) L’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. 

10) Robert Vicar, du démarcheur au conseiller, l’argent édition, paris, 1993. 

11) le rapport de l’activité de l’assurance en Algérie année 2019. 

                                                           
 . 1216فحسب خبراء الزالزل، الجزائر ليست في منأى عن وقوع حاالت التسونامي كالذي حدث في جيجل سنة 1

2La carte sismo-tectonique. 
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12) le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique : http://www.craag.dz/ 

13) -Le cabinet international Willis-Re, site : www.willis.com,  

14) le ministère de l’intérieur algérien : http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=10&s=4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.willis.com/
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=10&s=4
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 حكومات للوقاية من أخطار الكوارثالسياسات والتشريعات املمارسة من طرف ال

Policies and legislation implemented by governments to prevent disaster risks 

 الجزائر /0قسنطينة ،جامعة صالح بوبنيدر /مطرفي شيماءط.د. 

PhD.Cheima Meterfi/ University of Salah Boubnider, Constantine3 / Algeria 

 الجزائر /0قسنطينة ،جامعة صالح بوبنيدر /جباري سميرةط.د.

PhD.Samira Djabari/ University of Salah Boubnider, Constantine3 / Algeria 

 الجزائر /0قسنطينة ،جامعة صالح بوبنيدر /تاليجي محمد شكيب ط.د.

PhD. Mohamed Chakib Telaidji/ University of Salah Boubnider, Constantine3 / Algeria 

 امللخص:

مليون شببببببخص وفي ، وأودت بحياةمليار شببببببخص 2.2خطار الطبيعية على على مدار العشببببببرين عاًما املاضببببببية، أثرت الكوارث الناجمة عن ألا 

، وتسببببببببببببت هذه الكوارث في املوت والدمار، وأصبببببببببببحت واحدة من التهديدات الرئيسببببببببببية للتنمية تريليون دوالر أمريكي 4ية قدرها خسببببببببببائر اقتصبببببببببباد

 خطط عملسبياسببات و  لوضببعمع ذلك، يمكن منعها من خالل ألاطر القانونية التي اعتبرت كأداة حاسبمة للحكومات و  .تدامة على نطاق عالمياملسب

 .الحد من تأثيرها أو منعهاو بهدف تسيير املخاطر الطبيعية 

التهديد الذي تمثله هذه ألاخطار على الدولة جراء تطور الوعي بجحجم  حاولت الجزائر مثلها مثل باقي الدول املعّرضة ملثل هذه الظواهر بعد

 السدود، كذا العديد منملنشبئات الصبناعية و سبلسبلة من الكوارث الطبيعية التي شبهدتها عبر تاريخها، خاصبة بعد النمو العمراني املتسبارع ، وبناء ا

ايجاد  ( إلى1921و  1912ليس الحصببببببر زلزال ألاصببببببنام في ال و )نذكر منها على سبببببببيل املثالتي زادت من أهمية هذه الدراسببببببة للخطورة الناجمة عنها 

التكفل بتبعاتها وكذا سببببببببببل الغائها و  تقييم بعد طرح عدة إشبببببببببكاالت في كيفية  إدارة هذه ألاخطار ، مخططات وقائية،حلول و وضببببببببع سبببببببببياسبببببببببات و 

 املستويات.إشكالية متعددة ألابعاد و  باعتبارها

التشببببببريعات التي جاءت في مجال إدارة خطر الكوارث و تقييم أهم آلاليات املتبعة و  لبحثية على تحليلوعليه فقد اسبببببتندنا في هذه الورقة ا

مكانات الا بأخذ الاعتبار لالحتياجات و إدارة مخاطر هذه الكوارثصببلنا ملدى فعالية هذه السببياسببات والقوانين في تأطير و قد تو و الطبيعية في الجزائر.

 اعلين.مسؤوليات مختلف الفمستويات الخطر و عبر تحديد  التدخل امليدانيلالتصال و  ة شاملةخطيطات وطنيمصاحبتها بسياسات وتو  ،الوطنية

 تسيير الخطر الطبيعية،ألاخطار  وقائية، ادارة طبيعية، مخططاتأخطار  تشريعات، سياسات، املفتاحية:الكلمات 

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. 

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. 
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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:

دى مدية وبشرية جسيمة حسب طبيعتها وحجمها و مخلفة خسائر ما البشرية،الكوارث الطبيعية تتزايد على مر تاريخ إن 

قى ستبة. و ائيأو هشاشة في املنظومة الوقخاصة منها التي تعرف ارتفاعا كبيرا في عوامل الضعف  ،قدرة الدول على التصدي لها

سكان  تمركز جلمر مع ارتفاع النمو الديمغرافي والاقتصادي و الكوارث الطبيعية في تزايد مستألاضرار الناجمة عن ألاخطار و 

ا للتقليل املستمر لهلجدي و عليه فانه يجب التحضير ا يمكن التعامل باستخفاف معها، و العالم في املناطق الحضرية. لذلك ال 

 كل خطر محتمل. واملمتلكات مناملواطنين  نوضمان أممن حدتها 

على غرار باقي دول العالم، إن الجزائر التي عرفت نهضة اقتصادية كبيرة و توسع عمراني شمل كل مناطق الوطن عامة 

 ،أكتوبر في الشلف 11زلزال الكوارث املختلفة. وخير دليل على ذلك خاصة، ليست في مأمن من ألاخطار و و الشمال بصفة 

دم عة الاجراءات الوقائية املنتهجة وضعف املصالح املتخصصة و ، التي برهنت على هشاش 4110ماي  41ال بومرداس في زلز و 

 جاهزيتها ملواجهة هذه الكوارث.

الكوارث الكبرى، ووضع سياسات  طار تشريعي في مجال ادارة خطر إحاولت الجزائر ايجاد  الحين،منذ ذلك وعليه و 

ارة عة إلدتقييم أهم آلاليات املتبهذه الورقة البحثية الى تحليل و  عليه فإننا نهدف فيية أحسن، و وقال وتشريعات وطنية شاملة

همها اعتبارات أأحيائنا تتميز بهشاشة كبيرة لعدة لوقاية منها، خاصة وأن مدننا و معرفة سبل اأخطار الكوارث في الجزائر، و 

 ةتوضيد ضرور  الدراسة فيهذه  ةأهمي تكمنو لصناعية الكبيرة. بالقرب من ألاقطاب اتطورها بشكل فوضوي و تمركزها و 

ت ناجعة لالستجابة للتغيراسياسات متكاملة و وكذلك انتهاج خطط و  الجزائر،ها تسيير ألاخطار التي تواجهوأهمية تأطير و 

ما هي  تالي:الأذهاننا السؤال منه يتبادر الى و  الدولي.ث الكبرى على املستويين الوطني و املتسارعة في مجال ادارة مخاطر الكوار 

 الوقاية من أخطار الكوارث الكبرى؟جتها الحكومة الجزائرية لتسيير و التشريعات التي انتهالسياسات و 

 :الجزائر منها فيالوقاية ألخطار الكبرى وكيفية تسييرها و مفاهيم أساسية لأوال: 

 :ألاخطار الكبرى .0

إطار  وتسييرها فياملتعلق بالوقاية من الكوارث  4112ديسمبر  41ر في الصاد 41-12من القانون رقم  4تعرف املادة 

ائي بفعل أو استثن/يحدث بفعل طارئ طبيعي و والبيئة قدالتنمية املستدامة الخطر الكبير بأنه كل تهديد محتمل لإلنسان 

 :زائرالجتعرض لها تالكبرى التي القانون تشكل ألاخطار املبينة أسفله ألاخطار  نفسمن  11 املادةوبموجب  نشاط إلانسان.
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 ألاخطار الجيولوجية،الزالزل و .1

 الفيضانات، .4

 تقلبات الطقس، .0

 حرائق الغابات، .2

 الطاقوية،ألاخطار الصناعية و  .1

 ألاخطار النووية،أخطار إلاشعاعات و .6

 ألاخطار املتعلقة بالصحة البشرية، .1

 النباتية،طار املرتبطة بالصحة الحيوانية و ألاخ .2

 .البحري أو تلوث املياهرض ي و التلوث البيئي وألا  .9

 أخطار الكوارث املرتبطة بالتجمعات البشرية الهامة. .11

 :الوقاية من ألاخطار الكبرى .2

ون قد سببها إلانسان على الناس واملمتلكات تشمل مجموع إلاجراءات الرامية إلى تقليص أثر ظاهرة طبيعية ما أو يكو 

 لى:عتقوم الوقاية من الكوارث الكبرى و  امية إلى تفادي تحول ظاهرة إلى كارثة.بعبارة أخرى يتعلق ألامر بكل إلاجراءات الر و 

  تعليمات عامة تطبق على كل ألاخطار الكبرى،قواعد و 

 .تعليمات خاصة بكل كارثة كبيرة 

 :تسيير الكوارث.0

ها في مجال حماية الحيتفي إطار صو بإجراءات هيكلية للتكفل بالكوارث.إلاسعافات و يتشكل نظام تسيير الكوارث بتنظيم  

ل إلاسعافات ملواجهة الكوارث املحتملة من خالوزارة الداخلية و  تنظم، املمتلكاتو ألاشخاص 
ّ
جنيد ل تالجماعات املحلية تدخ

ة ث كارثو حد إلاسعافات. عندمصالح الدولة ألاخرى عبر تنفيذ خطط تنظيم مصالح الحماية املدنية والجماعات املحلية و 

، تتوفر وزارة الداخلية على أداة للمساعدة على القرار تدعى املركز الوطني ية ما أو أنها تلم بالعديد منهارد لوال تتجاوز قدرة ال

لية )وزارة الداختكلف بما يلي :الوزير ألاول أو وزير الداخلية و هذه الحالة تجتمع خلية أزمة برئاسة  القرار. فيللمساعدة على 

 .عمرانية(التهيئة الالجماعات املحلية و و 

 املمتلكات،علومات الالزمة ألعمال الوقاية ولحماية ألاشخاص و العمل على جمع ألاطراف املعنية للم 

  شراف على عملياإحصاء وجمع و
ٌ
 إلانقاذ ووضعها تحت تصرف السلطات،ت الحماية وتعبئة الوسائل الالزمة لإل

  إلانقاذ،التنفيذ الفعلي ملخططات التدخل والتحقق من 

 تمكينهم من الاضطالع بمسؤولياتهم في أحسن الظروف،ل مختلف الفاعلين و تسهيل تدخ 

 ،إطالع السلطات العليا باستمرار حول تسيير ألازمة 

 ،التحقق من حسن سير مواقع استقبال السكان الذين تم إجالؤهم 

 .تسيير عملية إعالم السكان 
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 :مرحلة ما بعد ألازمة.2

ذلك من ودة ألامور إلى مجراها الطبيعي و د مستويات مختلفة من أجل عبعد مرور ألازمة تتدخل عناصر الخطر عن

 خالل:

  املتضررة،ترميم املباني 

  النشاطات،تسهيل استعادة 

 ،تعويض الضحايا وفق التنظيم املعمول به 

  قصد استخالص العبر املفيدة للمستقبل. وتحليل الحدثتقييم 

ات الجماعير الدولة نصبت وزارة الداخلية و ى تعليمة من السيد وز إثر فيضانات باب الوادي وزلزال بومرداس وبناء عل

 ألاخطار.التغيير في إجراءات إنذار خاص بأنواع ن أجل صياغة خطة تنظيم إلاسعاف و مجموعة عمل م 4112املحلية سنة 

 .التهيئة العمرانية(وزارة الداخلية والجماعات املحلية و )

 : ثانيا
أ
 :الكوارث في الجزائرأخطار الوقاية من و طر القانونية للتسيير أهم ألا

 ار الكبرى الوقاية من ألاخطنتها الحكومة الجزائرية لتسيير و التي س التنظيميةو  تلخيص أهم النصوص التشريعية يمكن

 يلي:فيما 

  يحدد شروط تنظيم التدخالت 1921غشت  41املوافق  1211ذي الحجة عام  19مؤرخ في  401-21مرسوم رقم ،

 تنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك،و  وإلاسعافات

  بالوقاية من أخطار  قاملتعل ،1921غشت  41املوافق  1211ذي الحجة عام  19مؤرخ في  404-21مرسوم رقم

 ،الكوارث

  يتضمن مهام 4111مايو سنة  44املوافق  1204جمادى الثانية عام  19املؤرخ في  192-11رقم  التنفيذياملرسوم ،

 ،سيرهاطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها و دوبية الو املن

  واملتعلق بالوقاية من ألاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار  4112ديسمبر سنة  41املؤرخ في  41-12القانون رقم

 .التنمية املستدامة

ها عند وقوع تنفيذوط تنظيم التدخالت و إلاسعافات و ، املحدد لشر 0519غشت  29املوافق 200-19مرسوم رقم .0

 :كما يحدد كيفيات ذل  الكوارث

إلاسعافات الواجب العمل بها و تنفيذها لدى وقوع ، الشروط التنظيمية للتدخالت وألاول  فصله يحدد هذا املرسوم في

اد دبها، إضافة إلى إلزامه إلع التنظيمات املعمول وصالحياتها في إطار القوانين و  املعنية دور السلطاتكما يحدد  الكوارث،

حدات الو ل أجهزة متخصصة في كل الواليات والبلديات و إلاسعافات من قبططات مسبقة أو تصورية للتدخالت وتقديم مخو 

 :آخذة أثناء ذلك حيث تعنى هذه ألاخيرة بضرورة إعداد مخططاتها الخاصة ،التابعة لها
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  املنطقة،طبيعة 

  الخطر،نوع 

 لبيئة.األاشخاص، املمتلكات و ثاره على مدى جسامته وآ 

رك تخذ باالعتبار تصورات مستقبلية و تدمج املخططات ألاساسية كليا أو جزئيا في حالة اشتراك الخطر بينها مع ألا  كما

إلاسعافات جميع الوسائل الضرورية مادية ا أو تجديدها إذا دعت الضرورة، ويحوي مخطط التدخالت ومجال للتعديل فيه

ستنفارات اقيد التنفيذ الدائم عبر تمارين و حيث توضع  التدخل،ي لها في حالة وجوب كانت أو بشرية التي يتم التجنيد الفور 

الجريدة ) الوحدات في إطار مخططات متكاملة.والية، أو بين البلديات و تنفذ فرديا أو باشتراك أكثر من  الحالة،تجريبية حسب 

 .(12-10ص.، 1921: 06الرسمية الجزائرية/ العدد

فاعلين الرئيسيين من السلطات في ال تمن هذا املرسوم بصفة خاصة صالحيات أو مسؤوليا يتناول الفصل الثانيو 

كما تم ذكره في الفصل ألاول أن كل وحدة تابعة لهيئة عمومية  د مخططات التدخالت وإلاسعافات وتنسيقها، حيثكيفية إعدا

 ع كارثة مصنفة ضمنها.تستخدمه لدى وقو  تعد مشروع مخطط تنظيم التدخالت وإلاسعافات،أو خصوصية 

مع مصالح الحماية  خطر(،يشترك في إعداد هذه ألاخيرة مسؤول الوحدة )التي هي عبارة عن كل عمارة تحوي على  

لى لوالي الذي بدوره يسهر عاملدنية، ثم تقدم لرئيس املجلس الشعبي البلدي املختص إقليميا قصد اعتمادها، بعد موافقة ا

 إعداده مخططات خاصة بالوالية من جهة أخرى.باسم البلدية من جهة، و املخططات تنفيذ هذه ضبط و 

وكذا تنسيقها مع مخططات املناطق  بالوالية البلدية،بجمع املخططات الخاصة  مسؤولياته التكفلعليه فانه من و 

طبيقها  كليا صادقة النهائية، لتكلف الهيكل املركزي للحماية املدنية باعتمادها فوريا بعد امليُ  للبلدية، بعدهاالصناعية التابعة 

 أو جزئيا في إطار برنامج وطني بقرار من وزير الداخلية و الجماعات املحلية، الذي يشترك في اتخاذه الوزراء املعنيون عند الحاجة.

ص  الاسعافات  الخطر،حيث يحوي هذا البرنامج مناطق    صَّ
َ
خ

ُ
ن الها تدابير حسب نوعية الخطر أو اتساعه، لضم التي ت

 .(11-12ص.، 1921: 06الجريدة الرسمية الجزائرية/ العدد)الهياكل القاعدية.مخططات في محيط حماية املنشئات و تكامل لل

عمليات مخططات تنظيم التدخالت ألاجهزة املكلفة بقيادة  عموما،يتضمن الفصل الثالث من هذا املرسوم و 

  وإلاسعافات،
ُ
لتطبيقها، كما يحدد اجراءات  السلطة الضرورية ناملخولياملستخدمين  املخططات،حص ى في هذه حيث ت

يؤكد مرة أخرى على ضرورة تنظيم مداومة كما و  صال إلاعالم، في كل من الوالية والبلدية والوحدة،طريقة ايالاستنفار و 

 أو هيئة، أو هيكل عمومي أو خصوص ي، مزود بهذه املخططات. إدارة،استنفارية في كل 

يوضع تحت سلطة الوالي )لذي يعوض بمن ينوب عنه  قيادة،طات في حالة الوالية من قبل مركز تتم قيادة هذه املخط

توسع ليشمل أعضاء مكتب يق مع أعضاء من لجنة ألامن، ومسؤولو أنماط التدخل املعنية، و الذي ينس ،مانع(في حالة وجود 

 مسؤولي الحماية املدنية في الوالية.التنسيق و 
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ليات في حالة البلدية تحت سلطة رئيس املجلس الشعبي البلدي )الذي ينوب عنه هو آلاخر من يوضع مركز قيادة العمو 

أعضاء الهيئة التنفيذية البلدية، ون عن أنماط التدخالت املعنية، و يعوضه في حالة وجود مانع(، الذي يساعده املسؤول

 ومسؤولو مصالح الحماية املدنية، و مسؤولو ألامن.

 :ة فان قيادة العمليات تكون على مستوى مركز قيادة، مكلف بأما في حالة الوحد 

  ،تقدير مدى جسامة الكارثة 

  جزئيا،تقديم الاحتياجات لتنفيذ املخطط كليا أو 

  استخدامها،حشد الوسائل الواجب 

 النجدة،اتخاذ التدابير املحتملة لطلب و  الانقاذ،تنظيم الاسعافات و 

  الوحدة،داخل  انتقالهمو واملمتلكات السهر على أمن ألاشخاص 

  الاعالم،ايصال 

 .ألامننية، و مسؤولو الحماية املدنية وويوضع تحت سلطة رئيس الوحدة، الذي يساعده املسؤولون عن ألانماط املع

الوالية أو البلدية هو الجهاز الوحيد املسؤول  والاسعافات فيلى أن مركز قيادة مخطط تنظيم التدخالت إشارة تجب إلا و  

نفس  اذ يتولى مركز القيادة ،مسؤول الحماية املدنية املعني الوحدة،لى إالتي يتولى القيادة التقنية لها اضافة  مليات،الععن 

 :ضافة الىإعمليات مركز قيادة الوحدة املذكورة سابقا 

 عداد اسكان للمنكوبين،إ 

  الحاجة،يسخر أي وسيلة اضافية عند كما و 

 ،اعداده لحصيلة عامة للعمليات 

أو في حالة ما اذا تطلبت عملية التدخل تنفيذ مخططين أو عدة مخططات  واليات،حالة وقوع الكارثة في عدة  فيو

 .(16-11ص.، 1921: 06الجريدة الرسمية الجزائرية/ العدد) والئية، فانه يتولى تنسيقها جهاز مركزي مكلف بالحماية املدنية.

وحدة، في مخططات الل على مستوى كل من الوالية، والبلدية، و تدختوضيد وحدات الوينفرد الفصل الرابع بذكر. و 

 الاسعافات.تنظم التدخالت و

هيئات السهر على استمرارية أعمال الم ميدانية لدى تنفيذ املخططات، و بحيث يقوم مسؤول هذه الوحدات بمها 

الجريدة الرسمية الجزائرية/ ). ينظم كل مسؤول وحدة تدخل قاعدة اسنادية لدعم العملياتاملوضوعة تحت سلطته، كما و 

 .(11ص.، 06:1921العدد
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 :بالوقاية من أخطار الكوارث ق، املتعل0519غشت  29املوافق  0429ذي الحجة عام  25مؤرخ في  202-19رقم مرسوم .2

تقليل و  طار،ألاخعلى الزامية استخدام التدابير واملعايير التنظيمية والتقنية، للوقاية من  يتناول هذا املرسوم في مجمله 

 من قبل كل سلطة، أو هيئة مؤهلة. ،آثارها

، أالطبيعية ألاصل أو التكنولوجية املنش و عليه فانه على كل وزير أ ن يحدد لقطاعه نصوص مخطط الوقاية من ألاخطار 

راك مع طاعه، باالشتيضبط كل وزير البرنامج الدورية املطابقة لجهاز الوقاية املعني بها قالتي تتصل بنشاط قطاعه، كما و 

رامج الاعالم مع ضبط وتنفيذ ب الوزراء املعنيين يتم بالقيام بتدابير تكوينية للمستخدمين الذين سينفذون البرامج الوقائية،

نسق مع ون املالجماعات املحلية الذي يكتراك مع وزير الداخلية و كل هذا يتم باالشباألخطار املترتبة بقطاع عمله، و التوعية و 

 تطبيقها.من ألاخطار و ينفذ الوالي من جهته في بلديات واليته التدابير املحددة في مجال الوقاية وزارات. كما و كل ال

 ةوضع مخططات وقائي والخاصة،الهيئات العمومية والوحدات و  يشير هذا املرسوم الى أنه من مسؤوليات املؤسساتو  

دائمة  ة مراقبةتراقب بدورها هذه الخط املدنية، التيصلحة الحماية يتم ذلك بالتنسيق مع معن طريق انشاء خاليا وقائية، و 

 .(12ص.، 06:1921الجريدة الرسمية الجزائرية/ العدد)آلاثار. من حيث املظاهر و

، يتضمن مهام 2200مايو سنة  22املوافق  0402جمادى الثانية عام  05املؤرخ في  054-00رقم  التنفيذياملرسوم .0

 :سيرهاللمخاطر الكبرى وتنظيمها و  طنيةاملندوبية الو 

م النشاطات تقييرة املركزية، التي تقوم بتنسيق و املندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى هي عبارة عن مصلحة خارجية لإلدا

 .املباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من ألاخطار الكبرى 

 
ُ
 نَ ت

َّ
 م من طرف الوزير املكلف بالداخلية الذي يُ ظ

َ
  ك
ّ
زية. ف باملدير العام لإلدارة املركرَ ع  الذي يُ دوب وطني لتسييرها و ف منل

 :م رئيسية باإلضافة الى مديرية وهيثالث أقسا الكبرى منتتكون املندوبية الوطنية للمخاطر 

  ت الخاصة باألخطار التكنولوجيةتقييم املعلوماتحليل و  بجمع، البشرية التي تعنىقسم ألاخطار التكنولوجية و 

 ة، البشريو 

 ،قسم ألاخطار الطبيعية الذي يقوم بنفس دور القسم ألاول لكن بالتركيز على معطيات ألاخطار الطبيعية 

 التنشيط، القطاعات الذي يتكفل بالتخطيط و  قسم التنسيق املشترك بين 

  تختص بتسيير الوسائل. مديرية إلادارة العامة و 

 (9-2ص.، 4111: 49الجزائرية/ العددالجريدة الرسمية ) تعنى املندوبية بعدة مهام وهي:.و 

 عنية،املإعداد بنك للمعطيات املتعلقة بها من خالل إلادارات قة بالوقاية من ألاخطار الكبرى و جمع املعلومات املتعل 

  السكان، خطار الكبرى لفائدة املتدخلين و ترقية و تطوير الاعالم املرتبط بالوقاية من ألا 

  فعاليتها،ن تقديم اقتراحات لتحسيو  الكبرى،ني للوقاية من ألاخطار في إطار النظام الوطتنسيق ألاعمال املباشرة تقييم و 

 الدولي ذات العالقة بمهامهاشاركة في برامج التعاون الجهوي و امل. 

 التكوين في ميدان ألاخطار الكبرى.اهمة في ترقية املعرفة العلمية والتقنية و املس 
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ظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها، حيث يتولى تسييرها مندوب وطني بالصرف تعد اللجنة القطاعية املشتركة نما و ك

 .خصصةتقنية متة، من بين أعضائها لجانا علمية و من  طرف الوزير املكلف بالداخلية، تحدث اللجنة في إطار  أعمالها التقييمي

الذي  املندوب الوطني لهذه ألاخيرةعلى  هاتوصياتلتقوم بالتنسيق مع املندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى بعرضها و   

  بمتابعتها،بدوره يتكفل 
ُ
ذا تقدير كخطار الكبرى، تقييمها للمعارف و سلم تقريرا سنويا للحكومة بالنسبة لكل خطر من ألا وت

دة الرسمية جريال):كما تسند اليها املهام التاليةباإلضافة الى تدابير تسمد بالتقليل من املخاطر،  املوجودة،التدابير الوقائية 

 .(11-9ص.، 49:4111الجزائرية/ العدد

  الخاصة للوقاية من ألاخطار الكبرى،م املخططات العامة و تقييدراسة و 

 ها،التوصية بتدابير لتحسينعالية ألانظمة املقررة للوقاية وإلانذار والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة البناء و تقييم ف 

 هذه  تقديم توصياتها فيما يخصطار الكبرى تعرض عليها وإبداء رأيها فيها و من ألاخ دراسة كل مسألة تتعلق بالوقاية

 الدراسة.

واملتعلق بالوقاية من ألاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار  2224ديسمبر سنة  29املؤرخ في  22-24القانون رقم .4

 :التنمية املستدامة

يلي قد تناول هذا القانون بشكل تفصالكبرى و تسيير الكوارث، و  خطار ويعتبر من أهم القوانين املتعلقة بالوقاية من ألا 

 :أسس مبادئها املتمثلة فيية من هذه ألاخطار بعد تعريفها واحصائها، اضافة الى أهدافها و طرق الوقا

 عالم الوقائي من هذه ألاخطار،كذا تطوير إلا عرفة ألاخطار و تعزيز مراقبتها وترقبها، و تحسين م 

 واملمتلكات،صابة لدى ألاشخاص كذا التقليل من درجة قابلية إلا في استعمال ألاراض ي والبناء و اة ألاخطار مراع  

  تكنولوجي،املندمج مع كل كارثة ذات مصدر طبيعي أو ترتيبات تستهدف التكفل املنسجم و وضع 

 :عالج تسيير الكوارث بتقسيمها الى قسمينمفصل. و و  كما أنه يعالج كل خطر بشكل منفصل

 التدخالت،تخطيط للنجدة و قسم ال 

  .قسم التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث 

ألاشخاص ضد كل لسياسات هادفة لحماية ألاقاليم وعليه فانه يعد واحدا من أهم النصوص التشريعية املسطرة و 

 تدخل الوسائلو  ،دةلظروف املثلى لإلعالم والنجدة وإلاعانة وألامن واملساعوضمان ا تكنولوجية،طبيعية منها أو  ألاخطار،

 الاضافية أو املتخصصة. 

 خاتمة:

على الرغم من الثغرات والنقائص املسجلة في تطبيق النصوص التشريعية للوقاية و تسيير ألاخطار الكبرى،  إال أنه ال 

ائر ذ الخسيمكن أن ننكر تطور الوعي بجحجم هذه ألاخيرة  في الجزائر، التي قطعت شوطا كبيرا في هذا املجال، حيث سعت من

، الى الاقرار بجدية هذه الكوارث وألامر بضرورة وجود سياسات 4110ماي  41التي عانت منها، خاصة في زلزال بومرداس في 

لكبرى بحكم ر اوقائية تحضيرا للبالد للتكفل بمثل هذه الكوارث مستقبال، خاصة  وأن الجزائر تبقى معرضة للعديد من ألاخطا

 ر الطبيعية التي تسجلها عبر تاريخها.الظواهموقعها الجغرافي و 
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ات ويشترك في تنفيذها السلط الدولة،الوقاية من ألاخطار الكبرى وتسيير الكوارث منظومة شاملة تشرف عليها  تشكل

اضافة الى تدخل البحث العلمي ومشاركة كل مكونات املجتمع  التكوينية، الاعالم واملؤسساتوسائل  املدنية،السياسية و 

 دمج وتقييم مخاطر على املستمر  تشجيعالضرورة ضمن شروط محددة في النصوص التشريعية. وعليه فانه من ال املدني،

الكوارث في التخطيط إلانمائي على كل املستويات وفي كل القطاعات وتعزيز المركزية تسيير مخاطر الكوارث على مستوى 

 .الجماعات إلاقليمية

 قائمة املراجع:

شروط تنظيم التدخالت والاسعافات : 1921غشت  41املؤرخة في  06العدد. (1921، )زائريةالجريدة الرسمية الج (1

 ، تنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلكو 

 ،الوقاية من أخطار الكوارث: 1921غشت  41املؤرخة في  06العدد. (1921، )الجريدة الرسمية الجزائرية (4

 .ألاخطار الكبرى تسيير ألازمات و: تهيئة العمرانيةالوزارة الداخلية والجماعات املحلية و  (0
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 :السالمة من الكوارث الطبيعية داخل النسج الحضرية في الجزائر

 الاستشعار 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 

 الجزائر/جامعة ألاغواط/وحيد ساعد سعودد.

Dr.Waheed Saaid Saoud/ University of Laghouat / Algeria 

 الجزائر/0جامعة باتنة/ببلقاسم الذيد.

Dr.Belkacem Theeb/University of Batna1/ Algeria 

 امللخص:

 تعتبر الكوارث الطبيعية إحدى أهم إلاشبكاالت التي واجهها إلانسان على مر العصور، ذلك ملا تخلفه من آثار مدمرة على وجوده وممتلكاته،

ار خطخاصة داخل ألانسجة الحضرية آلاهلة بالسكان. كل ذلك في غياب منهاج محدد املعالم وبناء على قواعد علمية وأسس صحيحة في تجحجيم أ

ي تحطيم فهاته الكوارث، وقد عانت الجزائر وال تزال تعاني من مخلفات الكوارث الطبيعية التي كلفت الكثير من الخسائر البشرية واملادية وتسببت 

 املدن والبنى التحتية.

بسببببببن قوانين وتشببببببريعات  ولقد عمدت الجزائر على خطى غيرها من دول العالم إلى سببببببياسببببببات من شببببببأنها التخفيف من أثار هاته الكوارث،

تنظم وتوجه بل وتحدد كيفيات التعامل مع مثل هذا النوع من الكوارث، إضببببببببببافة إلى أخرى لتسبببببببببببيير ألانسببببببببببجة الحضبببببببببببرية للمدن. كما ترنو بخطى 

دير ر قبل وقوعه وتقحثيثة الى اسببتغالل أسبباليب حديثة على غرار الاسببتشببعار عن بعد ملا له من مزايا وايجابيات يمكن من خاللها إبراز حجم الخط

 ألاثر بعد وقوعه.

نحاول هاته الورقة البحثية تسليط الضوء وفق منهج وصفي تحليلي حول ماهية الكوارث الطبيعية والسالمة منها في الجزائر، كما نحاول 

 أكدت النتائج املسببتقاة من هذا البحثإبراز أهمية الاسببتشببعار عن بعد في املسبباعدة في تحسببين التعامل مع هاته الكوارث قبل وأثناء وبعد وقوعها. 

ارفاق ذلك بتحقيقات ميدانية وربط ات الاقمار الصببببببببببببناعية ومعالجتها و مرئيالاسببببببببببببتشبببببببببببعار عن بعد واسببببببببببببتغالل صبببببببببببور و إلى أن اسبببببببببببتخدام تقنيات 

 طرها.باملخططات العمرانية ُيَمكن من الاستشراف والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وتضمين اقتراحات للحد من مخا

 التخطيط الحضري، الاستشعار 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 exploi t modern 

methods such as remote sensing due to its advantages. Remote sensing could predict the risk and estimate the impact after its 

occurrence. 



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   210 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

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. 

Key words: Urban planning, Remote sensing, Algeria, Flood, Earthquake, Natural disasters. 

  مقدمة إشكالية البحث: 

لى وجوده يعتبر خطر الكوارث الطبيعية أحد أهم التحديات التي يواجهها إلانسان، ذلك ملا لها من آثار مدمرة ع

وممتلكاته. وكثيرا ما وجدت املجتمعات نفسها في مواجهة مخاطر مفاجأة لم تستطع التنبؤ بها، ولم تتمكن من مواجهتها بفعل 

 عدم تمكنها من آلاليات املناسبة والوسائل املالئمة.

عية التي رث الطبيوقد حاولت الجزائر سلك مختلف السبل في سبيل تحسين وضعيتها في مجال التقليل من خطر الكوا

ن نذكر الكثير من ألامثلة التي أتت على مدن كاملة فدمرتها على غرار مدينتي أرواح وأتت على املمتلكات. ولنا ما فتأت تهلك ألا 

 الشلف وبومرداس وغرداية.

طية لتخطيوما زاد ألامر تعقيدا، هو تلك النماذج التخطيطية للمدن الجزائرية، التي أنشئت بغير مراعاة للضوابط ا

املناسبة، ودونما تقدير لألخطار الطبيعية املمكنة، بل وتعدت تلك ألانسجة الحضرية على البنى إلايكولوجية املحيطة بها مما 

 أخرى التربة و ضاعف من الخطر عند حدوث الكوارث. وهنا أيضا نذكر تلك املدن التي شيدت على ضفاف ألاودية ومناطق انهيار 

 بناء في مناطق حدوث الزلزال والحرائق.لم تراعى فيها أسس ال

ضعف الوسائل وقلة املعلومات والبيانات  كوارث بفعلورغم تلك املحاوالت الحثيثة، إال أن ذلك لم يمنع من تجنب 

 التي كان باإلمكان الحصول عليها واستغاللها وتحيينها على غرار تلك التي يوفرها الاستشعار عن بعد.  هنا يمكننا مناقشة هذا

 من خالل الاجابة على التساؤالت التالية:  

 ما مدى فاعلية سياسة الجزائر في مجال تسيير الكوارث أو ما يسمى بالخطر الكبير؟ 

  ما مدى كفاءة التخطيط الحضري لألنسجة الحضرية املشكلة للمدن الجزائرية في تحقيق الحماية وألامان من

 الكوارث الطبيعية؟

 عار عن بعد في تحسين عمليات التخطيط الحضري والتقليل من خطر الكوارث كيف يمكن استغالل الاستش

 الطبيعية؟

 أهمية البحث:  

 تكمن أهمية البحث فيما يلي:

  التوجه الاستراتيجي والسياسات العامة التي تتبناها الدولة الجزائرية في التعامل مع الكوارث الطبيعية والخطر الكبير

 بصفة عامة.

 تعاقب حدوث هذه الكوارث. تدفعها معراء الخسائر الكبيرة والتكلفة الباهظة التي معاناة الجزائر ج 
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 أهداف البحث:

 .إبراز   أهمية الاستشعار عن بعد في املساعدة في تحسين التعامل مع هاته الكوارث في مختلف مراحلها 

  ي سيما داخل الانسجة الحضرية، والتالتذكير بماهية الكوارث الطبيعة وكيفية التعامل معها تشريعيا وتنظيميا، ال

 تعتبر هي املناطق ألاكثر حساسية بحكم الكثافة السكنية والسكانية الكبيرة في معظم املدن الجزائرية.

  محاولة تبني مقاربات حديثة وواقعية في التعامل مع خطر الكوارث الطبيعية واستخالص الدروس مما سبق من

 تخطيط الحضري ملواجهة ما يمكن أن يقع من كوارث مستقبلية.كوارث، ومحاولة التخطيط العام وال

  استغالل التكنولوجيا الحديثة والبيانات عالية الدقة املمكن استخراجها عن طريق الاستشعار عن بعد، وذلك لبناء

 قواعد بيانات ونماذج محاكاة خاصة بالتعامل مع مختلف الكوارث الطبيعية.

  البد منها: اهيمللبحث: مفالنظري  إلاطار أوال: 

 الحضري:التخطيط .0

يمكن تعريف التخطيط الحضري بأنه ذلك العلم أو التخصص الذي يهتم بتنمية وتطوير وتصميم البيئة الحضرية 

م كثر مالئمة لإلنسان وأكثر تلبية إلحتياجاته وتطلعاته على أن يتأاملبنية من خالل الاستخدام ألامثل إلمكانياتها بحيث تكون 

 قا لخطة محددة وبوسائل فنية وأخالقية.   ذلك طب

يهتم بدراسة مختلف ألانشطة التي تمارس داخل البيئة الحضرية املبنية، والتي تؤثر في نمو وتكوين وترتيب تلك البيئة و  

من  ى بما فيها ألارض والانسان. كما يتناول تحليل كل املؤثرات والتحكم فيها من خالل خطة مسبقة تضمن الاستفادة القصو 

 .(11 ص.، 4141النواحي الايجابية فيها وتفادي السلبية. )بخيت: 

  الاستشعار عن بعد:.2

يعني الاستشعار عن بعد الحصول على املعلومة عن أي ظاهرة على ألارض أو في الجو دون الوصول إليها، وذلك باستخدام 

نعكسة واملنبعثة من سطد ألارض أو الجو، والتي أجهزة ومعدات خاصة، وذلك باالستفادة من الخواص الكهرومغناطيسية امل

 .(611 ص.، 4119الدليمي: )والبشرية. تعطي صورة واضحة عن معالم سطد ألارض الطبيعية 

رض دون الاتصال أو التالمس الفعلي معه، وذلك من خالل ه علم تجميع املعلومات عن سطد ألا كما يمكن تعريفه بأن

 .(11 ص.، 4111املنبعثة ومعالجتها وتحليلها وتطبيق هذه املعلومات. )داود:  تحسس وتسجيل الطاقة املنعكسة أو 

 ( 611 ص.، 4119الدليمي: عليها: )بعد مصادر معروفة للعمل  ولالستشعار عن

 .الصور الفضائية: حيث يتم التصوير من ألاقمار الصناعية 

  او من كاميرات على ألارض. التصوير الجوي: وهنا يمكن حيث استخدام الطائرات في التصوير الجوي 

 الكوارث الطبيعية:.0

 اختلفت آلاراء في تعريف الكارثة:

رأى عرفها عن طريق ربطها بمعايير الخسائر البشرية، فهي التي تحدد ما إذا كانت الواقعة كارثة من عدمها. وعرفت عن 

 رثة. ولعل تعريفا آخر أوضح يرى أن الكارثة هيطريق ربطها بمعياري: الخسائر البشرية واملادية حيث يعتمد على تقييمها ككا
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تحول مدمر وعنيف في أسلوب الحياة الطبيعية والبشرية محدثا بصورة مفاجئة أضرارا مادية على نطاق واسع مخلفا عددا 

 .(16 ص.، 4114صالح: ) .والوفياتكبيرا من الجرحى 

رها في إطار التنمية تسييتعلق بالوقاية من الكوارث  و امل  41 -12 القانون رقمأما املشرع الجزائري فعرفها من خالل 

يعي البيئة قد يحدث بفعل طارئ طبر بأنه كل تهديد محتمل لإلنسان و ، حيث عرفت املادة الثانية منه  الخطر الكبياملستدامة

 .(4112أو بفعل نشاط إلانسان. )الجريدة الرسمية: /استثنائي و

 عناصر الكوارث:.4

 (16ص.، 4114على أنه كارثة: )صالح:  امل التي في حال اجتمعت فيمكن اعتبار الخطرهي مجموعة من العو 

 .املفاجأة 

 .اتساع رقعة الدمار 

 .شمول أعداد كبيرة من الافراد 

 أنواع الكوارث:.9

تنقسم ألاخطار   4111لسنة   (WMO,ICSUاملنظمة العاملية لألرصاد الجوية؛ واملجلس الدولي للعلوم) حسب تصنيف 

 (66 ص.، 4116أقسام محددة نذكر منها ألاكثر شيوعا والتي تؤدي إلى الكوارث: )اليونيسكو،  لىإ

  :ألاعاصير، وموجات الحرارة، والبرق، والحرائق.ألاخطار املناخية 

  :الفيضانات، والطوفان املفاجئ وأمواج التسونامي.ألاخطار الهيدرولوجية 

  :رك الكتل ألارضية الضخمة.البراكين والزالزل وتحألاخطار الجيولوجية 

  :النيازك.ألاخطار الفيزيائية الفلكية 

  :ألاوبئة وآلافات.ألاخطار البيولوجية 

  :نهيار البنية التحتية.ألاخطار البشرية  النزاع املسلح، الحرائق، التلوث، ا 

  :زدياد تواتر العواصف وشّدتها.أخطار التغّير املناخي  ا 

 الكوارث: دورة إدارة خطر .1

مواجهة خطر الكوارث، وهو عبارة عن خريطة طريق الخطوات الكبرى  التدابير بغيةد هذه الخطة إلى طرح مختلف تعم 

تقوم أساسا على إدخال مفهوم  الطبيعية التيالي يجب أن تقوم بها مختلف الدول من أجل الوصول إلى إدارة أفضل للكوارث 

 .جيدة للمواطن واملجموعات الدولية إدارة املخاطر فب التنمية املستدامة لتأمين حوكمة

. حيث تهدف هاته إلاجراءات قيام بها ، ترتبط كل مرحلة منها بإجراءات يجب التنقسم هاته الخطة إلى ثالث مراحلو 

أثناء حدوث الخطر كما  الطوارئ قبل حدوث الكارثة، وإلى تفعيل إجراءات التجاوب مع خطة  والاستعداد للطوارئ إلى التأهب 

 (1رقم  الشكل)الكارثة ى تقييم ألاضرار ومحاولة التعافي بعد حدوث تهدف إل
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 (2201اليونيسكو، املصدر: )

 

لتي جراءات اى مخطط نظري يتعلق بمجموعة من إلا ترتكز خطة تسيير الاخطار الكبرى علفي الجزائر:  ادارة الكوارثخطة  .7

 على:لوقاية من الكوارث الكبرى تقوم او  تهدف إلى تفادي الكوارث بأنواعها.

 تعليمات عامة تطبق على كل ألاخطار الكبرى،واعد و ق 

 .تعليمات خاصة بكل كارثة كبيرة 

 الكوارث تسيير. 

 وقوعها وبعدقبل حدوث الكوارث وعند  مراعاتها التي يجبمن الترتيبات  من مجموعةكما تتشكل خطة إدارة الكوارث 

وأزمنة متوقع حدوث  )أمكنةتقد في معظمها إلى جملة من املعطيات حول ماهية الكوارث وقوعها. ولكن هاته إلاجراءات تف

الحماية منه، كما يمكن  الخطر وكيفية( بفعل عدم وجود دراسات معمقة وغياب خرائط تحدد بدقة مواقع أثناءهاالكوارث 

 ل الحرائق التي التهمت آالف الهكتارات منترجمة ذلك بضعف استغالل مختلف آلاليات والتكنولوجيا الحديثة في املجال ولع

 خيرة هي مؤشر واضح على غياب سياسة واضحة وفعالة في مواجهة ألاخطار الطبيعية في الجزائر.ألا  الجزائر والفيضاناتغابات 

من ض جراءات التنفيذية لخطط تسيير الكوارث وغياب آليات تجعل من التوصيات املدرجةوهنا ال بد أن نشير إلى غياب إلا 

 خطة إدارة الكوارث عملية وقابلة للتطبيق. 

 يمكن جغرافيةمتسارع على رقعة  وتتوسع بشكلإضافة الى ذلك فمعظم ألانسجة الحضرية للمدن الجزائرية تتشكل 

ة ( وفعاليPOS, PDAU)والتعمير مما يطرح عديد التساؤالت حول جدوى آليات ووسائل التهيئة تصنيفها على انها مناطق خطرة.  

الطرق  التي يتم بها تسيير هاته الدراسات، وكيفية تطبيقها في توجيه العلية الحضرية  لتسيير توسع ألانسجة الحضرية الحالية 

مواقع التوسعات الجديدة.  حيث أن هذا النسيج تم إنجازه من دون دراسة معمقة وأهداف واضحة للحماية  اختيار أو عملية 

عود: ساعد سالوادي )حالي أو املستقبلي للمدينة، فبنيت املنشآت واملساكن على مجاري والحفاظ على النسيج الحضري ال

(، كما أن هناك عامال آخر ساهم في تأزم الوضع أال وهو السكن العشوائي الذي يعتبر واحدا من أهم مميزات 12-2 ص.، 4141

 دورة إدارة الكوارث :(01)شكل 
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 خطار ومواجهة ألا رية في تسيير النسيج الحضري الحضة اساملدينة الجزائرية عموما والذي يعبر بشكل واضح عن إخفاق السي

 الطبيعية على حد سواء نظرا ملوقعه على أطراف املدن وأيضا نظرا لشكله املعقد واملتراكب.

 التشريعات الخاصة بالكوارث في الجزائر: .1

عظمها غداة حدوث مما دفع الدولة إلى عديد إلاجراءات التي جاءت في م، جزائر كثيرا من الكوارث الطبيعيةعرفت ال

تنظيم الكوارث و  سابقا( صدر مرسومان حول الوقاية من )ألاصنامفي الشلف  1921أكتوبر  11كوارث معتبرة، فبعد زلزال 

الجماعات (.  )وزارة الداخلية و  404-21و مرسوم  401-21إلاسعافات على املدى القصير واملتوسط أو املدى الطويل )مرسوم 

واملتعلق بالوقاية ضد ألاخطار الكبرى  41/14/4112املؤرخ في:  12/41القانون:  صدر تاريخ( كماانية: بال التهيئة العمر املحلية و 

توصية  ورافقه صدور  4110ماي  41وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة غداة الزلزال الذي ضرب في بومرداس في: 

 مين ضد الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا.التأ بإجباريةواملتعلق  46/12/4110املؤرخ في:  10/14

 إلاطار التشريعي للعمران في الجزائر:  .5

املزمع  يا كانت ألاعمالأالقواعد وألاحكام والقرارات املنفذة لها لتنظيم حركة املباني ذاتها،  مجموعةقانون التهيئة والتعمير: 

 11املؤرخ في  49-91وقانون العمران ممثال في القانون ، (16 ص.، 4111)كمال: . أخرى  إقامتها، إنشاء مباني أو أعمال عمرانية

والبناء. والذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير 1991ماي  12املؤرخ في  111-91واملرسوم التنفيذي رقم  1991ديسمبر 

ملتمم لقانون التهيئة والتعمير املعدل وا 4112أوت  12املؤرخ في  11-12وبعد صدور القانون ، (11 ص.، 4112حمدي باشا: )

ال سيما تلك املعرضة للكوارث الطبيعية و  ضبطت القيود املفروضة على البناء في املناطق املحمية وفي ألاراض ي الفالحية وفي

 .(11 ص.، 4112حمدي باشا: )الزالزل 

 تسيير املخاطر الكبرى:  العمرانية بقوانينعالقة التشريعات .02

املتعلق بالوقاية ضد ألاخطار و  41-12تهيئة والتعمير( والقانون اربة بين قانون العمران )قانون النظرا لألهداف املتق

الكبرى، نجد أن هناك عالقة وطيدة بين هذين القانونين والتي من شأنها حماية الانسان وممتلكاته، ويمكن تلمس ذلك من 

من قانون التهيئة والتعمير أن  12ة: لتهيئة والتعمير، فنجد في املادخالل التركيز على الحماية من املخاطر والكوارث في قانون ا

إمكانية البناء ال تكون إال على القطع الارضية التي تكون غير معرضة مباشرة لألخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية 

يحدد مناطق التدخل  (PDAUتعمير )من نفس القانون على أن املخطط التوجيهي للتهيأة وال 12والتكنولوجية. كما تؤكد املادة: 

 (. 01( )املادة POSراض ي )التي يحددها مخطط شغل الا  الارتفاعاتفي ألانسجة الحضرية واملناطق الواجب حمايتها في إطار 

 .(1991)الجريدة الرسمية: 

اعد العامة للتهيئة والذي يحدد القو 1991ماي  12املؤرخ في  111-91التنفيذي رقم  املرسوم أما في املادة الثانية من

والتعمير والبناء: إذا كانت البناءات من طبيعتها أن تمس بالسالمة أو ألامن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها، 

يمكن رفض رخصة البناء أو رخصة تجزئة ألارض من أجل البناء او منحه شريطة احترام ألاحكام الخاصة الواردة في القوانين 

ارث والكو  الاضطراباتوتشمل حماية ألامن العام اتخاذ الاجراءات الالزمة لحماية أفراد املجتمع من  ات املعمول بها.والتنظيم

الطبيعية كالزالزل والبراكين والفيضانات والحرائق وانهيارات املباني القديمة آلايلة للسقوط واملباني الحديثة املخالفة 

 (.44 ص.، 4111كمال: ). والغرق للمواصفات الهندسية والعواصف 
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 :يا: حالة الدراسةثان 

 لجزائر؛ شساعة املساحة وتعقد التضاريس:.ا0

كلم مربع، مما جعلها ألاكبر  4021121تحتل الجزائر موقعا هاما شمال القارة إلافريقية بمساحة شاسعة تقدر ب: 

هضاب وصحراء شاسعة، كما تتمتع بتنوع أغطيتها مساحة عربيا وافريقيا. كما أن الجزائر تتميز بتنوع تضاريسها من سهول و 

 النباتية. 

وفي ظل تموقع الجزائر في هاته املنطقة املعروفة علميا بخط الزالزل، وبفعل تنوع التضاريس والتغيرات املناخية كانت 

الحرائق، دون أن  مليون هكتار في أجزاء منها ظهور خطر  2.4عرضة للفيضانات، كما كان للغطاء النباتي الكثيف املقدر ب 

 نغفل خطر التصحر وزحف الرمال بفعل العوامل املناخية.

كلم مربع، مما جعلها ألاكبر  4021121تحتل الجزائر موقعا هاما شمال القارة إلافريقية بمساحة شاسعة تقدر ب: 

يتها كما تتمتع بتنوع أغطمساحة عربيا وافريقيا. كما أن الجزائر تتميز بتنوع تضاريسها من سهول وهضاب وصحراء شاسعة، 

 النباتية. 

وفي ظل تموقع الجزائر في هاته املنطقة املعروفة علميا بخط الزالزل، وبفعل تنوع التضاريس والتغيرات املناخية كانت 

مليون هكتار في أجزاء منها ظهور خطر الحرائق، دون أن  2.4عرضة للفيضانات، كما كان للغطاء النباتي الكثيف املقدر ب 

حساسة  جغرافيةرقعة هذا التنوع والشساعة جعل من الجزائر  فل خطر التصحر وزحف الرمال بفعل العوامل املناخية.نغ

 نسجةة مع ذلك، تتطور املدن وتتوسع ألاخطار. موازار الطبيعية والتهديد بفعل هذه ألا وهشة من حيث التعرض لألخطا

 كثير من النظم إلايكولوجية املحيطة بها. الحضرية بتسارع كببر، مخالفة للتخطيط، ومتعدية على
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 2220، املصدر: الكاتب باالعتماد على نموذج الارتفاعات الرقمية

 

 حصائيات عن الكوارث:.إ2

لحرائق الغابية) ا( و 14(، الفيضانات ) صورة رقم:11رقم: الزلزال)صورةعرفت الجزائر عديد الكوارث، متفرقة بين 

نت هذه الكوارث طبيعية أو بتدخل بشري فقد تسببت في خسائر كبيرة في ألارواح واملمتلكات، وقد سواء كا(، و 10صورة رقم:

    .(11دفعت الجزائر كلفة باهظة جراء وقوع هاته الكوارث ) انظر الجدول رقم: 

، التهمت النيران مثال 4141اتي والغابات، ففي سنة إضافة إلى ذلك من أخطار، لنا أن نذكر بالخسائر املهولة للغطاء النب

كان حجم الخسائر بما   4141وفي سنة  (2220وكالة ألانباء الجزائرية:)هكتار حسب وكالة ألانباء الجزائرية  2911ما يزيد عن 

 .(4141ألف نخلة)قاللة،  2.421شجرة مثمرة و  116.969من الغابات املحترقة منها   11.912يزيد عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حدود الجزائر وتضاريسها2شكل رقم. 
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 عن الكوارث في الجزائراحصائيات  :(01)الجدول 

 الضحايا وألاضرار نوع الظاهرة املوقع التاريخ

 180زلزال بقوة  الشلف 1921-11-11
 قتيل 4600

 تدمير شبه كلي للمدينة

 189زلزال بقوة  قسنطينة 1921-11-41
 وفيات 11

 خسائر مادية معتبرة

 182زلزال بقوة  معسكر 1992-12-12

 وفاة 111

 جريد 491

 مبنى محطم 1111

 دج 11.111.111أضرار قدرت ب وفاة و  16 فيضانات برج بوعريريج 1992-19-40

 182زلزال بقوة  تيموشنت 1999-14-44
 وفاة 42

 منكوب 41111

 مفقودوفاة و  911أكثر من  فيضانات باب الوادي 4111-14-11

 681زلزال بقوة   بومرداس 4110-11-41

 وفاة 4412

 بدون مأوى  121111

 مليار دج 444أضرار قدرت ب تهدمت و  16111مبنى متضرر  19211

 مبنى تهدمت جزئيا أو كليا 1111أسرة منكوبة و  1111أكثر من  فيضانات أدرار 4112-12-12

 مبنى 0111تضرر أكثر من وفاة و  20 فيضانات غرداية 4112-19-11

 مبنى تهدمت أو تضررت 2011وفاة و  10 فيضانات بشار 4112-11-12

 مبنى 1111وفاة واحدة وتضرر  فيضانات أدرار 4119-11-41

 وفيات وخسائر مادية معتبرة 6 186زلزال بقوة الجزائر 4112-12-11

 ة معتبرةخسائر مادي فيضانات ألاغواط 4116-11-11

 خسائر مادية معتبرة 1زلزال بقوة  البليدة 4112-11-14

2220املصدر: وزارة الداخلية ،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/2014_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 

ع استعمال التكنولوجيا على غرار أثناء العمليات التخطيطية م

 الاستشعار عن بعد. 

 

 4141املصدر: جريدة العين الاخبارية،

 

 فيضانات الجزائر العاصمة: 2صورة رقم 

ضعف وهشاشة البنايات في مواجهة خطر الزلزال يبين 

 عدم التحكم في نوعية البناء مع مراعاة شدة الزالزل.

لفته أحد أهم وقد كان حجم الكارثة والدمار الذي خ

الاسباب لتبني مقاربات جديدة في التخطيط الحضري 

 ومواجهة الكوارث من هذا النوع.

 

 

 4112جريدة النهار، املصدر: 

 0281: زلزال األصنام ) الشلف( 3صورة رقم 

توضح الصورة حجم الدمار الذي لحق بالغابات 

 مع تيزي وزو الحضرية بواليةاملحاذية لألنسجة 

لك مما خلف خسائر كبيرة في ألارواح صعوبة املسا

ضرورة اتخاذ إلاجراءات  أظهر ذلك واملمتلكات

 نتاجإاملالئمة ملواجهة خطر الحرائق والتعجيل ب

 .خرائط مواجهة الكوارث في هذا املجال

 

 4141: موقع الحماية الدنية على الفيسبوك،املصدر

 حرائق تيزي وزو.: 0صورة رقم 
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 ثالثا: الاستشعار عن بعد ودوره في دعم التخطيط الحضري وإدارة الكوارث:

يساهم الاستشعار عن بعد بشكل فعال بالتكامل مع برامج نظم املعلومات الجغرافية في اقتراح حلول مستدامة يمكن  

 تلخيص بعضها في النقاط التالية: 

 قبل الكوارث: .0

 ملدى القصير:على ا 

  والتحليل  الللالستغتوفير البيانات والصور الجوية ملباشرة انجاز الخرائط للوقاية من الكوارث، وهاته البيانات القابلة

 على غرار الخرائط املسح الجيولوجي والخرائط الهيدرولوجية.

 رائط ومخططات للتعامل مع إمكانية التعرف بدقة على وضعيات الطرق داخل ألانسجة الحضرية وبالتالي انجاز خ

 خطط إلاسعاف وإلاجالء في حالة الخطر.

  تحديد إلاطار الفالحي عموما والغابي خصوصا مما يساهم في حصر الثروة النباتية بدقة كما يساهم رفقة نماذج

 لالرتفاعات الرقمية في تحديد املسالك الغابية.

 و الهشاشة وهاته ألاخيرة تكون أقرب لخطر الحرائق من تمييز نوعية النباتات املزروعة من حيث الصحة واملرض أ

 خالل املسح الطيفي.

  في حالة وقوع الكوارث من خالل  كمالجئتحديد وتصنيف البنية التحتية املمكن استغاللها في إدارة ألازمات أو

 الاستشعار عن بعد.

   :على املدى املتوسط والبعيد 

 طر.نتاج خرائط لإلجالء وإلاسعاف في حال الخإ 

 .انتاج خرائط لتصريف مياه الفيضان 

 .بناء قواعد بيانات لكل نوع من ألاخطار وطرق التخفيف من حدتها 

 .بناء قواعد بيانات لألنسجة الحضرية الحالية واظهار نقاط القوة والضعف لكل حالة 

 .التفكير في إنشاء أنظمة محاكاة للكوارث وتطوير نظم إلانذار املبكر 

 املحاكاة ملختلف ألاخطار والكوارث املمكن وقوعها. التدريب على برامج 

 ثناء الكوارث:.أ2

 .تفعيل برامج املحاكاة املنجزة قبل الكوارث 

  التغيرات تحديد تطور الخطر بدقة من خالل تتبع(Change detection .) 

  والحرائق. تحديد آليات الاسعاف والاجالء من خالل تتبع وضعية الكارثة على غرار تتبع مسار الفيضان 

 بعد الكوارث:.0

 .تحديد آلاثار التي تخلفها الكوارث على ألانسجة الحضرية 

 .تقييم الخسائر على البنى التحتية للمدن 

  بناء على املعطيات املمكن توفرها من  ومقاربات حديثةاستخالص الدروس من الكوارث السابقة وبناء استراتيجيات

 خالل تقنية الاستشعار عن بعد.
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  قواعد البيانات.تحديث 

  تطوير برنامج محاكاة الكوارث من خالل التدقيق العلمي الدقيق في ألاخطاء السابقة، وتالفي السلبيات ونقاط الضعف

 في املنظومة السابقة.

 خاتمة:

واح ر تطرق هذا البحث الى دراسة للسياسات التي تبنتها الجزائر في مجال أخطار الكوارث الطبيعية التي ما فتأت تهلك ألا 

 واملمتلكات، وتتسبب في تكاليف باهضة.

نسجة الحضرية التي تشكل املدن الجزائرية، والتي تئن تحت وطأة كثافة ا اهتم بدراسة التخطيط الحضري لألكم

يكولجية املحيطة بها دون مراعاة ملعايير التخطيط ، مما جعلها تتعدى على البنية إلا ديمغرافية عالية وتوسع حضري كبير

 ومقاييس السالمة. الحضري 

 تشريعات فاقدة لألطر التطبيقية والرقابة الفعيلة.ياسات املبنية على أسس تقليدية و كما أن هاته الس

 وعليه يمكن التقرير أنه من الضروري:

  تبني وتعزيز ألاطر القانونية للتشريع الخاص بالكوارث الطبيعية من خالل الصيغ التنفيذية وآلاليات التطبيقية

 ه يشكل واضح مع التشريع العمراني.وادماج

  تسيير التوسع الحضري من خالل معرفة اتجاهات التوسع املمكنة لألنسجة الحضرية الحالية، وإختيار املواقع للمدن

 الجديدة وامكانية تحديد الارتفاقات لتحديد مناطق الخطر بدقة.

 ن قدرات الدولة لتحقيق الاستراتيجيات الخاصة نظرا لكفاءة الاستشعار عن بعد في رصد مساحات كبيرة فذلك يعزز م

 راض ي وبالتالي التعامل بطريقة رشيدة مع الانسجة الحضرية.مما يحقق التوازن في استغالل ألا  بالتنمية العامة

  نظم و تشجيع البحث العلمي في مجال الاستشعار عن بعد وتبينه، ال سيما في بناء قواعد البيانات لألنسجة الحضرية

 والتنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية. الانذار 

 قائمة املراجع:

 (: املدخل إلى التخطيط الحضري، الدمام، فهرسة امللك فهد الوطنية.4141بو قرين عنتر عبد العال بخيت )أ (1

 ، الجريدة الرسمية.11-12معدل بالقانون  49-91(: قانون رقم 11 14، 1991الجريدة الرسمية ) (4

 ، الجريدة الرسمية.111-91(: املرسوم التنفيذي رقم 1991، 11 12الجريدة الرسمية ) (0

 ، الجريدة الرسمية.41-12(: القانون رقم 41 14، 4112الجريدة الرسمية ) (2

، وتقنيات )إلاصدار  معايير  ،أسس(: تخطيط الخدمات املجتمعية والبنية التحتية: 4119الدليمي خلف حسين علي ) (1

 (، عمان، دار صفاء للنشر و التوزيع.1

 (: إدارة مخاطر الكوارث للتراث العالمي.4116ليونيسكو )ا (6

 عن بعد، القاهرة، جمهورية مصر العربية. وتطبيقات الاستشعار (: أسس 4111داود جمعه محمد ) (1

 (: السالمة من الكوارث الطبيعية واملخاطر البشرية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، دار الشروق.4114صالح جمال ) (2

 (: منازعات التعمير، الجزائر، دار هومة.4112) عمر حمدي باشا (9

 (: حرائق الغابات: الاستثمار في إلانسان قبل الوسائل، جريدة الشروق.4141قاللة مخمد سليم ) (11
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(: سيناريو الكوارث الطبيعية والزلزالية وإدارتها في منطقة الشرق ألاوسط، أبو ظبي، الامارات 4112لوط بوناطيرو ) (11

 مركز إلامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.العربية املتحدة، 

 (: دروس في قانون التهيئة والتعمير، الجزائر، دار بلقيس للنشر.4111محمد ألامين كمال ) (14

غواط نظم املعلومات الجغرافية (: دراسة خطر فيضان وادي مزي على مدينة الا 4141، 12 44وحيد ساعد سعود ) (10

تخطيط الحضري والحماية من الكوارث الطبيعية، مجلة العمارة وبيئة الطفل، الصفحات داة لدعم الأوإلاستشعار عن بعد ك

12-12. 

 Retrieved from .(.n.dوزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية. ) (12

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   222 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

 الة واحة عين صالحشكالية الترمل في املدن الصحراوية حإ

The problem of widowhood in desert cities, the case of Ain Saleh Oasis 

 د.آسيا ليفة

 الجزائر/0جامعة قسنطينة

Dr.Assia Lifa 

University of Constantine1/Algeria 

 امللخص:

 واملختصين، ويعرف العالم العربي تقلبات مناخية ، شكلت التغيرات املناخية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي محور بحث للباحثين

باإلضافة لتعرض العديد من الدول  للفيضانات من جهة .من هذا املنطلق تتجلى  توزعت ما بين فترات جفاف مناخي متباين من دولة ألخرى،

غيرات املناخية، وقد أظهرت املعطيات إلاحصائية الجفاف( وعالقتها بالت -عدوانية الظروف املناخية، وارتفاع حدة الظواهر القصوى )الفيضانات

 من تعد خيرةوهذه ألا  املسجلة خالل العقود الثالثة ألاخيرة )مدة تزيد عن ثالثين سنة( عن بروز تحوالت مناخية مهمة مست الصحراء الجزائرية،

الاستقرار أو )التوطنات  مراكز .الرياح حركة مامأ عقبات الصحراء في العمرانية تمثل املناطق وقد والاتربة الرمال تعرضا لحركة ثرإال أ الجافة البيئات

مراكز لالستقرار  من حولها وكم الايكولوجي النظام على يؤثر مما املراكز حول هذه املحدودة الزراعية والاراض ي املحلية املياه مصادر على البشرية( تعتمد

 العمرانية. التهيئة على ويؤثر الصحراوية املدن يهدد الرمال زحف رفخط املتحركة الرمال دفنتها الصحراء داخل ومدن قرى  من

 املوارد املائية، استشراف.الجزائرية، التساقطات، الجفاف، التغيرات املناخية، الصحراء  ية: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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 مقدمة: 

عدد السكان مما يستوجب اختالف في و من حيث املناخ  في الجزائر  الجنوبيةو يبرز اختالف كبير بين املدن الشمالية 

 بسبب يةبيئة املدن الصحراو  للتغيرات املناخية التي طالت العالم فقد تأثرتونظرا تثمينه، عملية التدخل على املجال من أجل 

اع ارتفاع نسبة ملوحة التربة بسبب السقي املكثف وارتفالبترولية و  تالاستغالال انزالق ألاراض ي بسبب ، و  ظاهرة صعود املياه

قلة الغطاء النباتي، باإلضافة إلى ظاهرة خطيرة جدا تعرفها مدينة عين صالح على وجه لنسبة التبخر، وهشاشة الوسط نظرا 

لوقوف ا من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول  على املدينة و املحيطات الفالحيةالرملية الخصوص وهي ظاهرة زحف الكثبان 

، دوههاحوالوقوف على ألاسباب التي أدت إلى الواحة واحة عين صالح تحديدا على مدى تأثير ظاهرة زحف الكثبان الرملية على 

 وانطالقا من هذا تطرح إلاشكالية التالية : 

 الظاهرة؟عين صالح ومحيطها في بروز  لواحةالطبيعية ل ما مدى تأثير الخصائص  

  املدينة؟ما هي أبعاد وتأثيرات الظاهرة على  

 .تقديم منطقة الدراسة: 0

( يحدها من الشمال بلديتي تمنراست (الواليةتقع بلدية عين صالح في وسط الصحراء الجزائرية وشمال غرب مقر 

(، ومن الشرق والية أدرارومن الغرب بلدية إينغر وبلدية أقروت ) والية غرداية(،) (، وحاس ي القارةوالية ورقلةحاس ي مسعود )

 تقع بين خطي طول) 
ً
( شرق خط غرينيتش ودائرتي °4.10 -°2بلدية فقارة الزوى، ومن الجنوب بلدية عين مقل أما فلكيا

 (  شمال خط الاستواء.°21.29 -°29.09عرض) 

، وتعتبر مدينة م 254عن مستوى سطد البحر بحوالي  وترتفع ،2كم 20901.1رها قدتتربع بلدية عين صالح على مساحة 

 .، تحيط بها تجمعات ثانوية2كم 0002بعين صالح التجمع الرئيس ي لبلديتها حيث تتربع على مساحة تقدر 

 املنطقة:طبوغرافيا .2

 منطقة الدراسة توجد بها ثالث وحدات   
ً
اهر الكبرى للمنطقة في الشمال هناك تمثل بشكل عام املظ مورفولوجياعموما

م في الشرق،  241م في الغرب و 641: تتميز هذه الهضبة بارتفاعها الذي يصل إلى  "هضبة تادمايت"كتلة كبيرة في ألافق تسمى 

 على شكل حمادة سوداء قاحلة تلعب دور خزان للماء
ً
نطقة .أما امل(2)، كما تتميز هذه الهضبة بانحدارات حادة(1)وتظهر أيضا

الوسطى فتتكون من تضاريس أفقية ويطلق عليها حمادة تيديكيلت، والذي يمتد من الشرق إلى الغرب مع انحدار خفيف في 

 ما من 
ً
ألارضية، وتتصل بقدم القاعدة السفلى لهضبة تادمايت وتتوضع عليها مدينة عين صالح، وتظهر على شكل مقعر نوعا

نجده مشغول بسلسلة مجاري للوديان والتي تنشأ على قدم هضبة تادمايت أو في  الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي، حيث

.   أما املنطقة الجنوبية فتتكون من قمم جبلية (3)م في الشرق 204في الغرب م 022الجرف العلوي الذي يتراوح ارتفاعه بين 

                                                           
ها يتطلق  على الصخرة الحجرية املتفككة على سطد مائدي مستوي وضعيف او معدوم امليل  وتختلف حسب نوع الصخور التي نشأت منها وعل: (الحمادة 1)

 الحمادات الضوئية والرملية والحمادات الكلسية والحمادات البازلتية.:ومنه تنقسم الحمادة الى نماذج رئيسية هي  

 4112لعين صالح ( املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 2)

 .01املرجع نفسه، ص: (املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 3)
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ف مويدر في الجنوب، هذه الجبال تتميز بانجرا التي تعتبر كمنطقة انتقال بين حمادة تيديكيلت وهضبة ،(1)ناهنات" أدرار » تدعى

 في الشرق والجنوب تتراوح بين 
ً
م على الترتيب أما  211م و 552ومنحدرات مبعثرة على كامل السهل، ارتفاعاتها معتبرة نسبيا

 6)م على التوالي 022م و 411الجهة الشمالية والغربية فهي أقل ارتفاعا، حيث تصل إلى 

 ن صالح:جيولوجية بلدية عي.0

التحليل الجيولوجي لبلدية عين صالح يعتمد على عنصرين هامين أحدهما الخريطة الجيولوجية للمنطقة والثانية آلابار 

 .من طرف شركة سوناطراكstandagاملحفورة 

 من تكوينات من الزمن الثاني خالل الكريتاس ي ألاسفل هذه التكوين املصدر ألاول:
ً
ت محصورة ابلدية عين صالح متكونة أساسا

في الغرب والديفوني في الجنوب وتمتد بنسبة معتبرة على كامل تراب البلدية فجنوب البلدية متكون  "التيروني"بين العنصرين 

تكوينات الكربوني السفلى تظهر قطع من أراض ي الديفوني أو بقايا العصر  ومن خالل (Carboni)السفلي من أراض ي الكربوني 

 الذي يشكل معظم ألاراض ي في الجهة الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية للبلدية.(Dèvoni)الديفوني ألاعلى 

توجد بقعة مختلفة الشكل تحدد مكان تواجد تكوينات الزمن )rétacéinférieur)Cداخل تكوينات الكريتاس ي ألاسفل

مي إلى هضبة تادمايت وسط، البلدية محدود وتنت امتدادها. ما في الشمال فاألراض ي هي الكريتاس ي ألاعلى، بحيث (2)الثالث

هذه ألاراض ي ذات طول متوسط وشكل غير محدد  (Quaternaires récent)للعصر الرابع الحديث  ترسبات تعودمتكون من 

وهي مقر استقرار السكان في املنطقة، هذه ألاراض ي محدودة من الشمال بكثبان رملية متموضعة  ومتذبذبوذات امتداد بيني 

 ات السكانية. حول التجمع

 يتبين لنا صورة عن طبيعة هذه الترسبات والتشكيالت.(SandageSonatrach)من خالل  املصدر الثاني:

ذات التبادالت دقيقة من الصخر الرملي ومن  (Argiles)تتكون من الطين  :(لالطبقة الطباشيرية السفلى )الكريتاس الاسف-

 م.111هذه التكوينات تصل إلى عمق تكرارات غير ثابتة من الطين والصخر الرملي، 

 من الطين مع تبادالت دقيقة من الصخر الرملي في القمة تصبد  :الديفوني أو الطبقة الديفونية-
ً
هي مجموعة مكونة أساسا

م في العمق في نفس السلسلة صخور كلسيه 0105في بعض املناطق كلسية ودولوميت في الجزء ألاسفل كل هذا يمتد إلى 

ينتهي  (stratigraphique)م هذا العمود الطبقي 0017نية ومجموعة طينية رملية ينتهي هذا العمود على عمق ومارنية وطي

متكونة  (Gothlandien) بمنطقة عبور متكونة من الطين وصلصال رملي ناعم باإلضافة إلى طبقة قوتالنذيةم 2489.9على عمق 

 .(argiles schisteuse noire)من طين شيستيأسود 

 يمكن القول بأن بلدية عين صالح تقع في حوض السوبي يدعىو    
ً
 تستند (ahanent)عموما

ً
وهو حوض مستقر تكوينيا

هقار، هذه التكوينات ذات طبيعة رسوبية طينية رملية وكلسية خور النارية املمتدة من منطقة آلا تكويناته على قاعدة من الص

                                                           
 .منطقة أراك التابعة لحضيرة ألاهقار الوطنية منطقة طبيعية تقع قرب :( أدرار ناهنات1)
 .22/(، ص.PDAU4112(املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية عين صالح )2)
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 من الزمن ألاول والثاني والثالث، مغطاة ب
ً
 عروق الرمال، فاألراض ي الظاهرة في بلدية عموما

ً
أراض ي من الزمن الرابع خصوصا

 .وسط، يمثل هضبة تادميت في الشمالذات ارتفاع مت مقطوع بمنطقة تضاريسعين صالح تتميز باستواء جيد 

 صالح:الشبكة الهيدروغرافية لبلدية عين  .4 

ياه، فسهل تيدكلت الواقع بين هضبة تادمايت وجبل أدرار تشكل الوحدات الطبيعية إقليم البلدية وتوفر سيالن امل  

نطالقا من شرقي إناهنت يعتبر حوض الاستقبال للمياه املتأتية من املجاري املائية ذات الجريان املتقطع الواردة من الشمال ال

، حيث (4)، وواد سوف(3)، وواد سيدي احمد(2)، وواد الجاجات(1)الجروف كواد الحجاجهضبة تادمايت، وتتدفق عبر الشعب و 

)أودية قليلة   .(6)، واد مكر لي(5)تنشأ مجاري قليلة الشعب انطالقا من جبل أدرار ناهنت جنوبا مشكلة أودية كواد البطحاء

النشاط قصيرة املدة، طولها محدود ومسارها مغلق(، تنفذ عبر ألارض و تغذي الطبقات الجوفية التي يمكن الاستفادة منها 

 .(7)(م12لى )إ( و م12على عمق )

اوح عمقها لبيانية( يتر الطبقة الجوفية ألااملنطقة )وتتوضع منطقة عين صالح على أكبر خزان مائي للمياه الجوفية في 

هذه الخاصية الهيدروغرافية املميزة للمنطقة جعلت منها النواة ألاولى والقديمة لتشكيل مدينة عين  (.م012وم 022بين )

 ورها.صالح ومنه نشأتها وتط

التي تعود للعصريين (،  Nappe fossileأهم املصادر الهيدروغرافية في املنطقة توجد في باطنها بين الطبقات الحجرية )

 من املياه تعتبر من ألاكبر على املستوى الوطني و حسب ألاخصائيين فإنه من  احتياطاتألاول و الثاني، حيث تحوي 
ً
معتبرة جدا

لتر /الثانية وهذا ما جعل منطقة عين صالح  1222(Débitاملخزون بمعدل سحب ) استغاللن سنة يمك 11ألان وإلى غاية 

 تاملاء الشروب عين صالح، تمنراس تحقق أمنها املائي بواسطة آلابار الارتوازية، بل و تمول مقر الوالية باملاء من خالل قناة جر 

 

                                                           
 ( هي أودية تقع في الجهة الشمالية الشرقية انطالقا من هضبة تادمايت وهي قليلة الجريان.2()0()4()1)

 ل أدرار نهانت وجبال ألاهقار.( أودية ضعيفة الجريان تنشأ انطالقا من جبا6()1)

 لبلدية عين صالح.(POS/2201مندوبية الري لبلدية عين صالح، ومخطط شغل ألارض)(   7)
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 املناخ: .9

 يؤثر بمختلف خصائصه على الوسط الطبيعي وبالتالي على إن دراسة املناخ تكتس ي أهمية كبيرة لكونه عا  
ً
 أساسيا

ً
مال

 النشاطات البشرية العمرانية املختلفة، وتتم دراسة املناخ من خالل أهم املناظر املكونة له واملتمثلة في:

 

 الحـــــرارة: .0.9  

 (2202جدول معدل درجات الحرارة لسنة )(: 20جدول )

 املعدل 14 11 11 9 2 1 6 1 2 0 4 1 ألاشهر

 20.2 04.1 01.2 21.6 20.1 26.1 21.1 22.9 26.9 22.6 02.2 40.1 46.0 قصوى 

 46.69 16.9 19.1 49.1 01.2 06.2 02.1 06.2 01.9 41.6 44.1 16.1 12.2 متوسط

 10.40 2.1 2.9 14.2 11 41.0 42.6 40.2 11.1 14.0 1.1 0.1 1.1 دنيا

 2222املصدر: محطة إلارصاد الجوي مطار عين صالح                                       

 (:20الشكل البياني رقم )

 

 2222املصدر: محطة إلارصاد الجوي مطار عين صالح

 

 

 

جانفي فيفري مارس افريل ماي جوان جويلية اوت رسبتمب اكتوبر نوفمبر ديسمبر المعدل

قصوى 26.3 32.1 34.8 44.6 46.9 48.9 47.7 46.5 43.7 41.6 35.4 32.5 43.08

متوسط 14.41 16.5 22.5 25.6 31.9 36.8 38.7 36.4 31.8 29.1 19.7 16.9 26.69

دنيا 1.5 3.1 5.7 12.3 17.5 23.8 28.6 27.3 17 12.4 4.9 4.7 13.23
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 :ثانيا: دراسة الخطر الطبيعي

 :مفهوم الترمل وأسبابه.0

كما يعرف أيضا بأنه املرحلة  لسكانية،هو زحف الرمال أو الكثبان الرملية علي الواحات والتجمعات ا تعريف الترمل: .1.1

 .1النهائية للتصحر، وهي نتيجة مزدوجة للعوامل الطبيعية 

وترسيبها  آلياتها بنقل جزيئات التربة الريحية، وترتبطالكثبان الرملية تحت تأثير كثافة التعرية  تتكون  الترمل:أسباب .2.0

قية هي السبب في نقل هذه الجزيئات، بينما أكد آخرون على كون ولذلك احتمل بعض الباحثين أن تكون حركات الهواء ألاف

زحف  على تفاقم ظاهرة تحرك الحبيبات رهين بجحجمها وبالطبوغرافيا وخصائص التربة، ومن العوامل الطبيعية التي تساعد

 لفترات.الرمال في املنطقة نذكر العوامل املناخية واملتمثلة في انخفاض هطول ألامطار وانعدامها في بعض ا

 الظروف املناخية على تنشيط ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة التبخر وهبوب رياح قوية ومتواترة، بحيث تساهم 

 حركة الرياح عن طريق تخديد السطد ونحته وكشطه، كما تعمل على نقل الجزيئات وتراكمها.

 م/ثا.6 سرعة وتكرر هبوب الرياح على مدار السنة، حيث تبلغ سرعتها أكثر من 

 الريحية التشكيلة الجيولوجية للسالسل الجبلية في املنطقة التي تجعلها عرضة للتآكل والتعرية.   

  تصبد قادرة على توفير حماية و باملئة فإنها  01ضعف الغطاء النباتي في املنطقة، حيث تفوق نسبة الغطاء النباتي

 كافية تحد من تحرك حبيبات الرمل.

 التعلق، الوثب أو القفز، الزحف.  وهي:الحبيبات الرملية بثالثة طرق  تنتقللرمل: اطرق تحرك حبيبات .0.0

 التي يقل قطرها على  :(suspensionالتعلق ).0
ً
 ملم بواسطة الهواء على شكل غبار. 1.1ترتفع حبيبات الرمل الناعمة جدا

ملم تحت تأثير قوة الرياح، مصطدمة ببعضها  11إلى  1.1تتحرك حبيبات الرمل التي يتراوح قطرها بين  الوثب أوالقفز:.2

 ألامام.البعض مما ينتج عنه دفع كمية كبيرة من الرمال إلى 

من % 91ويجب إلاشارة إلى أنه حوالي ملم 14و  11وهو انتقال حبيبات الرمال كبيرة الحجم التي يتراوح قطرها بين  الزحف:.0

 . 2سم من سطد التربة 11علو  علىو القف الرمال املنتقلة تتحرك بطريقة الزحف أو 

 :تيآلاوقطر حبيبات الرمل، كما هو موضح في الجدول  الرياح،هناك عالقة مباشرة بين سرعة و 

 سرعة الرياحالعالقة بين حبيبات الرمل و  (:22)جدول 

 2222عين صالحلاملصدر : محافظة الغابات 

                                                           
 . 01، ص  4116: التصحر في الزيبان وانعكاساته على التهيئة ، رسالة ماجستير ، جامعة قسنطينة ،  سنوس ي سميرة 1
 عين صالح . محافضةالغابات،2

 نوعية الرمال قطر حبيبات الرمل)ملم( السرعة الالزمة لتحري  حبيباتالرمل )م/ثا(

 رمال دقيقة 1.41   ىإل 1.11 11إلى  2.1

 رمال متوسطة 1.11   إلى 1.41 2.1إلى    11

 رمال خشنة 11إلى     1.1 11.2  إلى 9.2
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تعتبر ظاهرة زحف الرمال على التجمعات السكانية في منطقة عين صالح من أخطر الظواهر التي تهدد السكان 

يعانون من ظاهرة  واحة عين صالحمن سكان % 111 أن نسبةفمن خالل الدراسة امليدانية الحظنا قة ،واستقرارهم في املنط

الترمل في الحي، وبما أن مدينة عين صالح تقع في ممر الرياح فهي معرضة لهبوب رياح قوية محملة بالرمال، هذه ألاخيرة التي 

حياء أحد أ)عات السكانية، حيث نجد أن منطقة الزاوية تشكل انعكاسات سلبية على املنطقة خاصة على مستوى التجم

تعاني بشكل كبير من الظاهرة، والسبب في ارتفاع حدة الظاهرة في هذا التجمع يرجع إلى وجود الكثبان الرملية املتمثلة الواحة( 

أو  بعيدة عن التجمع في عرق سيدي موس ى في محيط التجمع، بل تحيط به من كل الاتجاهات  كما أن الكثبان الرملية ليست

ما أنها ك السكنات، فهي ال تستغرق وقت للوصول إلى الشوارع و من ثم إلى السكنات، فتسبب مجموعة من املشاكل للسكان،

 بينما نجد أن التجمع الثانوي )البركة ( تقف كعائق أمام التنمية وتهيئة واستصالح املجال بمركباته الزراعية والخدماتية،

ل من تجمع الزاوية فهي محمية طبيعيا، حيث أنها تقع خلف واحة النخيل القديمة جنوبا، والتي تفصل بينها يعاني بنسبة أق

وبين عرق سيدي موس ى باإلضافة إلى عدم وجود كثبان رملية كبيرة)العرق( قريبة من التجمع، إال أن هذه العوامل لم تكن 

نجد بعض ألاحياء تعاني من ظاهرة زحف الرمال مثل )الرق( من  حيثالسكنات كافية ملنع الرمال املتحركة من الاقتراب من 

متر، وهي عبارة عن 4.1إلى 1.1حيث تتشكل بها بعض الكثبان التي يتراوح ارتفاعها بين  الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية،

بعض  فهناك ن صنع إلانسان،كثبان رملية متنقلة بفعل الرياح فتتجمع عندما تجد حاجز في مسارها سواء كان طبيعيا أو م

املناطق التي لم تكن بها كثبان رملية لكن بسبب استغاللها من طرف السكان في املجال الزراعي أو العمراني تشكلت بها كثبان 

لعبت الكثبان الرملية  دور كبير في التحكم في اتجاهات  .من السكان في هذه املنطقة يعانون من الترمل %29رملية، حيث أن

نطقة راجع إلى كون هذه امل كبير وهذاهذه املناطق وفي كثافتها السكنية حيث أن منطقة الزاوية لم تعرف توسع عمراني  توسع

لرئيس ي اتعتبر منطقة طاردة للسكان بسبب صعوبة التحكم في الوسط واستصالحه وتهيئته، وأغلب سكانها ينزحون نحو التجمع 

من جهة ومن جهة أخرى نالحظ أن الكثبان الرملية دفعت باملدينة  الريفي هذازوح نجد أن زحف الرمال يسبب ظاهرة الن ومنه

بالتوسع نحو املنطقة الصناعية على الرغم من ألاخطار املترتبة عن ذلك كما أنها خلقت مشاكل للبلدية في الكثير من املشاريع 

 التنموية.

 

  

 

 

 

 

 

 ةالترمل في حي الزاوي :(20الصورة )
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التجمع السكاني فإنها تخترق الشوارع تدريجيا، ويكون ذلك بفعل الرياح دائما وحسب  ال إلى الحي أوعد وصول الرمب

باإلضافة إلى توضع املسكن ومستوى ارتفاع جدرانه، كل هذه العوامل تتدخل في كمية الرمال التي تتجمع في الشوارع  اتجاهها،

 ارتفاعها.ونسبة 

عانون من ظاهرة الترمل في الحي أو التجمع السكني، نتطرق آلان إلى الفئة ألاكثر بعد التعرف على نسبة السكان الذين ي

حيث أن منطقة الزاوية وصلت نسبة السكان الذين تصلهم الرمال  تضررا وهم السكان الذين يعانون من الترمل في الشارع،

وبما أن الكثبان الرملية تحيط باملنطقة  ل،،إذ أن معظم سكان الزاوية يشتكون وبشكل كبير من زحف الرما%91في الشارع إلى 

من كل الجهات فإنها تشهد زحف كميات كبيرة من الرمال ومن كل الاتجاهات، هذا ما يسبب زيادة ارتفاع الرمال في الشوارع 

بلدية ال السكان  كما أنها تعرقل عملية استصالح وتهيئة املجال، فعلى الرغم من املحاوالت الجادة من طرف ةومضاعفة معانا

للرفع من وتيرة التهيئة الحضرية في املنطقة إال أن زحف الرمال يعرقل هذه العملية وخاصة في املنطقة الشمالية الشرقية، 

، أما التجمع الثانوي البركة فبلغت %21ووصلت نسبة السكان الذين يعانون من الترمل في الشارع في تجمع قصر العرب إلى 

ومن أجل التعرف على حدة الظاهرة ومدى معانات السكان  ة في شرق وجنوب شرق هذا التجمع،وتتركز الظاهر  %11نسبتهم 

 : لصورة توضحها من ترمل الشوارع يجب التعرف على ارتفاع الرمال في الشارع وهذا ما

 

 

ن الذين اتسجل أكبر نسبة للسكحيث يتضح أن هناك تباين في مستوى ارتفاع الرمال في شوارع التجمعات السكانية، 

متر، وهذا راجع إلى وجود كثبان رملية قريبة من الشوارع، فعندما تهب الرياح  4يعانون من ارتفاع الرمال في الشارع بأطول من 

اهم منها، كما تس تتنقل الرمال نحو الشوارع، باإلضافة إلى انخفاض مستوى البنايات مما يساعد على تجمع الرمال بالقرب

عمرانية املختلفة املتواجدة في هذه املنطقة في عملية تجمع الرمال، وأكبر دليل على أن التجهيزات السكنات واملنبشآت ال

العمرانية سبب في زيادة حدة الظاهرة باملنطقة هو الرجوع إلى الفترات السابقة فقبل توسع املدينة على هذا املجال فإنه لم 

ملصدات التي وضعت ت الظاهرة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اتكن بها كثبان رملية بهذا الحجم، وبعد التوسع تفاقم

ي باإلضافة إلى موقع بعض هذه املصدات الذ توجيه الرمال لم تكن فعالة بسبب عدم صيانتها بشكل منتظم،من أجل تثبيت و 

 في زحف الرمال على املناطق املجاورة أو املعاكسة لها في املوقع . يساعد

 رمل في الشوارعالت ظاهرة (02): الصورة
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ان من ظاهرة زحف الرمال عندما تصل هذه ألاخيرة إلى املسكن، فالبد من استصالح وتهيئة املجال من تزداد معانات السك 

 أجل تخفيف الضغط والنمو الديموغرافي في املدينة.

 

 

نسبة الترمل في فناء البيت بين أحياء املدينة إلى الخصائص العمرانية التي يتميز بها كل حي عن آلاخر،  اختالفويرجع 

الرمال في فناء املسكن يطرح العديد من املشاكل التي تعرقل الحياة اليومية لسكان املنطقة، وتختلف هذه  ارتفاعأن كما 

املشاكل من حي آلخر سواء كان ذلك على مستوى الشارع أو املسكن ولقد خلق ترمل املساحات الصالحة للبناء العديد من 

 الرمال في الشارع ارتفاع(: 20الصورة )

 

ــــــوافذ (:24لصورة )ا  غلـــــــــــق الـــــــــــــباب والنـ
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ة حيث تسعى السلطات املحلية إلى خلق مناطق حضرية جديدة تقل بها ظاهرة املشاكل التي عرقلت التوسع العمراني باملنطق

  .زحف الرمال وتكون أكثر قابلية للتهيئة

 الترمل في الواحات: . ظاهرة2

لم تقتصر ظاهرة زحف الرمال في منطقة عين صالح على التجمعات العمرانية، حيث عرفت معظم املحيطات الفالحية  

ا مورفولوجية باإلضافة إلى التضاريس التي يتميز به يوجحسب املوقع وخصائصه ال ة بنسب متفاوتةفي املنطقة هذه الظاهر 

املوقع، كما يلعب عرق سيدي موس ى دور كبير في زيادة حدة الظاهرة في املحيطات الفالحية القريبة منه وخاصة البساتين 

 القديمة .

وفر بها إمكانيات فالحية جيدة تجعلها تختلف عن املحيطات الفالحية تعتبر منطقة فالحية  بها أراض ي خصبة، كما تت الواحة

 ألاخرى من حيث املردود، كما أنها تتميز بإنتاج نوع جيد من التمور )أقاز(، كما أن أغلب املحاصيل توجه لالستهالك مباشرة،

ة تحيط بها من الجهة الشرقية والشماليأما املحيطات القديمة املتمثلة في البساتين القديمة ألاخرى، فإن الكثبان الرملية 

تمتلك محيط وأغلب الفالحين بها يمارسون نشاطهم  الشرقية في بعض ألاحيان، كما تجدر إلاشارة إلى أن منطقة الزاوية ال

الفالحي في البساتين القديمة أو في املحيطات الجديدة، أما من ناحية املسافة فهي ليست بعيدة عن التجمعات السكانية 

 كة،اصة في منطقة البر خ
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تعاني طار عقود الامتياز لكن إه خاصة بعد حصولهم على دعم الدولة في 01شاسعة تفوق  مساحات ون الفالحيمتلك 

جل املساحات الفالحية في واحة عين صالح من ظاهرة زحف الكثبان الرملية، حيث تسبب أضرار كثيرة على مستوى هذه 

 .وضح التاليأن الذين يعانون من الترمل في البستان الفالحي واستجوابألاخيرة 

فاوت في نسبة الفالحين الذين تشكل لهم ظاهرة الترمل معاناة حقيقية، وتتركز هذه الظاهرة بالتحديد في حي هناك ت

، % 21 من الفالحين من هذه الظاهرة فيما يأتي حي قصر العرب في املرتبة الثانية بنسبة تقارب % 22البركة أين يعاني 

 .% 12وتنخفض هذه النسبة لتصل أدناها بحي قصر املرابطين في حدود 

ويرجع السبب في ارتفاع نسبة الفالحين الذين يعانون من الترمل إلى وجود كثبان رملية كبيرة في محيط البساتين وخاصة 

اح باملنطقة، هذا ما أدى إلى زحف الشمالية الشرقية، ومع كثافة وسرعة الريلتي تحيط بها من الجهة الشرقية و القديمة ا

 زحف الرمال على البساتين القديمة :(29الصورة )
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دعم إنشاء حزام جديد يإلى عدم صيانة املصدات القديمة و الكثبان الرملية بكميات كبيرة نحو املساحات املزروعة باإلضافة 

الحزام القديم من أجل التقليل من حدة الظاهرة كما يضاف إلى هذه ألاسباب عدم محاربة الظاهرة من بدايتها ألامر الذي 

 دي إلى صعوبة القضاء عليها بعد تجمع كثبان رملية كبيرة.يؤ 

الظروف الطبيعية واملناخية السالفة الذكر والشكل املوالي يوضح املزروعة املتضررة حسب العوامل و وتختلف املساحة 

لزاوية إلى توجه ا يمكن أن نفسر سبب ارتفاع نسبة الفالحين املعوضين بحي نسبة الفالحين املتضررين حسب املساحة املترملة.

أغلبية هؤالء الفالحين إلى الاستصالحات عن طريق الدعم الفالحي، باإلضافة إلى الحصول على امللكية عن طريق الامتياز، كما 

أن أغلب هؤالء الفالحين كانت لديهم قطع صغيرة ومتوسطة الحجم مقارنة بالفالحين في ألاحياء ألاخرى ويرجع انخفاض نسبة 

عوضين في املناطق ألاخرى إلى شساعة أراضيهم الفالحية فكلما ترمل جزء من املساحة ينتقل الفالح إلى جزء آخر الفالحين امل

 يعاني من هذه الظاهرة.  ال

ونظرا إلى سيادة زراعة النخيل في املحيطات الفالحية املختلفة فقد كانت هي ألاكثر عرضة إلى الترمل ويختلف عدد 

 21إلى  41ف املحيطات الفالحية، ونالحظ أن عدد النخيل ألاكثر تضررا في كل املحيطات هو من النخيل املتضرر حسب مختل

نخلة، وهو العدد ألاكبر مقارنة بنخيل املحيطات  61إلى  21نخيلهم للترمل من  من فالحي الزاوية تعرض % 00نخلة، كما أن 

 .ألاخرى كما أن النخيل في البساتين القديمة هو ألاكثر تضررا

 

 

كما أن البساتين لم تتوقف معاناتها عند تضرر النخيل فقط، بل نجد أن مصادر املياه هي ألاخرى تعاني من الترمل،  

في قصر العرب،  12قصر املرابطين و  في 16فقارات في البركة كلها مترملة و  16التى ترملت كلها، حيث توجد  وخاصة الفقارات

 مترملة.كلها 

 

 

 ترمل النخيل :(21الصورة )
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.  

صر ظاهرة الترمل في عين صالح على املساكن والبساتين، بل تعدت إلى باقي التجهيزات العمومية التي عرفت لم تقت

 .العديد منها زحف الرمال وفي مختلف القطاعات

 نتائج الدراسة: 

 .انتقال حدة ظاهرة الترمل من املحيط الخارجي للمدينة إلى التجمعات السكنية 

 وهذا راجع إلى عدم وضع خطة فعالة ومنتظمة ملقاومة الرمال في املنطقة ارتفاع نسبة الرمال في الشارع. 

 .زيادة حدة ظاهرة الترمل بالنسبة للمناطق املحاذية للكثبان الرملية 

 .اختالف حجم ألاضرار التي يسببها الترمل عبر مختلف أحياء املدينة 

 .تأثر املساكن القديمة أكثر من غيرها من املساكن بالظاهرة 

 تهيئة املجال والتحكم فيه باملدينة بسبب زيادة حدة الظاهرة واستفحال انتشار الكثبان الرملية ة استصالح و صعوب

 في املناطق الريفية والحضرية.

  أما فيما يخص املساحات الزراعية فقد تعرضت هي ألاخرى لتأثير الظاهرة بفعل تغطيتها بالكثبان الرملية التي تحول

 لنشاط الفالحي في بعض املحيطات باملنطقة. دون استمرارية وتطور ا

 .تعرض أعداد كبيرة من النخيل سواء كانت منتجة أو غير ذلك إلى زحف الرمال 

 .ترمل مصادر املياه وخاصة الفقارة، التي كانت في وقت سابق مصدر أساس ي للسقي 

 حماية من الكثبان الرملية.اعتماد أغلبية السكان في املنطقة على جريد النخيل في وضع حواجز واملصدات لل 

 وهذا عندما تكون الرمال  التوجيه كما أن الطرق الغالب استعمالها في املنطقة ملقاومة زحف الرمال هما طريقتي

 عندما تكون الرمال قريبة من التجمع أو الواحة.  التثبيتبعيدة عن التجمع العمراني أو البستان وطريقة 

د مخاطر طبيعية ويتضح من خالل الورقة البحثية ان خطر الترمل من الاخطار ن كل دول العالم ال تخلو من وجو إ

مورفولوجية التي يجب الاهتمام بدراستها قبل التفكير في اقامة املنشآت وشق الطرقات باألقاليم الجافة بسبب خلو  الجيو

 السطد من الاتربة والغطاء النباتي.

 خاصة شروعاتمن م وغيرها الجوية والصور  التفصيلية الخرائط واقع من جيدةال مورفولوجيةو الجي الدراسة تسبق نأ يجب لذا

 هذه ثميلي كبيرة مادية وغير مادية خسائر نتكبد ال حتى جديدة ملراكز مواقع اختيار او القائمة للمراكز العمرانية بالتوسعات
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  والانشطة نالسك مناطق وتحديد العمراني للمركز البيئي التخطيط الجيمورفولوجية الدراسة
ً
 وغيرها الصناعة ومناطق يهيةرفالت

 يمكن وبذلك املستقبل، في مشاكل بدون  للتوسعات الجيدة النتيجة تضمن وبذلك العمراني، التخطيط ذلك ثميلي الانشطة من

 نميةللت وضروري  الزم والهيدرولوجي واملهندس واملخطط والجيولوجي الجيمورفولوجي من املتكامل الفريق عمل بأن القول 

 .العمرانية

 : قائمة املصادر واملراجع

 .  1929جاكلين بوجوقارتي : ت حليمي ع القادر، كتاب الجغرافيا الحضرية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر  (1

 .1929، عالم الكتاب، القاهرة، 0املناخ وعمارة املناطق الحارة، ط  شفق العوض ي الوكيل: (4

 شهادة مهندس دولة في التهيئة والعمرانية، جامعة الجزائر. بن حمادي محمد: مذكرة تخرج لنيل (0

 .4116منتوري،  على التهيئة والية بسكرة، جامعة قسنطينة، وانعكاساته: التصحر في الزيبان سنوس ي سميرة (2

مخطاري مصطفي: مذكر تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في التهيئة الحضرية، مدينة عين صالح الواقع العمراني  (1

 . 4116التهيئة، جامعة الهواري بومدين الجزائر،  وعمليات

 املجالت

 1990 ،رةهالقا الرمال، زحف حول  الوطنية التدريبية الدورة (6

 .اليمن للمعلومات، وطني الدركزال الطبيعية، الكوارث إدارة :الطبيعية ألاخطار موقع (1

 لالستراتيجية تحدةامل ألامم أمانة بمعرفة نشر الكوارث، من للحد الدولية الاستراتيجية مصطلحات :املتحدة ألامم أمانة (2

 2009 سويسرا، جينيف، الكوارث، من للحد الدولية

 عمل إطار في الخامسة ألاولوية لتنفيذ ؤشراتوامل إلارشادات موعةمج الفعالة، الاستجابة تحقيق للكوارث يلهالتأ (9

 .وجنيف نيويورك تحدة،امل ألامم (11

 4112 ،الفطرية الحياة وخيمة والبيئة المةوالس الصحة خيمة مشرفمجلة  بورايف، (11

 :الالكترونية املواقع قائمة

12) http;//www.isdm.gov.a/forum/showthread.php?t=117 

13) www.eoman almdares .net 

14) http://www.echoroukonline.com/ara/index.php?news=4742 
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حيوي الزراعي والتكيف مع التغيرات جراءات الوقائية البيئية والاجتماعية ملشاريع التنوع الإلا 

 يمنال –املناخية بمديريتي املواسط وصبر املوادم محافظة تعز 

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 

  اليمن /جامعة الحديدة/القادر محمد الخراز د. عبد

Dr.Al-Kharraz Abdulqader/ Al-Hodiedah Univ./ Yemen 

 :لخصامل

 Agro biodiversity and Climate Changeفي إطار املشببببببببباريع التي نفذها مشبببببببببروع التنوع الحيوي الزراعي والتكيف مع التغيرات املناخية  

Adaptation Project (ACAPباليمن والتي كانت تتضبببببببمن الحفاظ على الاراضببببببب ي وتوفير البنى الالزمة للمزارعين للتكيف مع التغيرات امل ) ناخية مثل

طار وعمليات التشبببببببببجير واعادة تأهيل املدرجات الزراعية، تأتي عملية الرصبببببببببد واملراقبة البيئية والاجتماعية الوقائية لهذه مبناء خزانات حصببببببببباد ألا 

 ماملشببببباريع والتي توزعت في أربع محافظات وضبببببمن ثمان مديريات، اغلب هذه املشبببببباريع نفذت ولكن كان ينقص هذا العمل عملية املراقبة والتقيي

ها ءمتالبيئي اثنباء التنفيبذ وعنبد اختيبار املواقع الخباصببببببببببببة بباملشبببببببببببباريع، وببالتبالي تطرح بهذا البحث التسبببببببببببباؤالت حول نوعية هذه املشبببببببببببباريع ومدى ومال

لتي ا الحتياجات املنطقة والسبببببببببببكان من اجل التكيف مع التغيرات املناخية؟ وهل هناك تأثيرات بيئية واجتماعية سبببببببببببلبية وماهي الاجراءات الوقائية

 يمكن رصدها خالل مرحلة التشغيل وبالتالي الحفاظ على البيئة والحفاظ على استمرارية املشروع؟

من خالل تنفيذ عملية التقييم والرقابة البيئية الاجتماعية الوقائية للمشبببببببببببباريع الخاصببببببببببببة بالتنوع بنباء على ذلك جاءت اهمية هذا البحث 

ملوادم، ا الحيوي الزراعي والتكيف مع التغيرات املناخية اثناء عملية التشببغيل في املنطقة الجنوبية للمشببروع بمحافظة تعز ملديريتي املواسببط وصبببر 

يدانية الى هذه املواقع، وقد اظهرت نتائج التحليل في البحث أهمية هذه املشبببباريع ودورها إلايجابي في الحفاظ معتمدين على النزول واملسببببوحات امل

 على ألاراضببب ي وتحسبببين مسبببتوى معيشبببة السبببكان والتكيف مع التغيرات املناخية. الى جانب بعض الاثار السبببلبية التي تتعلق بمواقع خزانات حصببباد

 املياه للسكان وألاراض ي بالشكل املطلوب. عالوة على عدم توفير وسائل الوقاية وألامان لها.املياه ودور ذلك في عدم توفر 

 مطار، املدرجاتالتغيرات املناخية، حصاد ألا  عي،االتنوع الحيوي الزر  ،بيئةال الكلمات املفتاحية:

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? 

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 
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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،بة ش استوائيتتميز بمناخ و جنوب غرب الجمهورية اليمنية،  تقع منطقتي املواسط وصبر املوادم في محافظة تعز

شطة الزراعية في الهضاب املرتفعة باملنطقة، ورغم محاولة الفالحين التأقلم مع ساعد السكان على ممارسة بعض ألانمما 

مجالية  مطرية واكبتها تحوالت تغايريه الهضبية تعرفوارد املائية، فإن املناطق على امل وانعكاساتهاواقع التغيرات املناخية 

 وتعرض يوالشدة املطرية وسيادة الجفاف، الذي أدى إلى تراجع الانتاج الزراع مناخية، كعوامل التعريةنتيجة بروز مخاطر 

رفق م اعة والري بالجمهورية اليمنية وعبر تمويل منثر ذلك وزارة الزر إلى الانجرافات. قامت على إكثير من املدرجات الزراعية 

هيل للمدرجات أعادة تإمشروعا وتنوعت هذه املشاريع بين  01البيئية العالمي بتنفيذ عدد من املشاريع في املنطقتين بلغت 

ا ية النحل وكذعين بمشاريع مدرة للدخل مثل تربار راض ي ودعم املز نات حصاد امطار وعمليات تشجير لأل الزراعية وبناء خزا

 املواش ي. بهدف دعم التنوع الحيوي الزراعي باملنطقة ودعم السكان للتكيف مع التغيرات املناخية. 

 :املنهجية .0

مع املستفيدين والاستعانة بنظم املعلومات  املقابلةاملسح امليداني و منهجية على  اعتمدناملعالجة هذا املوضوع 

يات الجغرافية لكل موقع واسقاطها خرائطيا متضمنة املوقع وتوزيع ونوع املشاريع الجغرافية، من خالل اخذ وتوثيق إلاحداث

تقييم ورصد الاجراءات البيئية والاجتماعية الوقائية لهذه املشاريع الواجب اتباعها في مرحلة وفي املرحلة ألاخيرة 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 Bank وكذا الاعتماد على القوانين الوطنية املتوفرة، وبما أن جل )

ا يتعلق ستطبق هي موبالتالي فان املعايير التي من ناحية تأثيراتها البيئية، املشاريع أنجزت وهي تصنف ضمن الفئة )ب( 

باإلجراءات البيئية ملرحلة التشغيل للمشاريع وتبقى املراحل السابقة أي التجهيز وإلانشاء خارج قدرتنا على تقييمها. تم العمل 

 12موقعا للمشاريع املنفذة باملحافظة كمواقع اختبارية موزعة بين مختلف املشاريع اي ما يعادل نسبة  41على زيارة وتقييم 

 فضلأالعدد الاجمالي للمشاريع املنفذة بمحافظة تعز في منطقتي املواسط وصبر املوادم، وهذا بدوره أعطى العمل جودة من  %

 .أكثرونتائج معبرة 

 

 

 

 



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   238 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   239 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

 والبشرية:املوقع والخصائص الطبيعية  .2

، وتبعد عن (1خريطة رقم ) ي للجمهورية اليمنيةتقع مديريتي املواسط وصبر املوادم في محافظة تعز في الجنوب الغرب

  011العاصمة صنعاء بحوالي 
ً
من إجمالي سكان الجمهورية وفقا للتعداد السكاني  % 14.4ويشكل سكان املحافظة  ،كيلو مترا

 .جوثل املانالبن والحبوب والخضروات والفواكه مزراعة ، أهمها السكانوتعتبر الزراعة من أهم ألانشطة التي يمارسها  .4112

م ( وتتوزع تضاريسها ما بين 0111 – 1111شبة جاف وترتفع عن سطد البحر ) ستوائيإتتميز  محافظة تعز بمناخ 

شرعب والوازعية، ومن  الصلو، وجبالجبل  حبش ي،جبل  صبر،جبل :جبال عالية تتخللها السهول وألاودية، أشهر الجبال هي

تتوزع  . وهناك املناطق السهلية والساحلية التي(National Information Center) اشهر الاودية وادي رسيان ووادي الضباب، .

ودية التي تشق الجبال على قيعان وأرض ي زراعية خصبة تعتمد في زراعتها على مياه راض ي املحافظة. وتحتوي معظم ألا أ في

 (.1991الامطار والعيون وكذا املياه الجوفية عبر ابار يدوية. )حسين علي الويس ي، 

 صخرية مرتفعة وواسعة لها مظهر يتشكل من تقع املناطق املستهدفة في مديرتي املواسط وصبر املوادم، ضمن منطقة

يرة صغ الجبال املرتفعة، بين تلك الجبال والهضاب والوديان أحواض تصريفية سالسل جبلية وهضاب صخرية لعدد من

ل من أص القيعان، وهذه تربة قديمةو وممرات مائية عميقة واسعة الانحدار، وتتوفر على تربة زراعية طينية ضمن املدرجات 

، 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 والتكيفيعتمد مشروع التنوع الحيوي 

ي مديرية حيث تنشط ف املشاريع،التي ينفذ فيها انشطة مفيدة للسكان من اجل تنفيذ وادارة واستمرارية وصيانة هذه  املناطق

الوفاء ملستخدمي املياه وتنشط في مديرية صبر املوادم جمعية صبر املوادم ملستخدمي املياه، وهذه الجمعيات  املواسط جمعية

 ية املشاريع املنفذة.لة عن تشغيل وصيانة واستمرار و هي املسؤ 

 :توزيع املشاريع املقترحة للتقييم .0

زراعية للمدرجات ال تأهيلاعادة مشاريع الامطار و مياه تتوزع املشاريع التي نفذت في املنطقة بين بناء خزانات لحصاد 

املديريتين شاريع املنفذة بشجار البن واللوز ومشاريع مدرة للدخل )مناحل(. وبلغ عدد املأنة قنوات السقي والتربة وتشجير بوصيا

 مشروعا مضاف لها محطتي رصد مناخية في كل مديرية الى جانب بناء مبنى ملنظمات املجتمع املدني باملنطقة. 01

جل التقييم أموقعا من  41تم بالبداية مسح ميداني وتحديد عدد من املواقع التي نفذت فيها املشاريع والتي بلغت 

 ( موقع املناطق املدروسة وتموقع املشاريع ضمنها.0،  4الخريطة ) لها.والرصد البيئي والاجتماعي 

وكانت نسبة  املشاريع،قرية على مستوى املديرتين من هذه  11جمال نه استفاد باإل أ( 1خالل الجداول )يالحظ من و 

ربية النحل. وقدرت املساحات مركزة على ت . وكانت املشاريع املدرة للدخل في محافظة تعز% 111نجاز لجميع هذه املشاريع إلا 

 هكتار. 06هيل القنوات بب أاملدرجات وصيانة التربة واعادة تهيل أعادة تإاريع الخزانات والتشجير و املستفيدة من مش

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
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
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B6%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B6%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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 املواسط(تعز ) صبر املوادام و  –الجنوبية : املواقع املختارة في املنطقة (01الجدول )

ةاملحافظ نسبة الانجاز   نوع املشروع املوقع / القرية *العزلة املديرية 

 1 تاهيل مدرجات الرجحة واملداحية ذمرين صبر املوادم تعز % 022

 2 تأهيل مدرجات وادي الوحيشة ذمرين صبر املوادم تعز % 100

 3 تأهيل مدرجات الطيب ذمرين صبر املوادم تعز % 100

مياه خزانات الجبة محزف صبر املوادم تعز % 100  4 

 5 خزانات مياه جعمه ذمرين صبر املوادم تعز % 100

 وادي عميقة عميقة صبر املوادم تعز 12%
اعادة تاهيل قنوات السقي 

 والتربة
6 

 صبر املوادم تعز % 022
 

 وادي ذمرين ذمرين
اعادة تاهيل قنوات السقي 

 والتربة
7 
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 8 تشجير بالبن واللوز  الطيب ذمرين صبر املوادم تعز % 59

 9 تشجير بالبن واللوز  وادي الوحيشة ذمرين صبر املوادم تعز % 100

 صبر املوادم تعز 100%
 -ذمرين 

 الجرن 
 تشجير بالبن واللوز  الرجحة واملداحية

1

0 

 تأهيل مدرجات شعب النوب الاخمور  املواسط تعز % 022
1

1 

100% 

انجز ولكنه 

تعرض لسيول 

كبيرة هدمت كل 

عملهتم ما   

طاملواس تعز  تأهيل مدرجات هيجة الرجع الاخمور  
1

2 

 خزانات مياه خزان سويد الاخمور  املواسط تعز 100%
1

3 

 خزانات مياه املحور  الاخمور  املواسط تعز 100%
1

4 

 خزانات مياه الخورة الاخمور  املواسط تعز 100%
1

5 

 خزانات مياه الاسبال الاخمور  املواسط تعز 100%
1

6 

عايفو  املواسط تعز % 100  تشجير باللوز  حول اسماعيل 
1

7 

 ايفوع املواسط تعز % 100
الجليل  حول عبد

 أحمد
 تشجير باللوز 

1

8 

100% 

 
 الكدنه الاخمور  املواسط تعز

مشاريع مدرة للدخل 

 )مناحل(

1

9 

 الكدنة الاخمور  املواسط تعز 100%
مشاريع مدرة للدخل 

 )مناحل(

2

0 

يمنية هي عبارة عن وحدة إدارية ضمن املديرية وتضم عدة قرى *العزلة في التصنيف إلاداري للجمهورية ال  

 عملية التقييم واملراقبة البيئية والاجتماعية:  .4

، هيل مدرجات، تشجيرأكل على حده بالبداية )خزانات، ت نستعرض في هذه الفقرة أنواع املشاريع التي تم تنفيذها

جابية يلمشروع وتحليل الاثار البيئية إلا للدخل( من خالل وصف لهيل قنوات السقي وصيانة التربة ومشاريع مدرة أعادة تإ

 لك،ذوكذا السلبية للمشروع، ومن ثم نتناول إلاجراءات املطلوبة للمعالجة بناء على كل فئة من هذه املشاريع في حالة تطلب 

 املستهدفة. اقعو تماعية للمشاريع في املثار البيئية والاججميع آلاوتأتي باملرحلة الالحقة عملية تحليل ومناقشة نتائج التقييم ل
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 : مطارخزانات تجميع مياه ألا  .0.4

متر مكعب وفقا للموقع وللمساحة الزراعية  111لى إ 11مطار تراوحت سعتها من الا مياه  لتجميعخزان  10نيت باملديرية 

نطقة والتي باململستفيدين الخاصة باة زراعيال اتمساحلهذه الخزانات صممت لتغطي الاحتياجات املائية ل، املطلوب تغطيتها

نشاء ملرحلة إلاما بالنسبة أن التقييم هنا مركز على مرحلة التشغيل إوبالتالي ف ،وقد نفذت جميعها هكتار. 4الى  1تتراوح بين 

 جراء تقييم بيئي خالل تلك املرحلة.إها فقد انتهت بمرحلة سابقة ولم يتم التحدث عنمن الصعب 

هذا عائد جدا و ألاعمال جيدة طريقة تنفيذ  أنكما  ريع ذات تأثيرات بيئية واجتماعية إيجابية باملجمل.هذه املشاتعتبر 

 واحد فقطإال عند خزان  ذةأي ركام ناتج عن أعمال إلانشاء للخزانات املنف ، ولم يالحظ وجودمن قام بها املستفيدين لكون 

 الجبه بصبر املوادم.هو خزان 

وتوسع ملحوظ بزراعة الحبوب ن هناك تحسن طفيف لألراض ي الزراعية أمع السكان تبين  لةاجراء املقابمن خالل و 

وغابت  ،في هذا املجال تتركز في التوسع أكثر السكان  وبالتالي كانت مطالب ،على ذلك اتالخزان ت مشاريع بناءحيث ساعد

 و املطالب بالتعويض ملواقع الخزانات. أالتظلمات 

حيث  تاواملستفيدين أعضاء في الجمعي ات،بمتابعة من قبل الجمعينة يقوم بها املستفيدون و بالنسبة لعمليات الصيا

فيتم العمل على تنظيف الخزانات وصيانتها قبل موسم ألامطار وتنظيف مجرى الشعاب  ،يتم ترتيب أعمال الصيانة بينهم

 ومنطقة املشن.

السلبية وبعض إلاجراءات الهامة التي تفتقدها هذه املشاريع  أظهرت عملية التقييم البيئي ان هناك بعض الاثار البيئية

ع مواقع بعض الخزانات متناسب  عدم-أوال والتي قد يكون لها اثار بيئية غير مقبولة وتؤثر على اهداف املشروع تتمثل في 

 الجبة(.خزان ) البعضالربع في ز فكميات املياه التي تصل الخزان قليلة جدا ولم تتجاو  املوادم،في مديرية صبر  املساقط املائية

هذا يؤدي في بعض ألاحيان إلى تهدم جزء منه مما و وقوع جزء من املشن على مجرى السيل اما في مديرية املواسط فلوحظ 

وهذه العوامل بدورها سيكون لها تأثيرات بيئية في فترة الجفاف من ناحية عدم كفاية كميات  ،يتطلب إجراءات حماية للمشن

 للري ولالستخدامات ألاخرى للسكان وبالتالي يضعف قدرتهم للتكيف مع التغيرات املناخية.املياه 

مكشوفة، فليس هناك أي حماية أو  تينالخزانات التي نفذت في املديري موجودة فجميعألامن والسالمة غير  إجراءات-ثانيا 

 عدم وجود أي إجراءات للحمايةكما ان وتلوث املياه، وهذا يعرض املياه للتبخر وأيضا يساعد في انتشار البعوض  لها، تغطية

ي اعتمادات مالية مقرة أ ورغم عدم وجودكالسقوط في الخزانات.  لمخاطر كسياج حول الخزانات يعرض ألاطفال واملاشية ل

 بعضحول ن السكان في مديرية املواسط قاموا بعمل سياج ألوحظ نه أال إ، لتنفيذ إجراءات الحماية ضمن موازنة املشروع

 (.1)صورة رقم  الخزانات.

من آلافات غير موجودة بجميع الخزانات لكن السكان يقومون بعمل ذلك بطرق تقليدية وهي طرق ناجعه إلى  الحماية-ثالثا 

اسم )حد ما، حيث يتم استخدام أنواع من النباتات الطبيعية لتصفية املياه وحمايتها من آلافات فمثال يستخدم نبات العلفي 

 .في صبر املوادملي( مح



 الدولية ة لميالع اتلمؤتمرمجلة ا             
International Journal of Scientific Confrences                                               

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany                   243 
 

 رلينب –ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراطي العرب           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

عند منطقة كما يظهر تهدم ، وفيه حماية من السل  قام بها املستفيدينباملواسط سبل خزان مياه ألا  (:01صورة )

 املشن بسبب قوة السيول 

 

 

 

 

 

 

 

 إلاجراءات املقترحة للمعالجة:وبالتالي فان 

  من قيمة املشروع  % 11 – 1انات وبنسبة العمل على اعتماد موازنة للحماية وألامن والسالمة ضمن مشاريع الخز

 إجراءات ألامن والسالمة ملرحلة التشغيل والتي تتضمن عمل سياج حول الخزانات وتغطية الخزانات. ، وسنالكلية

  جل الحماية من آلافات يجب على املشروع دعم الطرق التقليدية التي يستخدمها املستفيدين وتطويرها إلى أمن

 .خزانات وتكون الفتحات الخاصة بالشبك دقيقة جدا أي بمقياس صغير جداجانب عمل شبك فوق ال

  حيث ال العمل على شق أو بناء قنوات في بعض الشعاب القريبة من مواقع الخزانات لتوجيه املياه إلى الخزانات 

 مواقع الخزانات مع مساقط املياه.بعض  تتناسب

 شروع حيث أن هذه املياه تستخدم للري التكميلي وكثير من من املهم عمل شبكة مياه لألراض ي املستفيدة من امل

 ألاراض ي بعيدة عن مواقع الخزانات.

 وتحديد كميات  العالقة،اجل تحديد املواد ذات  ناملشروع، مآفات مع وحدة تنسيق  توظيف أخصائي ضرورة

علق يت فيماقدرات املزارعين تطوير و خزانات أو تأهيل مدرجات،  كانأن  املبيدات الحشرية الواجب استخدامها حسب املشروع

 ستخدام املبيدات.باباالستخدام السليم للمبيدات الحشرية واقتراح التدابير الالزمة للحد من املخاطر املرتبطة 

 .رفع الركام املتبقي عند خزان الجبه بصبر املوادم 

 .تأهيل املدرجات: 2.4

في كل موقع  تأهيلهاإعادة تم تراوحت املساحات التي  موقعا، 41يفللمدرجات الزراعية باملنطقة  تأهيلتم تنفيذ اعادة 

 موقع واحد بعض فقط فيولوحظ ، في املواقع التي زرناها أي مخلفات ألعمال اعادة بناء املدرجاتوال توجد هكتار.  2الى  1من 

التي استخدمت في بناء املدرجات حجار ألاصدر ملفوق املدرجات ويمثل موقع يقع الركام البسيط )الطيب /صبر املوادم( وهو 

 وإعادة تأهيلها.
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هناك شكوى واحدة تتعلق بعدم قدرة بعض املستفيدين على تحمل ، لكن ال توجد أي تظلمات أو شكوى للتعويضكما 

 لىإ يؤديو ألاعباء املالية املقررة عليهم بمساهمتهم باملشروع مما يضطرهم في بعض ألاحيان لتوقيف العمل لفترات متقطعة 

 استكمال املشروع.تأخر 

من قام بها  جدا، وهذا عائد لكون ألاعمال جيدة ، وهذه املشاريع ذات تأثيرات بيئية واجتماعية إيجابية باملجمل

، وزراعتها املدرجات استصالحناك استفادة واضحة من املشروع للسكان وتحسن مستواهم بسبب توسعهم في ، وهاملستفيدين

 ستفيدين.من املحيث كل موقع ولدية لجنة  ،ة بالسنة من قبل املستفيدين من املشروعالصيانة للمدرجات مر وتتم 

وهذا يطرح  ،لبالكام ن املدرجات تعرضت للطمر أموقع هيجه الرجع في املواسط بالنسبة للتأثيرات البيئية السلبية لوحظ في 

تهيئة الوادي قبل ذلك وتحديد مجرى السيل  قضية اختيار املواقع بشكل سليم قبل البدء بتنفيذها. وقد كان من ألاجدى

 تجنبا ملثل هذه ألاضرار. 

ونرى بأن يتم مساعدة  في مشاريع إعادة تأهيل املدرجات، وجد أي إشكاليات واضحةتال رغم ذلك نستطيع القول بانه 

دخل  سيعمل على تحسين كون ذلك ،وتشجيع املزارعين على تشجير املدرجات وعدم الاكتفاء بالزراعة املوسمية للحبوب فقط

غالبية املدرجات التي تم إعادة تأهيلها تم أيضا تشجيرها في وقد لوحظ ان  سرة مما ينعكس ايجابيا على حياتها املعيشية.ألا 

 (.4صورة رقم ) منطقة صبر املوادم.

 صبر املوادم –إعادة تأهيل مدرجات وإعادة تشجير بأشجار اللوز في موقع الطيب(: 22صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتمثل في: إلاجراءات املقترحة للمعالجةوبالتالي فان 

درجات ومعرفة مدى مالءمة املبناء أو إعادة تأهيل اقتراح دراسة املواقع التي يتم فيها قبل تنفيذ املشروع على  العمل-أوال 

 املوقع وعدم وجوده على مجاري السيول.
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ن كثير منهم مستوياتهم املعيشية متدنية، وال ألمستفيدين حيث العمل على حل مشكلة املساهمة املالية ل يجب-ثانيا 

يستطيعون إكمال تنفيذ املشروع، وباإلمكان جعل تقديم املساهمة في منتصف العمل أو بنهايته حتى يكون نسبة تنفيذ املشروع 

 على.أ

 .املشاريع املدرة للدخل )املناحل(: 0.4

لنحل، هذه املشاريع تركزت بشكل رئيس ي في منطقة املواسط، اما منطقة تتعلق بتربية اتم تنفيذ مشاريع مدرة للدخل 

لم نشاهد أي مشروع حالي ولكن السكان تحدثوا عن انهم موعودون بمشاريع مدرة للدخل )مناحل( وهم في طور صبر املوادم 

 .معاملتها

 لية التوزيع لهذه املشاريع حيثمشروعين للمناحل، وقد روعي قضية النوع الاجتماعي في عماملواسط يوجد في منطقة 

تم تسليم جميع املعدات للمستفيدين وقاموا بتركيبها باملواقع  خر لإلناث في املنطقة، وقدآاعطي مشروع للذكور ومشروع 

نتظر ي، وتم نقل املناحل إلى منطقة تهامة في جهة الساحل الغربي لليمن حيث تتوفر املراعي (،0لذلك، صورة رقم )املخصص 

 . من زيارتنا امليدانية فيدين نتائج املشروع كونه سلم لهم قبل شهر ونصفاملست

ك إلى قبلهم، وسيؤدي ذلإيجابية على املستفيدين إذا تم الاهتمام بمكونات املشروع من بيئية هذه املشاريع ذات أثار 

خلية لكل مجموعة  61روع ما أكده املستفيدين هو زيادة عدد املناحل حيث سلم لهم املشو  تحسن مستواهم املعيش ي،

بالنسبة للمردود ال يوجد حاليا أي مردود كون املشاريع و  ملجموعة الذكور  خلية 64خلية ملجموعة إلاناث ، 62وأصبحت آلان 

 .سلمت حديثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروعخاليا املناحل التي سلمت للمستفيدين من قبل امل(: 20صورة )
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 .التشجير:4.4

مشاريع وال يخلو موقع من  هكتار. 0الى  1، تراوحت مساحة املوقع من كال املديريتينتم تشجيرها في  اقع عديدةهناك مو 

 .تشجيرمشروع املدرجات إال وتم فيه إعادة تأهيل 

ا( وهذه إشارة الطبوغرافي املناخ،انه تم اختيار أنواع ألاشجار تبعا لخصائص املناطق املختلفة )بالتشجير تميزت مشاريع 

وألاشجار الحراجية مثل الصنوبر والكافور، ز اللو أشجار تم زراعة  منطقة صبر املوادمفمثال: في  ،إيجابية على نجاح املشروع

كان على مشاريع مدرة للدخل تساعد الس بنالتشجير بأشجار اللوز والاما في منطقة املواسط فتم التشجير بأشجار البن، ويعتبر 

 تحسين مستوى معيشتهم. 

 وهذا بدوره يساعد في عملية ضراءإلايجابية الهامة ملشاريع التشجير أنها تزيد من املساحات الخ البيئية من آلاثار و 

، كما أنها تلعب دورا في مساعدة السكان على تهيئة املدرجات وزراعة بعض محاصيل التخفيف من اثار التغيرات املناخية

 الحبوب.

 التربة(: صيانةقنوات و بناء .تهيئة ضفاف الوديان )9.4

 قة وواديعمي صبر املوادم وهما وادي في منطقةيان تهيئة ضفاف الودين لزيارة موقع تتمضمن عملية التقييم البيئي 

تنجز  أن توقعيو  من كال املشروعين. %21ما يزال العمل جاري بها حيث تم تنفيذ ما يقارب من (. و 2صورة رقم ) مرين،ذي 

 .بفترة ال تتجاوز ثالثة أسابيع % 41النسبة املتبقية 

فهي تساهم في الحفاظ على ألاراض ي من تهيئة ضفاف الوديان، يجابية من مشاريع البيئية إلا ثار تظهر هنا أكثر ألا

 
ً
حيث يتم تجهيز قنوات في ضفاف الوديان من خالل ، الانجراف وزيادة رقعة ألاراض ي الزراعية، بإعادة ألاراض ي املجروفة سابقا

ح كبير من هناك ارتيا، و راعةيتم استغاللها بالز  خصبةالحفر والبناء وتغطيتها بشكل جيد ومن ثم الدفن فوق القنوات بتربة 

 ة بمساحةزيادويتوزعون على مجرى الوادي، إلى جانب  أكبر قبل املستفيدين ملثل هذه املشاريع، كون عدد املستفيدين فيها 

هكتار على طول مجرى القنوات في صبر  11 بحواليحيث بلغت مساحة الاراض ي التي تم اعادة استصالحها . أراضيهم الزراعية

 .املوادم

ي أدوات ليس لديهم أ بان العاملينلوحظ  حيث ،إجراء ألامن والسالمة للعاملين تمثلت الاثار البيئية السلبية في غياب

 جحار.ألاخاصة للعمل( ويتعرضون للمخاطر سواء من الغبار أو انزالق  ألاتربة، قبعات، خوذات، أحذيةللسالمة )كمامات من 

 املقاول بتوفير معدات ألامن والسالمة للعاملين. تتمثل فقط في إلزام الجةإلاجراءات املقترحة للمعن وبالتالي فإ
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 بمنطقة صبر املوادم أعمال تهيئة ضفاف الوديان بالقنوات في وادي ذي مرين(: 24صورة )

 

 

 

 

 

 

 :. مناقشة نتائج التقييم9

ة ملية التقييم تمت أيضا بطريقن عتأثيرات البيئية بمنطقة البحث، فإى عملية التحليل الوصفي للإلباإلضافة 

املصفوفات أي عرض التحليل والنتائج للمؤشرات البيئية وتدابير التخفيف بشكل جداول، مما يسهل عملية تحديد التأثير 

، وتتضمن في بعضها تقديرات للتكلفة وذلك وفقا للمرحلة املحددة للتقييم تالتخفيف وتوزيع املسؤوليا تواملوقع وإجراءا

 والصيانة. لالتشغي وهي مرحلة

أظهرت أيضا عملية التقييم وجود ظاهرة الانجرافات لألراض ي الزراعية باملنطقتين، وهذا ناتج عن حدة الظواهر 

املناخية )امطار غزيرة، سيول( حيث تعمل على جرف كثير من ألاراض ي يساعدها في ذلك طبوغرافية املنطقة التي تتميز 

جود بنى تحتية تحافظ على هذه ألاراض ي وتقوم بتخفيف حدة هذه السيول مثل القنوات. بانحدارات عالية الى جانب عدم و 

 (.1صورة رقم )

( عملية التقييم لتأثيرات ألانشطة في مرحلة التشغيل والصيانة ملشاريع تشغيل الخزانات 2( و )0( و )4توضح الجداول )

ذها لتخفيف الاثار البيئية من املمكن تنفي تها تحتاج الى إجراءاواعادة تأهيل املدرجات وتهيئة ضفاف الوديان، والتي في اغلب

 .تبسهولة عبر الجهات املحددة بالجداول تحت مسمى املسؤوليا

( الخاص بتقييم مشاريع الخزانات في البند الخاص باملؤشرات التي يجب 4وقد بينت نتائج التقييم في الجدول )

من والسالمة حول الخزانات وكذا ضعف عمليات الحماية من تتعلق بإجراءات ألا من التأثيرات  مراقبتها نجد باملنطقة عدد

لى عدم امتالء الخزانات، إآلافات إضافة الى عدم مالئمة بعض مواقع الخزانات وعدم توافقها مع املساقط املائية مما يؤدي 

تغطيتها وتخصيص موظف مختص وهذا بدور يحتاج الى إجراءات تنفيذية تتضمن عمل سياج للحماية حول الخزانات و 

باآلفات الى جانب العمل على شق بعض القنوات في الشعاب القريبة من الخزان لتسهيل عملية وصول املياه اليها، والتي 

 وضحت في البند الخاص بتدابير التخفيف املقترحة.
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دة تتعلق بوجود بعض الركام عند ( املتعلق بمشاريع إعادة تأهيل املدرجات فان التأثيرات املوجو 0ما بالجدول رقم )أ

طمر ذلك هناك ما يتعلق بلى إعبر املستفيدين وبمتابعة من الجمعيات وإدارة املشروع. إضافة  هأحد املدرجات، ومن املهم إزالت

 حد مواقع املدرجات، ومن املهم دراسة املواقع قبل التنفيذ ومعرفة مدى تأثرها ووقوعها على مجرى السيول.السيول أل 

لتزام بمعايير السالمة وألامان للعاملين وتوفير ريع تهيئة الوديان تبرز أهمية إلا( الخاص بمشا2ى الجدول رقم )إللنظر وبا

 ألادوات الالزمة لذلك وإلزام املقاول بتوفيرها وذلك من خالل املتابعة من الجمعيات باملنطقة وإدارة املشروع.

ي يمكن التالسلبية ثار بيئية إيجابية في مجملها مع بعض آلاثار آذات  جميع هذه املشاريعن أظهرت عملية التقييم أ

خالل  ة مناملناخيالتأقلم والتكيف مع التغيرات و دورا في تحسين مستوى معيشة السكان هذه املشاريع معالجتها، حيث تلعب 

يع املدرة وكذا املشار  ر املياه للزراعةوتوفي وعمليات التشجيروالحماية من الانجرافات التوسع في استصالح ألاراض ي الزراعية 

 للدخل.

 ألاراض ي في سائلة ذي مرين والتي يتم حاليا تأهيلها بقنوات تظهر عند راس السهم (: انجرافات29صورة )
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 (: تقييم تأثير نشاطات مرحلة التشغيل للخزانات في املواسط وصبر املوادم22جدول )

 
 تدابير التخفيف املقترحة التأثيرات البيئية املشاهدة املوقع املؤشرات التي يجب مراقبتها

 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 ألامن والسالمة حول 

 الخزانات

 .تعرض املياه لتبخر 

  تلوث للمياه وقد يؤدي النتشار

 البعوض.

  مخاطر الوقوع الخزانات وهي تمس

 حياة السكان ومواشيهم.

 عمل سياج حول الخزانات وغطاء 

  عمل شب  بفتحات صغيرة الحجم ليمنع

 دخول الحشرات

  توظيف شخص مختص بمكافحة آلافات

 عة وتحديد املبيدات الالزمةملتاب

 مشروع ACAP 

 

من  % 02 – 9

 تكلفة املشروع

تعرض املياه في الخزانات للتلوث وانتشار  الحماية من آلافات

 البعوض

 تغطية الخزانات 

  توظيف شخص مختص بمكافحة آلافات

 ملتابعة وتحديد املبيدات الالزمة

 مشروع ACAP 

 

صبر  خزانات عدم مالئمة مواقع الخزانات

 املوادم

باملياه حيث ان اقص ى عدم امتالء الخزانات 

 جاوز ربع الخزانتارتفاع لم ي

  شق أو بناء قنوات في بعض الشعاب

القريبة من مواقع الخزانات لتوجيه املياه 

 إليها

 مشروع ACAP 

 

من تكلفة  % 9

 املشروع
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 )صبراملوادم(تقييم تأثير نشاطات مرحلة إلانشاء لتهيئة ضفاف الوديان في منطقة ( 04) : جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجات في املواسط وصبر املوادم(: تقييم تأثير نشاطات مرحلة التشغيل إلعادة تأهيل امل0جدول )

 المؤشرات 

 يجب التي

 مراق تها

 المشاهدة ال يئية التأثيرات الموقع
 التخفيف تدا ير

 المقترحة

 المسئوليات

 

 تقديرات
 التكلفة

 

 مرحلة

 التش يل

 والصيانة

 المدرجات الركام

 ص ر  من قة

 الموادم

 ند ركام أ  يوجد ال  
 .المدرجات غال ية

 ند  سي  ركام يوجد  
 المصدر يمثل موقع

 في وذلك لألحجار
  ص ر ال يب موقع
 الموادم

 لجنة متا عة

 المستفيدين

 ص ر جمعية 
 الموادم

 لمستخدمي
 المياه

 مشروع 
ACAP  

 

NA 

 ال مر

  سيول

 مدرجات

 الرجع هيجة

  المواس 

 

 وأي ا  الكامل المدرجات  مرت

 الواد  أسفل األرا ي تأثرت

  شكل المواقع دراسة

 مدى تحديدو أف ل

 للمشاريع ومال متها

  لى وجودها و دم

 الشعاب مجار 

 مشروع 
ACAP  

 

NA 

 يجب التي المؤشرات 
 الموقع مراق تها

 التأثيرات
 ال يئية
 المشاهدة

 التخفيف تدا ير
 المقترحة

 المسئوليات

 التكلفة تقديرات 

 مرحلة
 اإلنشا 

 األمن إجرا ات
 للعاملين والسالمة

  ميقة واد 
 مرين ذ  وواد 
 الموادم  ص ر

 أ  وجود  دم
 للحماية أدوات

 واألمن
 والسالمة

 المقاول إل ام
 من كان سوا 

 السكان
 من أو المستفيدين
 المن قة خار 
 أدوات  توفير
 واألمن السالمة
  المواقع للعاملين

 ACAP مشروع
 NA للمشروع المنفذ المقاول

 مرحلة
 التش يل
 والصيانة

 لجنة عةمتا  توجد ال الصيانة تردد
 المستفيدين

 الموادم ص ر جمعية
 المياه لمستخدمي
 ACAP مشروع

 
NA 
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 الاستنتاجات:

  عالجتها، التي يمكن ملسلبية اإيجابية في مجملها مع بعض ألاثار واجتماعية جميع هذه املشاريع ذات أثار بيئية

دورا في تحسين مستوى معيشة السكان من خالل التوسع في استصالح ألاراض ي الزراعية هذه املشاريع  حيث تلعب

وهذا  ،وتوفير املياه للزراعة وحماية أراضيهم من الانجراف البن،اللوز(وعمليات التشجير بأشجار منتجة مدرة للدخل )

 أكثر و من الهجرة إلى املدينة كما انها أي املشاريع لعبت دورا في التخفيف  غيرات املناخيةفي التأقلم مع التيساعد 

 في املواقع التي تم زيارتها كالتالي: الاستنتاجاتونلخص اهم  الفقيرة.املستفيدين منها هم الفئات 

 اظ عليها راضيهم والحفيبرز دور هذه املشاريع من خالل تأثيرها في تحسين مستوى معيشة السكان وبقائهم في أ

 وزراعتها.

  درة للدخل حيث ساهمت ولو املمشاريع لمالك أساس ي ل كونها املرأةلعبت املشاريع دورا في تحسين مستوى

قوم فاملراءة في هذه املناطق هي من ت باألطفال،جزئيا هذه املشاريع في بقاء الرجال ليساعدوا النساء باألعمال والاهتمام 

 وخصوصا الزراعية.بكثير من ألاعمال 

 .جميع املشاريع تتم مساهمة السكان فيها وهذه املساهمة تتوزع بين أعمال يومية وشراء أحجار 

  من خالل قيام املستفيدين باألعمال واملساهمة التي يقومون بها ساهم ذلك بشكل كبير في جودة ألاعمال حيث

 وضفاف الوديان.لوحظ الجودة في بناء الخزانات وكذا إعادة تأهيل املدرجات 

  ودورها في التخفيف من حدة التغيرات املناخية باملنطقة ومساعدة إلايجابية ملشاريع التشجير البيئية آلاثار

 السكان املحليين على تحسين مستواهم املعيش ي والتكيف مع الاثار املناخية. 

  اف حفاظ على ألاراض ي من الانجر مشاريع تهيئة ضفاف الوديان ذات أثار بيئية إيجابية فهي تساهم في الأيضا

ر مما يساعد في تخفيف اثا روفة في مواسم ألامطار السابقةجوزيادة رقعة ألاراض ي الزراعية، بإعادة تهيئة ألاراض ي امل

 التغيرات املناخية والتكيف معها.

  ائية خاصة مع املساقط امل هامواقعأهمية مشاريع بناء خزانات تجميع مياه الامطار الا ان عدم تناسب بعض

 املوادم سيؤثر على كميات املياه املطلوبة في فترة الجفاف والتي يحتاجها السكان للتكيف مع التغير املناخي.في صبر 

 للمشاريع، وهذا أيضا يحتاج الى متابعة ومراقبة من إدارة املشروع حتى نضمن  الصيانةيقوم املستفيدون ب

 استمرارية تشغيل املشاريع.

  اعد يس كماعرض للتبخر اية إجراءات للحماية حول الخزانات )سياج، تغطية(، فان املياه تتبسبب عدم وجود

 ألاطفال واملواش ي. ىاملياه، ومخاطر علفي انتشار البعوض وتلوث ذلك 

  الحماية من آلافات غير موجودة بجميع الخزانات لكن السكان يقومون بعمل ذلك بطرق تقليدية وهي طرق

 .لتصفية املياه وحمايتها من آلافاتاملحلية يث يتم استخدام أنواع من النباتات الطبيعية ح ما،ناجعه إلى حد 

  سواء على مستوى مشاريع املدرجات او في مستوى ألاراض ي على مجرى الوادي تالحظ أثار الانجرافات في املواقع

 تجنبا ملثل هذه ألاضرار. بشكل واضح، ومن املهم العمل على مقترحات التقييم 
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  واء للمخاطر سضفاف الوادي ويتعرض العاملين إجراءات ألامن والسالمة للعاملين في موقع تهيئة عدم توفر

 وهذا يستلزم من املقاول العمل على توفير هذه املستلزمات. ،من الغبار أو انزالق لألجحار

 راء م مبالغ مالية لشعجز جزء من السكان في كثير من ألاحيان على تقديم املساهمة خصوصا ما يتعلق بتقدي

 .تنفيذ املشروع تأخر ألاحجار أو دفع البدل اليومي ملن يساعدونهم في ألاعمال وهذا يؤدي إلى 

 املراجع:قائمة 

، مكتبة إلارشاد، برى. كتاب جغرافي جيولوجي تاريخي، الجزء ألاول اليمن الك (:1991حسين علي الويس ي ) (1

 صنعاء، اليمن 

 ث البيئي. منشورات دار الفكر املعاصر، الطبعة ألاولى، دمشق.(: التلو 4111علي حسن موس ى ) (4
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 دينامية تمدين الشريط الساحلي بضاحية مدينة الدار البيضاء 

 بين الخرق القانوني والتهديد البحري 

Article title: The dynamics of urbanizing the coastal strip in the suburbs of Casablanca 

between the legal breach and the maritime threat 
 املغرب/سن الثاني، الدار البيضاءجامعة الح/د.محمد مدينة

Dr.Muhammed Madina/Hassan 2 University, Casa Blanca/Morocco 

 املغرب .البيضاءجامعة الحسن الثاني الدار  /املهدي إدبركط.د.

PhD.EL.Mahdi Idberk/ Hassan 2 University Casa Blanca/Moroco 

 امللخص: 

لحركة تعمير الشريط الساحلي بضاحية مدينة الدار البيضاء،التي  لدينامية املتسبارعةتعالج الدراسبة قضبية أسباسبية تتجسبد في ا

صادي ارتباط اقتمهم وطبوغرافية مناسببة ومعطيات بيومناخية جاذبة ، إضبافة إلى  اسبتراتيجيتزخر بمؤهالت جغرافية متنوعة من موقع 

بهذه املجاالت الحسببببباسببببببة ، ودورهما في خلق عالقة تأثير و تأثر متبادلة، اسببببببتغالل املفرط الوعاء العقاري  وثيق بالدار البيضببببباء مما يسبببببرع

كما أن مسببببببباهمة التأطير التشببببببببريعي في حماية املجال السبببببببباحلي ووقف زحف التعمير املتركز بالشببببببببريط السببببببباحلي خصببببببببوصببببببببا الذي يشببببببببهد 

ملناخية و الطبيعية والتي تفرض و بالخصبببببببببوص خروقات قانونية جد خطيرة ، كما وتعالج الدراسبببببببببة مسبببببببببألة محورية تتمثل في التحديات ا

 على ألاحزمة الساحلية اتخاذ إجراءات مدمجة في تصوراتها لحاضر و مستقبل التعمير بهده املجاالت .  

 البحرية املخاطر  املناخ، تغيرالساحلي، الشريط  ،دينامية التعمير املفتاحية:الكلمات 

Abstruct: 

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. 

Key words: urbanization dynamics, coastal strip, climate change, marine risks 
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 مقدمة : 

ناخية واملائية واملوفي مقدمتها الخصائص الجيولوجية  طبيعية،يتأثر العمران والتخطيط العمراني بخصائص 

نسان في إلا وقد استطاعبها،  والتخطيطي الخاصالعمراني  وجغرافية نمطها، بحيث أن لكل بيئة مناخية لتعمير ملوقع

وقد أدرك إلانسان من القدم مدى تأثير عناصر املناخ في تخطيط  املناخية،املاض ي تكيف سكنه بما يتالءم وبيئته 

 لكون أن تجاهلها يأتي في العمراني،د التخطيط املستوطنات البشرية بأنواعها، وأنه يجب أخدها بعين الاعتبار عن

 املستقبل بعواقب وخيمة على سكانها. 

بمدينة الدار البيضاء وضاحيتها تشهد هده املجاالت خصوصا في العقود ألاخيرة  وبحكم أهمية املناطق الساحلية

 هدد بنية التوازنات الخاصةيالاقتصادية على املستوى الوطني، و  ضغوطا جمة  نتيجة لتركز أهم ألانشطة البشرية

من  ، مما جعلا عدم استدامة النظم الطبيعية بهبالوسط البيئي الساحلي ويجعله عرضة للتدهور والاستنزاف وكد

هدا املجال ذو  اهتمام متزايدا نظرا ملا يعرفه من تحديات طبيعية متنوعة من تعرية، ونهب الرمال ، وأخطار املد 

ات املناخية املتزايدة، وكذا اكراهات البشرية وما يواكبه من زحف سكني وسكاني الكبير على البحري، ثم تهديدات التغير 

 هدا املجال.

 إشكالية البحث: 

مما ال شك فيه أن سيرورة التمدين باملدن الساحلية باملغرب بصفة عامة، وخصوصا بالشريط الساحلي 

ة واجتماعية وسياسية وبيئية يطرح تساؤالت يستوجب تتقاطعه معطيات اقتصادي لضاحية مدينة الدار البيضاء منه،

معها إيجاد مقاربة شاملة قادرة على معالجة إشكاالته املطروحة، غير أن الوضعية التي توجد عليها العديد من 

التجمعات العمرانية الساحلية بهذا املجال سواء من حيث حالة التجهيزات التحتية وخروقاتها القانونية في تموقع 

رر بمختلف لتهديدات التي ستلحق الضاها ملواجهة التغيرات املناخية و شئات العمرانية وخصوصا السكنية منها وقابليتاملن

 محورية تتمثل في : ، كل هدا يجعلنا أمام أسئلةقطاعات السوسيو اقتصادية باملجالال

 يضاء ما هي صيرورة تطور املجال املبني بالشريط الساحلي الضاحوي ملدينة الدار الب 

 وما تجليات الخرق القانوني باملجال الساحلي؟في حماية املجاالت الساحلية نونيةما دور الترسانة القا ، 

  املخاطر البحرية املهددة للمجال الساحلي املبني بالشريط الساحلي لضاحية الدار البيضاء؟ ما مستويات 

 مجال الدراسة تحديد:  

ار البيضاء في عالقتها باملخاطر الساحلية، يقوم على مبدأ الاندماج إن دراسة موضوع تمدين ضاحية مدينة الد

، فمن حيث املوضوع ثم اختيار مجاالت تطرح ظاهرة التمدين بوتيرة أسرع وتحوالت ملجالياو الانسجام  املوضوعي و 

تركيز أما مجاليا فثم ال أعمق مقارنة بباقي املجاالت ألاخرى مما يفسر اختيار الضواحي املتاخمة ملدينة الدار البيضاء ،

في اختيار مجال الدراسة الذي ال يتجاوز بضع  للشريط الساحليمن أول زيارة ميدانية على اعتماد املفهوم الجغرافي 
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كيلومترات، وكدا اعتماد املجاالت تعالج مشكل لتعمير الغير القانوني و املتاخم لخط للساحل الذي يشكل خطر حاليا 

 د املقيمين بهده املجاالت.ومستقبليا على ألافرا

السكانية من خالل مسار التطور والنشأة، والاهمية جموعة من الاعتبارات التاريخية و يضاف إلى ما مسبق م 

الضغط املركز من خالل إعادة توطن أنظمة إلانتاج بالضاحية ألاقرب، نظرا لقوة  املركز كتخفيفالاقتصادية للمدينة 

هده العوامل السالفة الذكر ثم اختيار الشريط الساحلي لجماعتين حضريتين ضاحية  كلل، لتأثير املركز على الهامش

 مدينة الدار البيضاء املتمثالن في:

، التابعة لعمالة املحمدية تقع بين الجماعة بين قطبين " وتعرف أيضا بزناتة11ب أيضا ب "وتلق جماعة عين حرودة: -

ص ي البرنو  ، يحدها بالجنوب الغربي مقاطعة سيديالدار البيضاء جنوبااال ومدينة حضريين هما مدينة املحمدية شم

كلم، تنحصر  42.01، شماال وشرقا جماعة املحمدية وجنوبا جماعة الشالالت. تناهز مساحتها وغربا املحيط ألاطلس ي

 . 4161221ذات الرمز الجغرافي   N7°26’54W33°14’38بين خطي طول وعرض 

بطاماريس هي وحدة ترابية تابعة لعمالة النواصر  تقع جنوب غرب مدينة الدار  يضاوتعرف أ :جماعة دار بوعزة-

البيضاء يحدها شرقا جماعة والد عزوز و جنوبا جماعة سيدي رحال وبالشمال الغربي مدينة الدار البيضاء وبالنسبة 

، التي  كيلومتر مربع 48.36وتقدر مساحتها  املساحة  N 7°48′59″W″18′31°33إلحداثياتها الجغرافية فتنحصر ما بين 

 .   6126122.تحمل الرمز الجغرافي 

من خالل تبنينا ملفهوم الشريط الساحلي في تحديد املجال، وقف العمل امليداني على طول الشريط الساحلي لجماعة 

كما   وقد اقتصر مجال . 041كلم ، وفي تجاه القارة إلى حدود الطريق الجهوية رقم  41ذي يقارب طوله  دار بوعزة  ال

و الواجهة البحرية التي تمتد  0111Pالدراسة على طول الشريط الساحلي لعبن حرودة الذي يمتد بين الطريق إلاقليمي 

 . كلم 1على طول 

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
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  : احوي ملدينة الدار البيضاءأوال: دينامية تمدين الشريط الساحلي الض

 :ضغط متزايد على الساحل :وضاحيتهامدينة الدار البيضاء .0

نشطة أهم ألا حيث تتوطن بها ،ية مهمة مطلة على املحيط ألاطلس يتتوفر مدينة الدار البيضاء على واجهة ساحل

نوعة تعاني من  ضغوط مترب ،إال أنها، مما يجعل منها  أهم قطب اقتصادي وأكبر تجمع سكاني باملغالاقتصادية باملغرب

لية كما تعاني املوارد الساحبسبب النمو الديموغرافي سريع، وعدم وجود تخطيط منسق لتأهيل و تهيئة هده املناطق ،

 لذلك فإنها تعاني من  التلوث، وتغّير الشريط الساحلي من خالل الاحتالل الغير القانوني ومن 
ً
من ضغط ساكنة ، وتبعا

الساحلي، إضافة إلى املقذوفات الصناعية التي تؤثر على البيئة الساحلية من جهة وكدا  ناء اللصيق بالخطخالل الب

وكدا املشاكل الناجمة عن تزايد الضغط على السواحل خصوصا في فترات الاصطياف  ،الساكنة بهده املجالت صحة

   .وغير ذلك من التأثيرات التي يحدهها فعل إلانسان باملجال

 :بالشريط الساحلي للمجال املدروس تعمير متسارعة يرةوث.2

شهد الشريط الساحلي الضاحوي جملة من التحوالت والتي اختلفت خصوصية كل مجال على حدة، كما 

حالل الوظيفي هو الاضم املشترك بينهاإال أن القاسم  بالضاحية،اختلفت معه الفترات الزمنية التي تعاقبت على التمدين 

 . ( خدمات-صناعة  –اكتساب الضاحية وظائف بديلة )سكن فالحي، مقابل التنامي العمراني و نشاط ألجالي للاملو 

 2204السكني بجماعة دار بوعزة وعين حرودة إلى حدود سنة  تطور املجال :(01)جدول 

 1962قبل  1992/ و 1962ما بين  1992و4112ما بين  4112و 4112ما بين  

 0.1 02.2 42.5 40.2 جماعة دار بوعزة

 02.5 94.0 22.0 02.1 جماعة عين حرودة

 2204السكنى املصدر: إحصاء العام للسكن و 

 وسرعة تمدين ألارض توجه، يكشف عن مظاهر استغالل ر التمدين عبر حقب زمنية متالحقةإن املتابع ملسا

لم تنئ الضاحية عن جملة  إذ البيضاء،تطور مدينة الدار املظاهر بظروف وعوامل نشأة و  الضاحية، وارتباط هده

 املدينة.التحوالت التي عاشتها 

مثلت أهمية النشاط ألفالحي  بدار بوعزة بعد الاستقالل، بداية التركز الطفيف للساكنة التي وفرت اليد العاملة 

وإلى  ،تجمعات ، لعل أقدمها دوار جانجا الفالحية بفعل الوفورات التي يتيحها سهل الولجة مما أدى إلى ظهور عدة

استقرار  حلي، في ضلحدود الثمانينات من القرن املاض ي ضل النشاط ألفالحي يكتس ي املشهد الضاحوي بالشريط السا

عبيد النواة ألاولى  ، كما ساهم استغالل املقالع في ظهور  تجمعات صفيحية وتطورها من خالل مقلع بنسكاني ضعيف
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ذي يوفر موردا بشريا  لليد العاملة الرخيصة ،  بالشريط الساحلي لبروز التجمعات العشوائية القريبة من املقلع ال

 الجنوبي الغربي  .

لم  1992وبالوقوف عند جماعة دار بوعزة نكتشف أن مسار التمدين طابع حداثة العهد، فإلى حدود سنة 

احة املجال ألفالحي ، وقد تجاوزت مساملشهد الضاحية الجنوبية الغربيةمن مجموع  6/1تتجاوز مساحة املجال املبني 

، ليشهد املجال قفزة نوعية بفعل وثائق 1921هكتار سنة   20ولم تكن تمثل املساحة لعمرانية سوى  ،  %22ما نسبته 

بني إلى مجال مالتعمير التي سرعت من دوران عجلة التمدين،  بتحول جل املشهد ألفالحي على طول الشريط الساحلي 

في  % 22راتها الزمنية من تواجد أنشطة صناعية ، فقد وصلت نسبة التمدين ، تخلو جل فتبوظيفة سكنية محضة

 . 4141هكتار سنة  641، بحيث ناهزت مساحة املجال املبني العقدين ألاخيرين

ميز اللصيق تتوزيع املشهد العمراني باملجال من خالل العامل املوقع الجغرافي املرتبط العوامل املتحكمة في بروز و ت

جه غالبا التي تت قد أضحت الضاحية الساحلية التي تقدم وفورات الترفيهية للساكنة البيضاويةو  ،ر البيضاءمدينة الدا

الغير قانونية فقد أشعلت املضاربات العقارية بتفرد الفئة املسيطرة على للسكن القانوني، أما التجمعات العشوائية و 

، والعمل على بيع تجزئات بالعقد أو ما يسمى ب عات باملجالعاش وتناسل تلك التجمامللكيات ألاراض ي الخاصة على إن

 "الكونطرا ".
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فيما يخص الضاحية الشمالية الشرقية فقد خالفت قاعدة التراتب الزمني للمجال السالف ذكره، بقدم فترات 

 12ن ا يقرب عالتعمير نسبيا باملجال، حيث سادت املساحة العمرانية بالشريط الساحلي خالل أواسط الثمانينات مل

 العقد الثاني من القرن الواحد ما يفوق ثلثي املجال املبني،  لتتضاعف مساحته في 1992هكتار ، وقد مثلت فترة ما قبل 

 هكتار. 116العشرين وتغطي ما يقرب عن  و 

لتعميري ، ا للمشهد العمراني بالساحل الشمالي الغربي، نستشف اختالفا في فترات املسلسل لصيرورة تطور وبقراءتنا  

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  

 بيضاءال الدار تيمدين بين الاستراتيجي بموقعها تتميزن الجماعة رغم أ املجال،ويعزى ضعف دينامية التعمير في  

 على مةمه صناعية منطقة لتواجد الاقتصادية بالقيمة كذلكو  )الشاطی( الطبيعية بمكوناتها أيضاو  واملحمدية،

 01 قاربت مدة البيضاء الدار ملدينة احتياط أراض ي عبارة اعتبراهاو  كبيرا تأخرا عرفت الجماعة أن لكون  ترابها.

 .تاما توقفا نقل الم إن تباطأ تعرف التنموية عجلتها جعل ما ،سنة

 عدد رسومامل وهي أال الوحيدة التعميرية الوثيقة على طويلة ملدة تعتمد ظلت فقد الجماعة تهيئة يخص فيما فمثال

 امللعو  باإلضافة سمد ماو  الواقع، ارض على بالتطبيق رؤى عدةل قانونيا يسمد لم ما (1929 مارس 11) 111.62.14

 ساكنة من 11 % حوالي تشكل أصبحت التيو  الصفيد دور  نوع من ضخمة وائيةعش سكنية تجمعات بروز من أخرى 

  الجماعة.

 بوضع عدو  ،العمرانبة للتهيئة التوجيهي خططامل تبناها التي الحضرية للتهيئة الكبرى  التوجهات أن غير

 تستجيب للمدينة التأسيسو  التعميرية، العشوائية مارساتملا مع القطع خالل من للمجال جديدة معالم

 اكناملس ضد انتفاضة احالي يشهد املجال أن حيث ،( زناتة البيئية املدينة ) اسم اله رفع الدولية للمواصفات

 على مساكن وعدة ، حمرية دوار– الري  بدوار العشوائية السكنية التجمعات من مجموعة إزالة ثم إذ ،ةالعشوائي

 .( أعاله الخريطة أنظر ) بالوما الساحل خط ول ط
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  :ترخيص سكني مستمر بالضاحية.0

 

 دار بوعزة بتصرف: إحصائيات التهيئة والتعمير بجماعتي عين حرودة و املصدر

عين حرودة  وثيرة تذبذب في العقدين ألاخيرين عات الضاحوية لكل من دار بوعزة و شهد التعمير القانوني بالجما

رخصة وقد عرف مطلع  0101منحى متباين من خالل ارتفاع تعداد رخص البناء بجماعة دار بوعزة والتي بلغت ، و 

منحنى   ، ثم سيواصل 4111القرن الواحد العشرين ذروة التعمير باملجال مقابل هبوط في تعداد هده الرخص سنة 

لخصوص تصاعد وثيرة ترخيص التجزئات با 4119، وتميزت هده الفترة ما بعد سنة الرخص وثيرة تصاعد مجددا

السكنية بالظهير الخلفي للجماعة ) خصوصا مدينة الرحمة( التي خطط لها سلفا لتوفير مساكن لفئات اجتماعية 

، وتوفر الوعاء العقاري املناسب لهده املشاريع السكني داخل مدينة الدار البيضاءمحدودة الدخل، نظرا لضعف العرض 

 لتشيد هذه املشاريع ، وهو ما سرع من دينامية التمدين باملجالوتشجيع القطاع خاص 

نة املاضية  املسلمة بشكل س 12الرخص البناء في الفترة التي تقارب  1106في حين ثم الترخيص  ملا مجموعه  

ملسلمة من مجموع الرخص ا %01، حيث ال يناهز جماعة دار بوعزةبمن وثيرة التعمير ضعيفة مقارنة  ، مما يجعلقانوني

في الجماعة السالفة الذكر، وتتركز جل املساكن القانونية خصوصا باملجال املركزي  للجماعة والدي يعبر عن تمدين 

، وفي ضل املشهد العمراني يسود فيه الشريط الساحلي خطط التوجيهي للتهيئة العمرانيةرسمت مساراته من لدن امل
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، فقد شهد املجال جملة من فترات الذروة في التعمير خصوصا في الفترة ر ني باستثناء إقامات ديار املنصو سكن غير قانو 

 لوثيرة التعمير باملجال.  انخفاضالتي سيعقبها  4116،ثم سنة  4110إلى 4111ما بين 

وثيرة التعمير بجماعة عين حرودة مقارنة بجماعة دار بوعزة رغم أنهما يتشاركان عدة خصائص  بطيءويرجع  

ة الدار البيضاء، إال أن تطور املشهد العمراني بالضاحي ومجاورتهما بعمالة، ما يتوفران على واجهة بحريةكونه املتمثلة في

عوامل متداخلة تتمثل أساسا في مساحة العالة للجماعة التي ال  ذلك لعدةويعود  نسبيا،الشمالية الشرقية أبطئ 

راض ي الجماعة بمثابة احتياط للمدينة املركز ألزيد من إضافة إلى رغبة الرسم التخطيطي لجعل أ مربع،كلم  42تتجاوز 

 .1929مارس  11سنة، و اعتمادها على وثيقة تعميرية وحيدة املؤرخة في  01

 

 دار بوعزة بتصرفأرقام قسم التهيئة والتعمير بجماعتي عين حرودة و  :املصدر

حضري نسيج الوبية الغربية، ضمن الانطالقا من املبيان أعاله، تتجلى الوظيفة التي تمارسها الضاحية الجن

ف ماعة مخصصة للسكن باختال املتمثلة أساس في الوظيفة السكنية، لكون أن جل الرخص املمنوحة بالجالبيضاوي، و 

احية ، فإن الضر البيضاء عموما بمشهد سكني راقي، وبحكم استمرارية نفس النهج العمراني املميز جنوب الداأنماطه

خصوصا  0/4ر على نفس النهج، من خالل استحواذ رخص البناء املخصصة للفيالت بما يقارب الجنوبية الغربية تسي
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استقطاب لفئة اجتماعية ط الساحلي لدار بوعزة مجال جذب و ، مما يجعل من الشريبالشريط الساحلي للجماعة

 احلي.ميسورة تسعى باستقرارها بهذا املجال لتحقيق تمثالتها في سكن يوفر املشهد الطبيعي الس

وقد خصص الظهير الخلفي للجماعة )مدينة الرحمة( لحل أزمة السكن التي تعاني منها املدينة املركز ، وهو ما 

يرة ت، وتسارعت و ن مجموع الرخص املمنوحة بالجماعةم% 42جعل من رخص السكن الاقتصادي تشكل ما يقرب من 

جال يعرف تراتبية على مستوى الاجتماعي الذي يتجلى هذا النمط السكني خصوصا في العقد ألاخير ، مما يجعل من امل

 ، وظهير خلفي يأوي فئاتساحلي  لنمط السكني راقي 'فيالت'إذ يتم احتكار جل مجال الشريط ال من خالل نوع السكن

دينة رتباط وظيفي مع امل'' بضاحية تحقق لها الا اقتصاديةاجتماعية من مستوى أقل تسعى لالستقرار السكني ''شقق 

 ملركزا

 :التشريعي لحماية الساحل ثانيا: إلاطار 

املتعلق بالساحل  21.14رقم وضع الجهاز التشريعي باملغرب إطار قانوني خاص لحماية الساحل الذي يحمل 

ي ف في التدبير املندمج للمجال الساحلي النخراطا لمن خالل سعيه(، 4111يوليو  16) 1206من رمضان  49صادر في الو 

غالل ستالحفاظ على إلارث الطبيعي ومشهده الحي، سعيا منه للحد من الا نات البيئية و التواز  ضمان املغرب من أجل

ل السواحموعة من شواطئ املغرب بشكل عام و الترامي عليه خارج القوانين، مما أخضع مجاملفرط للمجال الساحلي، و 

ة بإقامة بالشقق والفيالت وحتى بالشواطئ الخاص املتاخمة ملدينة الدار البيضاء حكرا على فئات اجتماعية الستغاللها،

 التي تملكها البعض بالترامي على امللك العام .

املحافظة على ومن خالل سعيه للحد من نزيف املشهد الساحلي أكد على أربعة أهداف رئيسية تمثلت في 

لى من تلوث وتدهور الساحل إضافة إ التوازنات إلايكولوجية والطبيعية وعلى املوروث الطبيعي والثقافي، وكدا الوقاية

 وأخيرا تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصالح الساحل. ،ان حرية ولوج العموم إلى شط البدضم

 :: خروقات قانونية سافرةوضعية الساحل الضاحوي البيضاوي .0

تحديد منطقة  مقدمتها وفي جاء القانون السالف الذكر بتدابير مهمة من شأنها حماية الساحل من التدهور،  

متر من الساحل يمنع فيه البناء إال  111( تنص على إحداث شريط بعرض ال يقل عن 11املنع البناء حيث أن املادة )

ه في نصيص عليوفق استثناءات محددة ومضبوطة تخضع لدراسة التأثير البيئي، إال أن واقع الحال يخالف ما ثم الت

 الخصوص.البيضاء على  مدينة الدار ط الساحلي بضاحية ، ضمن الشريالترسانة القانونية
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، وتضرب بعرض ة عارمة تكتسح جل الشريط الساحلييبرز واقع الحال باملجاالت الساحلية فوض ى عمراني

مو العمراني الكبير على الساحل ، فبفعل النجرمة لتعمير بهذا املجال الحساسالحائط كل النصوص القانونية امل

ربات اأن البعض أغلقها على العموم وتم تجزيئها لتصبد وقودا للمض، لدرجة ماتية املرتبطة بهاطة الخدالتنامي ألانشو 

، إذ يتم تفويت تجزئات يستفيد منها املحظوظون، مطلة على الواجهة البحرية ألاطلسية العقارية ولالغتناء الفاحش

كدا الاجتماعية في ضمان حق الجميع في الاستفادة و  صل،ئية والطبيعية الهشة في ألا دون أدنى مراعاة لخصوصيات البي

، على اعتبار أن هذا املجال ليس حكرا على شخص أو مجموعة أشخاص ، مما شتركة من املشهد الطبيعي الساحليامل

التباهي بالفيالت الفخمة خار و احتالل أجود الشواطئ بالشريط الساحلي الضاحوي، لتصبد مجال لالفت أسفر عن

 ، بل وتصل حتى ملستوى الترامي على احتالل الشواطئ الخاصة .يةاقالشقق الر و 

، وبشكل أخص بالشريط الخروقات العمرانية بهذا الشريط يبرز التحري امليداني ملجال الدراسة تعدد أشكال

يجحجب ا م'' وهو  كابانوالشمالي الشرقي ، حيث يمتد حزام عمراني من املساكن على شكل فيالت والتي تعرف محليا ب '' 

من مساحة الشريط الساحلي  %12، وتشكل مساحة املجال السكني املخالف ملا يقارب اتصال ساكنة املجال بالساحل

مراعاة لخصوصيات املجال  ، وتستقر هده املساكن على كثيب رملي دون أدنىهكتار  19عين حرودة إي ما يعادل ل

لية تعود ملكيتها للجماعة املحكن لكونها مساكن غير قانونية ، ودون التوفر على شهادة للملكية بهده املساالساحلي

 0تعتمد فقط على الاستغالل املؤقت للمساحة املبنية والتي يصل ثمن بعضها )املسكن ال الحيازة(إلى ما يفوق من ،و 

 مالين درهم ، رغم وضعيتها الهشة قانونيا،

 ينة الدار البيضاء، مما خصص بعض هذه املساكنتعود ملكية أغلب املساكن ال الحيازة العقارية لساكنة مد 

كفرصة استثمارية موسمية في فترات الاصطياف من خالل كراء اليومي الذي يتجاوز أحيانا ألفي درهم لليوم الواحد 

،وتصطف  هده املساكن على شكل شريط متراص  يجحجب حتى العبور للساحل خصوصا بشواطئ والد ميمون و زناتة 

ة إلى حد يقلتهديدات الغمر البحري لهده املساكن اللص وهو ما يجعلها عرضة، ا  وشاطئ زناتة الكبيرومإضافة إلى بال

 ع لتناسلالشريط الساحلي بشكل خاص أهم مستنقل من جماعة عين حرودة بشكل عام و يجعكبير بخط الساحل ، و 

 .ائي بضواحي مدينة الدار البيضاءالعشو السكن الغير القانوني و 
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 : حزام املساكن الترفيهية "كابانو" املمتدة على شاطئ بالوما بعين حرودة(01) صورة

 

2220: صورة شخصية سنة املصدر  

انت وإن ك تعميريهإذا ما اتجهنا صوب الضاحية الجنوبية الغربية الخاضعة ضمن مجالها الساحلي لعشوائية و 

يث أن حدود مجابهة ألاخطار البحرية بالشريط الساحلي ، حلفة الذكر أقل حدة من حيث املشهد مقارنة بنظيرتها السا

، بل إن طول الشريط الساحلي لها وطأة التعمير الغير القانوني أقلغير أن هذه النسبة ال تعني أن  % 6تقدر بحوالي 

الغير ، وما يبرز ثقل القاعدة السكنية من هده النسبة تتراجع إلى حد ما كلم يجعل 41املجال والذي يمتد على طول 

، أي أن مساحة السكن الغير القانوني باملجال يضاعف بأكثر من هكتار 22ط استغاللها ملا يقارب  قانونية بهذا الشري

 مرتين نظيره الشمالي الشرقي .

، واملالحظ من خالل التحري  4و   1وتتركز هده املساكن املتاخمة لخط الساحل خصوصا بشاطئ طاماريس 

ساكن ال تزال قيد إلانشاء وبطريقة قانونية، أو إن صح التعبير  بطرق متحايلة على القانون امليداني أن بعض هده امل

فيالت فخمة مما يجعل من املشهد الخاص بالشريط ة إلقامة منتجعات سكنية راقية و من خالل مند رخص استثنائي

 القانوني بالشريط الساحلي للمجال ال الساحلي ظاهره عمران راقي لكن باطنه غير قانوني، ولإلشارة فإن السكن الغير 

، وال يقتصر احتكار الوفورات املشهد الطبيعي باملجال على السكن ، بل يعرف انتشار يوحي باملرة إلى أنه سكن عشوائي

بناء لئها بشكل خاص. وتختلف مواد اائاملطاعم والتي تحتكر شواطئ خاصة لزبع  لألنشطة الترفيهية كاملقاهي و واس

التي تحتل الشواطئ على عموم املصطافين، ما بين مواد إسمنتية وأخرى خشبية حسب لهده ملستوطنات املستعملة 

 الخاصة.الشواطئ امتداد نفوذ أصحاب هده املطاعم و درجة 
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 : أحد الشواطئ الخاصة املحتلة لساحل بدار بوعزة(02)صورة 

 

 2220صورة شخصية سنة  املصدر:

 : 2لة بالكثيب الرملي بالساحل طاماريس املقاهي املتوغ أحد (03): صورة

 

 2220املصدر : صورة شخصية سنة 
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أخذت السلطات املحلية بالجماعات املدروسة منذ مطلع العقد الثاني مسارا مغايرا ملا عهده املجال من امتداد 

ين شريط الساحلي لعالعشوائية التي كانت تتم سلفا إما بتواطؤ الجماعات أو تغافلها  في بعض ألاحيان، حيث أن ال

 املجال ثورة  واسعة ليشهد حرودة سائر  في مسار ال رجعة فيه، من خالل القطع مع مظاهر العشوائية العمرانية،

التي يحذر به أي تصليب للكثيب الرملي به قانونيا، في إطار ملتاخمة للساحل خصوصا و ا للعمل على إزالة  املساكن

ن لدن تقديم تعويضات محيث يخطط لها بخلق ثورة تعميرية باملجال، ليتم   ،ناتةالبيئية ز مشروع ما يعرف باملدينة 

ا حوالي عشر مرات عن ثمنهالغير لكافية والتي تقل أحيانا برها مالك هده املساكن بالرمزية و التي أعتبالسلطات، و 

 .الحقيقي

 دة: هدم املساكن الترفيهية اللصيقة بشاطئ بالوما بجماعة عين حرو (04)الصورة

 

 2220صورة شخصية سنة  املصدر:

وتسير جماعة دار بوعزة هي ألاخرى على نفس نهج نظيرتها الشمالية الشرقية، من خالل عملية تطهير واسعة 

"، و ويعتبر املتضررين من هذه إلازالة بالغير القانونية surfنوادي "امللك البحري بإزالة املقاهي و  ملختف أشكال احتالل

، غير درهم 111.111بعضها إلى ما يقرب  لى ترخيص من لدن الجماعة املحلية ،والتي تصل  تكلفة نظرا لحصولهم ع

الف احلي ، نظرا الختأن هده إلازالة قد تمت  بشكل متمايز بين هذه الوحدات رغم مساواتها في جرم الاحتالل للملك الس

اء لبيضعية باملجال الضاحوي ملدينة الدار ا، مما يطرح تساؤالت عدة على دور هده املؤسسات الجمانفوذ كل شخص

 الزجري باملجال . ، وتمايز دورها الرقابي و 
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 بجماعة دار بوعزة 2ألانشطة الترفيهية اللصيقة بشاطئ طاماريس: هدم املساكن و(05)الصورة

 

 2220صورة مأخودة من مجلة إلكترونية سنة  املصدر:

  :احليالبحرية املهددة للمجال الس ثالثا: املخاطر 

 :مستوى سطح البحر تطور توقعات .0

تشير املعلومات املتاحة بشكل عام إلى درجة معينة من ارتفاع مستوى سطد البحر نتيجة لتغير املناخ 

يم درجة ارتفاع لتقي .الحاليأن يتم تجاوز مستوى املتوسط  املحتمل فمن ،قرابة قرن من الزمن على مدار .املستمر

 :الاعتبار التنبؤات واملؤشرات الواردة في املراجع التالية ا بعينآخذ، مستوى سطد البحر
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 2022: توقعات تقدم مستوى سطح البحر في أفق  (03)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغير املناخ ومستوى سطد "،  5 .املجلد "،الفرنسية "مناخ فرنسا في القرن الحادي والعشرين DGEC يشير تقرير

يستخدم هذا التقرير تقديرات الفريق الحكومي الدولي  .(4111السواحل الفرنسية" )فبراير  من الكوكب إلى : البحر

 1. 4110، في تقريره ألاخير الصادر في عام  (IPCC)املعني بتغير املناخ

يبرز التقرير ألاول تقديرات قائمة على النموذج تصف العمليات التي تسبب تغيرات في مستوى سطد البحر. 

 ملساهمة تدفق الجليد من ويقدم تنقيًح 
ً
ا للتقديرات السابقة، بناًء على منهجيات الحساب الجديدة وتمثيل أكثر اكتماال

 )املنحنى املتشير هذه التوقعاتوبان الجبال ألانهار الجليدية، و وذ القمم القطبية
ً
لكل  ركزي ، كما هو أكثر احتماال

، للسيناريو ألاعلى مستوى متر 1.1ريو تقدم أقل )أو "متفائل"(، و لسينا، متر 1.2من أجل  4111لى زيادة في ، إسيناريو(

 أو "متشائم(.تقدم )من 

  البيضاء وضاحيتها: املجاالت املهددة بالغمر البحري بمدينة الدار  .2

                                                           
 11. ص4112ة تحليل الحساسية وإعداد خريطة الضعف لسواحل منطقة الدار البيضاء: مفتشية التعمير وإلاسكان الدار البيضاء سنة دراس - 1

 متر 

املصدر: دراسة تحليل الحساسية وإعداد خريطة الضعف لسواحل 

منطقة الدار البيضاء: مفتشية التعمير إلاسكان الدار البيضاء سنة 

 99.ص 2201
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فعل ارتفاع مستوى سطد البحر، الناجم ، ستعرف تأثير بغمر السواحل والتعرية الساحلية من املؤكد أن مخاطر 

يقدر  توى سطد البحر ، حيث يشير التقرير البنك الدولي أن املجال سيعرف ارتفاعا إجماليا ملسحتباس الحراري عن الا 

 نشاط ارتفاعمع احتمالية كبيرة لتزايد  ،4101في غضون أقل من عشر سنوات أي في أفق سنة سنة  ،سنتيمترا 41ب

 الساحلية.هذا املستوى الذي سيزيد من حدة التعرية 

وبناء على احتمالية وقوع عواصف يرافقها  ،كثر تهديدا من خطر الغمر البحري ريطة أعاله املجاالت ألاتبرز الخ

يجعل من مستوى خطر القطب  أمتار، 0مستوى مياه مرتفع اعتبر التقرير السالف الذكر أنه يتوقع أن يصل إلى 

رة عالية بالضاحية الشمالية ، حيث تبرز درجات خطو احيته تتفاوت مستويات خطورتهالحضري البيضاوي وض

جاالت املتاخمة ملدينة وبشكل أخص بامل باملجال عمومانظرا لضعف درجة الانحدار  حرودة(عين  طشري (الشرقية

  املحمدية.الشمالية الشرقية تتسم عموما باالنحدار كلما اتجهنا نحو مدينة  فطبوغرافية الضاحية، املحمدية

نوبية الغربية تتجلى مجموعة من نقط يمكن وصفها بدرجة خطورة عالية وإذا ما اتجهنا نحو الضاحية الج

بمركز دار بوعزة،  1ساحل طاماريس  ، خصوصا باملجاالت السكنية املطلة علىفض فيها مستوى الانحدار بشكل عامينخ

ة بالساحل ، مما يجعل من املجال عموما يتميز بدرجة خطورة أقل حدة عند موجات املد العالي مقارن0وطاماريس 

 الشمالي الغربي 

 :خاتمة

ر وفي ظل غياب إطا ن تفاقم الضغوط على الشريط الساحلي وموارده مع استمرار جهود التنمية غير املنسقة،إ

متكامل لتخطيط وإدارة املناطق الساحلية، يتناول جميع جوانب تنمية املناطق الساحلية، وعلى رأسها دمج التكيف 

صوصا، عرضة البيضاوي خالشريط الساحلي باملغرب عموما و  ، يجعل منات التمدينتغير املناخ ضمن سياس مع

ية مع تنامي تهديدات البحرية املتنامعن التهديدات املتنامية ملخاطر و ، ويغفل لالستغالل العشوائي والغير املعقلن ملوارده

 .ت الدولية حول التغيرات املناخيةحدة توصيات املنظما

 قائمة املراجع: 

("مستقبل الدر البيضاء بين تعدد النماذج ووحدة املشروع". ورد في أنفنوس، 4111كي، محمد. )شوي (1

محمد. "املدينة املغربية في أفق القرن الواحد والعشرين بين الهوية الوطنية والبعد املتوسطي"، مطبعة النجاح 

 .14-11الجديدة، البيضاء. ص 

شبكة الحضرية الوطنية . الساحل في املغرب و تنظيم ال ( التركز الحضري الساحلى1991، قاسم .)جمادي (4

 – 9. ص11العلوم إلانسانية باملحمدية سلسلة ندوات رقم ب العربي. منشورات كلية آلاداب و فاق التنمية في املغر آو 

41. 

ابع للعلوم ر املؤتمر الدولي ال املغربية،أثر التغيرات املناخية على التنمية املستدامة في السواحل  .(4114وطفة. ) (0

 املجتمعية.الاجتماعية حول عملية القضايا 
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، الحضري في بعض إشكاالت السياسات العمرانية باملغرب واثارها على التأهيل  (. قراءة4111)مالكي، أحمد.  (2

 .09-41 والعشرون.السادسة  صفرو، الدورةملدينة  امللتقى الثقافيالتأهيل الحضري باملغرب، منشورات  مجلة

أشغال الندوة  التنمية.خيارات دية بين إكراهات الوسط الطبيعي و ساحل السعي (.4119براهيم. )الحافظ، إ (1

 املغرب. وجدة، ،19-41الوطنية 

ل الساح ومكثف.مفرط  واستغالل، ملغربية: وضعية عطوبة طبيعيةاالبيئة الساحلية  (.4111محمد) أزهار، (6

-42. ص 11العلوم الانسانية باملحمدية سلسلة ندوات رقم داب و ب العربي. منشورات كلية آلا فاق التنمية في املغر آو 

02. 
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 التغيرات املناخية وألانواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية السورية

Climate change and invasive alien species in the Syrian Marine Environment 

 د. ازدهار علي عمار

 اسوري /لالذقيةا ،جامعة تشرين
Dr. Izdihar Ali Ammar 

Tishreen Universityh, Latakia, Suria 

 امللخص:

البحريبة املرافقبة الرتفباع درجبة حرارة امليباه املرتبطبة بالتغيرات املناخية والتغيرات املحيطية  والفباونبا الفلوراتم توثيق التغيرات في 

 .بي املتوسطفي العديد من الدراسات وألابحاث في حوض البحر ألا

فرضببببببببية انتقال ونوسببببببببع انتشببببببببار أنواع املياه الدافئة من الجنوب إلى الشببببببببمال ومن الغرب إلى الشببببببببرق في البحر ألابيض املتوسببببببببط 

وحبدوث تغيرات في التركيبب النوعي موثقبة من خالل تسببببببببببببجيل العديد من ألانواع التي تنتمي إلى بيئات اسببببببببببببتوائية ومدارية تقع إلى الجنوب 

 .مناطق من املحيط الهندي والهادي والجنوب والغرب في املحيط ألاطلس ي والشرق في

نوع، يتركز وجود معظم هذه ألانواع في الجزء الشبببببرقي من البحر  1111يزيد عدد ألانواع الغريبة املسبببببجلة في البحر املتوسبببببط عن 

 املتوسط. وأغلبها ليسيبسياني أي وصل إلى املنطقة عبر قناة السويس.

قناة السبببببببويس مسبببببببألة ومعقدة أدت إلى تغير النظام  ألاحمر عبر الليسبببببببيسبببببببيانية وغزو املتوسبببببببط الشبببببببرقي بأنواع البحر  تعد الهجرة

هذه الهجرة والتغيرات الناجمة عن تأثير ألانشطة البشرية كانت كافية لفتد املجال أما دراسة وتقييم الغزو  املشرق.البيئي البحري في هذا 

 والاستيطان أو الاستعمار 
ً
 .من قبل ألانواع املدارية في مناطق شبه مدارية مسكونة باألساس بأنواع املناطق املعتدلة مناخيا

خالل عشبببرات السببببنوات املاضبببية تم رصببببد تغيرات في التركيب النوعي والخصببببائص الكمية لتجمعات القاعيات الحيوانية البحرية 

 .في سورية كما هو الحال في غيرها من الدول ألاخرى 

من ألانواع املوجودة في الشبببباطئ  %14 ما نسبببببتهتشببببكل ات البحرية معظمها ليسببببيبسببببيانية و نوع غريب من الالفقاري 111ن أكثر م

 .وحدة تصنيفية كبيرة أهمها الرخويات تليها القشريات وشوكيات الجلد والقميصيات 10السوري، تم تسجيل وجودها وهي تنتمي إلى 

 والتزال التركيبة ألاحيائية في البي
ً
 ئة البحرية السبببورية تشبببهد ازديادا

ً
 ومضبببطردا

ً
ر من هذه يفي عدد أنواع املياه الدافئة، الكث سبببريعا

 
ً
. البعض ألاخر من ألانواع و ألانواع أصبد مسيطرا

ً
 .تسجل بأعداد قليلة الدخبلة التزالغازيا

من مياه خليج املكسيك والشواطئ الشرقية معظمها  4141يذكر أن العديد من ألانواع التي تسجل ألول مرة خالل الفترة الحالية 

 .للمحيط ألاطلس ي، ألامر الذي ينعكس على شكل تغيرات في التنوع الحيوي البحري 

الحيوي البحري، قاعيات حيوانية بحرية، شببببببببببرقي البحر  مهاجرة، التنوعتغيرات مناخية، أنواع غريبة غازية، أنواع  فتاحية:املكلمات ال

 ألابيض 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. 

Key words: climatic changes, invasive alien species, migrant species, marine biodiversity, marine zoobenthos, Eastern 

Mediterranean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 277 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

 مقدمة:

لبحر املتوسط للبيئة وفق مكتب معلومات اInvasive Alien Species(IAS))تعرف ألانواع الغريبة الغازية 

 The Mediterranean Information Office for Environment, Culture andالتنمية املستدامة و والاستزراع 

Sustainable Development (MIO-ECSDE)  :على النحو التالي 

 أو بدون قصد عبر  :ألانواع الغريبة الغازية
ً
هي أنواع النباتات والحيوانات الغريبة أو غير ألاصلية التي نقلت قصدا

 الحواجز البيئية واستوطنت في مناطق جديدة خارج نطاقها الطبيعي، وتمكنت من الانتشار والتوسع.

 حار واملحيطات العاملية:تنتشر ألانواع الغريبة في جميع الب

(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) 

زراعات املائية، طعوم ، الSea foils، الحشف البحري Ballast waterمياه التوازن ، يّعد كل من املمرات البحرية

صيد السمك، ألابحاث العلمية وأحواض تربية ألاسماك من العوامل ألاساسية لدخول ألانواع الغريبة إلى بيئة بحرية 

 . (Galil, 2000)جديدة 

 وأهمية على املستوى إلاقليمي والعالمي لناحيتين ألاولى بيئية والثانية 
ً
تكتسب ظاهرة الغزو البيولوجي شأنا

ية، يتمثل الشأن البيئي في ألاثر السلبي الذي تحدثه ألانواع الغريبة في البيئات الجديدة وهو موثق في العديد اقتصاد

. ويأتي في (Occhipinti-ambrogi, 2000; Streftaris & Zenetos, 2006; EEA, 2012; Nunes et al., 2014) الدراساتمن 

وفقدان املوائل والتهجين باألنواع املحلية وتغير السالسل  ،ري مقدمة هذه التأثيرات فقدان التنوع الحيوي البح

 .(Vlachogianniet al., 2013)الغذائية

 بالغزو البيولوجي باألنواع الغريبة من مببختلببف ألاحيبببباء البحريبببببببة 
ً
يعّد البحر املتوسط من أكثر بحار العالم تأثرا

 ,Occhipinti, 2000; Nikos et al., 2005; Galil and Zenetos)ذه ألانواعوذلببببك سبببواء من حيث زمن وجود أو عدد ه

.تعود بعض أسباب هذا الغزو إلى ارتفاع درجة حرارة ماء البحر، وهجرة بعض ألانواع الاستوائية وشبه (2008

ة إلى اتصاالت البحر . باإلضاف(Zenetos, 2010; Lakkis, 2003; Galil, 2008)الاستوائية إلى املتوسط عبر قناة السويس 

، كما أن الحركة التجارية النشطة و (Lakkis, 2003)املتوسط بكل من املحيط ألاطلس ي والبحر ألاحمر والبحر ألاسود، 

 كثافة املزارع البحرية أدت إلى زيادة عدد ألانواع الغريبة فيه.

 -وي جلغازات الدفيئة في الغالف الالحراري لألرض نتيجة ارتفاع تركيز ا الانحباس-لقد ساهمت ظاهرة الدفيئة 

في رفع درجة حرارة البحر املتوسط ، وبالتالي أصبحت بيئة املتوسط أكثر مالئمة لألنواع القادمة مبن املحيط الهندي 

الدليل على التأقلم  (Lodola; 2012). و لقد قدمت دراسة (Lakkis, 2003; Zenetoset al., 2010)مقارنة باألنواع املحلية  

ستمر لألنواع الغريبة املحبة للحرارة  وخاصة ألاسماك  والالفقاريات والطحالب حيث ازداد انتشار و غزارة هذه ألانواع امل
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في الاستقرار واستعمار  Asparagopsis taxiformisوCaulerpa racemosaالنوعين ونجح كل من  linosaعلى طول جزيرة 

م. و تضاعف عدد أنواع الطحالب الاستوائية وشبه الاستوائية القادمة  41الشواطئ الصخرية  اعتبارا من السطد حتى 

الهادي عبر قناة السويس أو القادمة من املحيط ألاطلس ي عدة مرات خالل العقود الثالثة املاضية  –من املحيط الهندي 

:
ً
 Lenda et al.,  2014; van)كما أن نجاحها في الغزو والاستيطان مثبت في العدد من الدراسات وألابحاث املنجزة حديثا

Kleunenet al., 2015; Essl et al., 2015; Canning-Clode 2016; Frances, 2016) 

مع فعل تغير  Invasive speciesيتداخل تأثير دخول ألانواع الغريبة واستيطانها وتحول بعضها إلى أنواع غازية 

نماذج  يوى ماء البحر باإلضافة إلى تغيرات إقليمية فرارة ومستلكربون  وارتفاع درجة حاملناخ وتزايد غاز ثنائي أكسيد ا

، وامللوحة وتغيرات upwellingارتفاع ألامواج وحركة التيارات الصاعدة الناقلة للمغذيات الرياح وتيارات املحيط و 

ر ذلك بعدة طرق: ( ويظهLelieveld et al., 2012حركية الهطول املطري  وخاصة  في الشواطئ الشرقية للبحر املتوسط  )

تأثير مباشر على ألافراد والجماعات من خالل تغيير الشروط الفيزيائية والكيميائية وتأثير غير مباشر مثل توزع ألانواع، 

التنوع وإلانتاج، حيث يالحظ تغيرات مفاجئة في غزارة ألانواع املتنافسة، كما أن لبعضها دور كبير في تغيير التنوع 

( حيث يمكن أن تحل بعض ألانواع Occhipinti  Ambrogi, 2000, 2002جمعات القاعية املحلية )الحيوي أو تركيب الت

يمكن  CO2أن ارتفاع درجة الحرارة وتركيز  Lima and Wethey( 4114) ية محل ألانواع املحلية، كما وجدالغريبة الغاز 

رات في يؤثر على التنوع الحيوي البحري ويقود إلى تغيالفيزيولوجي لألعشاب البحرية، وبالتالي ي و أن يؤثر على ألاداء البيئ

 ( .Kroeker et al., 2010التركيب النوعي والعالقات املتبادلة بين ألانواع )

: القاعيات الحيوانية في البحر ألابيض املتوسط:
ا
 أوال

 بين الكببائنبباBenthic communitiesتعببّد التجمعببات القبباعيببة 
ً
ت الحيببة من حيببث في البحر املتوسببببببببببببببط ألاكثر تميزا

 باملقارنة Colonized species، وتكون نسبة ألانواع املستوطنة (Bianchi & Morr, 2000) والانتشارالغنى 
َ
مرتفعة نسبيا

 من الالفقباريببات  1200مع البحبار واملحيطبات ألاخرى وذلبك من مختلف املجموعبات التصببببببببببببببنيفيبة وقبد بلغ عبددهبا 
ً
نوعبا

بين غرب املتوسببببببببط وشببببببببرقه، ففي شببببببببرق  ، تتباين لناحية توزعها ماBenthic Invertebrate(Coll et al., 2010)القاعية

 من الالفقاريات القاعية  1612املتوسببببط سببببجل وجود 
ً
. أما بالنسبببببة للطحالب البحرية  (Boudouresque, 2004)نوعا

Marine Algae  فقد تببببببببببببببببببم إعداد قائمببببببببة للطحببببالببببب السببببمراءBrown Algae 461مجموعهببببببا البببببببببببببحر املتوسببببببببببببببط بلبببببببغ  في 

 
ً
 و )Green Algae (412. باإلضافة إلى قائمة أخرى للطحالب الخضراء (Ribera et al.,1992)نبببببوعا

ً
 من 261( نوعا

ّ
( نوعا

ي والشببببببببببببرقي للبحر .. كما أجريت مقارنة بين الحوض الغربRed Algae (Bianchi and Morri, 2000)الطحالب الحمراء 

نوع نباتي في الحوض الغربي  1111املتوسط من حيث التنوع الحيوي والغزارة للنباتات البحرية فوجد أنه يوجد حوالي 

 . (Giaccone and Di Martino, 2000)( نوع نباتي في الحوض الشرقي للمتوسط 111و )

 ,.Galil et al)ألنواع الغريبة في البحر املتوسببطيشببكل انتقال ألانواع الحية عبر قناة السببويس املصببدر الرئيسبب ي ل

2002; Zenetos et al., 2003)  وقد اصببببببطلح على تسببببببمية هذه ألانواع بببببببببببببببببببببLessepsian migrants(Por, 1978) وتشببببببير ،

نوع غريب  1111أحدث الدراسببببببببات إلى أن عدد ألانواع الغريبة املسببببببببجلة في البحر املتوسببببببببط حتى آلان يقترب من البببببببببببببببببببببب 
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  %6والي مشبببببببكلة ح
ً
 Gofas & Zenetos, 2003; UNEP)من العدد إلاجمالي في املتوسبببببببط  البعض منها أصببببببببد مسبببببببيطرا

RAC/SPA, 2012; Katsanevakin et al., 2014)  للتنوع الحيوي البحري،فهي تبّدل إلى حّد 
ً
 حقيقيا

ً
، وهي تشكل تهديدا

 ,Por)يع أن تبدل الشبببكة الغذائية بشببكل كبير ومؤثر ، كما أنها تسببتط(Çinar, 2011)كبير تركيب التجمعات القاعية  

1978; Çinar, 2012)  وتبتبنبببببببافبس مبع ألانبواع املبحبلبيبببببببة عبلبى البغبببببببذاء واملبكبببببببان ، وتنقبببببببل ألامراض الجبببببببديبببببببدة إلى ألانواع

ع ،  يزداد عدد ألانواع الغريبة في البحر املتوسبببببببط بمعدل نوع واحدكل أسببببببببو  (Por, 1978; Çinar et al., 2005)املحلية

  611،كما بات مايقارب الب (Zenetos et al., 2010; 2012; Katsanevakis et al., 2013)ونصف
ً
 Establishmentنوع مقيما

species(UNEP-MAP-Blue plan,2009; Zenetos et al., 2017)  
ً
 محدقا

ً
في البحر املتوسبببببببببببببط.وهي باتت تشبببببببببببببكل خطرا

 . (Baxet al.,2003; Lipej et al., 2017)باألنواع املحلية  

: ألانواع الغريبة الغازية في شرقي البحر املتوسط:
ا
 ثانيا

وهي أكثر غزارة  وانتشببارها من بلد إلى آخر، Zoobenthosألانواع الغريبة من القاعيات الحيوانية  يختلف توزع

( منهببا في الحوض الغربي 111) Eastern Mediterraneanفي الحوض الشببببببببببببببرقي
ً
 غريبببا

ً
،  Western Mediterraneanنوعببا

مجموعة تصببببنيفية  10وتشببببمل هذه ألانواع  .عبرقناةالسببببويسومعظمها من ألانواع الغازية التي دخلت البحر املتوسبببط 

 Polychaetes( نوًعا وكثيرات ألاهالب 119) Crustaceans، تليها القشرياتنوًعا Mollusks  (411)تهيمن عليها الرخويات

-البحرية الغريبة فقد بلغت النسبة العظمى من ألانواع الغريبة ذات ألاصل الهادي( نوًعا. أما بالنسبة للطحالب 104)

 Tropical Indian، الهندي الاسبببببببببببتوائيTropical Atlanticالهندي، املحيط الهندي، البحر ألاحمر، ألاطلسببببببببببب ي الاسبببببببببببتوائي

( في البحر ألادرياتيكي %16.1)( في غربه و%19.0( من ألانواع الغريبة في شببببرق املتوسببببط و )%22.21حيث أنها شببببكلت )

بالنسبببببببببببة ملجمل ألانواع الغريبة، بينما حققت ألانواع القادمة من املياه الباردة مثل شببببببببببمال ألاطلسبببببببببب ي والهادي نسبببببببببببة 

(. وكانت القيمة أكبر بالنسبة للبحر ألادرياتيكي %41.6-4.2قليلة من مجمل ألانواع الغريبة حيث تراوحت النسبة بين )

 في 102كلما اتجهنا نحو شرق املتوسط. بلغ عدد ألانواع املصنفة على أنها غازية أو غازية محتملة )وتقل النسبة 
ً
( نوعا

 في وسبببببببببببببطه و )11أنواع في شبببببببببببببرق املتوسبببببببببببببط، و) (112كامل املتوسبببببببببببببط حيث وجد )
ً
 في البحر ألادرياتيكي 10(نوعا

ً
(نوعا

 في غرب املتوسط. 62و)
ً
 (نوعا

: ألانواع الغريبة الغا
ا
 زية في الشاطئ السوري:ثالثا

 على طول  يتوسبببط
ً
 جغرافيا

ً
كم من  183الشببباطئ السبببوري الشببباطئ الشبببرقي للبحر املتوسبببط ويشبببكل امتدادا

،
ً
 حتى رأس البسبببيط شبببماال

ً
َواطن البيئية  منطقة الحميدية جنوبا

َ
( املتنوعة، (Habitatesوهو يتكون من العديد من امل

اعية في الشبببببببباطئ السببببببببوري كغيرها من ألاحياء القاعية في البحر املتوسببببببببط معظمها مميز وحسبببببببباس، تتعرض ألاحياء الق

ملجموعبة من التحبديببات والضببببببببببببببغوط مثبل الغزو بباألنواع الغريببة وامليباه الببدافئببة وزيببادة حموضببببببببببببببة مبباء البحر، وكببذلببك 

سوري وقربه للشاطئ ال التأثيرات املباشبرة وغير املباشرة لألنشطة البشرية. وقد تم التأكيد على أهمية املوقع الجغرافي

من قناة السويس وكذلك وجود العديد من املرافئ كمرفأ الالذقية وطرطوس الدوليين ومرفأ بانياس لنقل النفط جعل 

 لنمو وتكبباثر 
ً
 مالئمبا

ً
 لألنواع الغريببة وكبذلبك مبا يتمتع ببه من مواصببببببببببببببفبات بيئيبة يجعببل منبه  موطنببا

ً
 جيبدا

ً
منبه مسببببببببببببببتقبال

صبول البيوجغرافية املختلفة واسبتقرارها، كما أنه يوفر الشبروط املناسببة الستقبال ألانواع العديد من ألاحياء ذات ألا 
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، سببببواء كان مصبببدرها املحيط ألاطلسبببب ي أم البحر ألاحمر واملحيط الهندي، 
ً
الاسبببتوائية وشبببببه الاسبببتوائية املهاجرة حديثا

. ومنببببذ مطلع  (Mayhoob, 1989, 1990)وهي أنواع ازداد عببببددهببببا بشببببببببببببببكببببل ملحوظ خالل العقود القليلببببة املبببباضببببببببببببببيببببة 

التسعينيات من القرن املاض ي وحتى الوقت الحاضر، أنجزت العديد من الدراسات وألابحاث املتعلقة بتنوع القاعيات 

الحيوانية وخصبائصببها الكمية وانتشببارها في عدة مناطق من الشبباطئ السببوري مثل الالذقية وجبلة وبانياس وطرطوس 

؛ 1996، 1992؛ صببببببببببببببقر وعمببار، 4112، 4114؛عمببار وزمالؤه، 4112؛ عمببار وعربيببة، 4111، ؛ عمببار وديببب4111)عمببار، 

(، باإلضبببببافة إلى العديد من الدراسبببببات التي تركزت في الجزء الشبببببمالي من الشببببباطئ السبببببوري مثل ابن هاني 1991فرح، 

 ;Kucheruk, et al., 1998; Torchia et al., 2004; Ammar 2004, Ammar et al., 2013)وبرج إسببببببالم ورأس البسبببببببيط 

Hassan et al., 2008).   . 

  21إلى وجود أكثر من  4116أشببببببببببببببارت عمليبات جمع العينببات ونتببائج ألابحبباث املنجزة واملوثقببة لغببايببة العببام 
ً
نوعببا

من العببدد الكلي لألنواع،  %14من ألانواع الغريبببة من القبباعيببات الحيوانيبببة حتى الوقببت الحبباضببببببببببببببر وبنسبببببببببببببببببة تزيبببد عن

ة الزالبببببت تطول وهنبببباك العببببديبببببد من ألانواع الغريبببببة التي تحتبببباج إلى توثيق،تنتمي هببببذه ألانواع إلى الرخويبببببات والقببببائمبببب

 والقشريات والاسفنجيات والحباريات وكثيرات ألاهالب وبعضها مستوطن وشديد السيطرة.  

 من القبباعيبببات الحيوانيببة تن 01وجود  (Ammar, 2019)تؤكببد أحببدث املعطيببات 
ً
 غريبببا

ً
تمي في معظمهبببا إلى نوعببا

شببببببببببببببعبببة الرخويببات، في دراسببببببببببببببات أنجزت في املنطقببة تحببت الشبببببببببببببباطئيببة لعببدة محطببات رأس البسببببببببببببببيط الالذقيببة بببانيبباس 

 من بطنيات القدم )عمار،  10(، وكبذلبك توثيق وجود 4111طرطوس )عمبار، 
ً
 جبديدا

ً
آ(، جميع هذه ألانواع 4116نوعبا

 & Ammar)ويس، كما سببجل وجود نوع غريب من الاسببفنجيات هادية انتقلت عن طريق قناة السبب-ذات أصببول هندية

Fadel, 2017) ،( ألول مرة في امليباه البحريبة السببببببببببببببوريبة. أما في املياه العميقة 4116، ونوع من الحببارات )عمبار ومعروف

Deep Sea (من الرخويات والقشبببريات في املياه العميقة جنوب مدينة ال11فقد أشبببير إلى وجود 
ً
 غريبا

ً
الذقية على ( نوعا

( أنواع منها وهي نوعان من 2ب(، حيث تميزت مجتمعات القاع العميق بسببببببببببيطرة )4116عمار، م( )611 – 111عمق )

 Myraمببببببببببن السبببببببببببببببببببببببرطببببببببببانببببببببببات  ونببببببببببوعببببببببببانMetapenaeus monocerosو  Parapenaeus longirostrusالببببببببببقببببببببببريببببببببببدس 

subgranulata وCharybdis longicollis( أنبواع مبن البر 6، يضبببببببببببببببببببباف إلبى ذلبببببببك ) أنبواع مبن ببطبنببيبببببببات  2خبويبببببببات مبنبهبببببببا

. وهذا دليل على توسببع Bivalvesمن ثنائيات املصببراع Corbula gibbaو Pinctada roliataوالنوعين  Gastropodsالقدم

انتشبببببببببببار بعض ألانواع الغريبة في الشببببببببببباطئ السبببببببببببوري ليشبببببببببببمل املياه العميقة بعد أن سبببببببببببيطرت في املنطقة الشبببببببببببباطئية 

، كمببا هو حببال ثنببائي املصببببببببببببببراع وتكبدسببببببببببببببت بعض أنواعهببا على شببببببببببببببكبب
ً
ل مجموعببات متطبقبة منببذ أكثر من عشببببببببببببببرين عببامبا

Brachidontes pharaonis و النوعينCerithium scabridum وErgalatax junionaeبطنيات القدم، يفسبببببببببر توسبببببببببع  من

 القشريات عشارياتوفي أحدث دراسة على نواع املهاجرة مع مرور الزمن.  الانتشار هذا باختالف سلوك أو ديناميكية ألا 

 من 40من ألانواع الغريببببببة يضبببببببببببببببببباف إلى ) Metapenaeopsis aegyptiaألارجبببببل سببببببببببببببجبببببل وجود نوع جبببببديبببببد هو 
ً
( نوعبببببا

السببببببببببببببرطببانببات والجمبريببات وغيرهببا من أنواع القشببببببببببببببريببات، وقببد سببببببببببببببيطر البعض منهببا محببل أنواع محليببة )عمببار وزمالؤه، 

4112.) 

على طول الشببببببببببببباطئ السبببببببببببببوري باتت مسبببببببببببببتوطنة باألنواع الغريبة  واملسبببببببببببببتندات القاعية إن املوائليمكن القول 

 هي أنواع الرخويات وخاصببببببببة ألانواع الليسببببببببيبسببببببببيانية.
ً
 Strombus decorusPinctada:      أكثر ألانواع الغازية ضببببببببررا

radiata, Brachidontes pharaonis, Chama pacifica,  ة ليس املنتشببببببرة بغزارة في املنطقة الشبببببباطئية وتحت الشبببببباطئي

 على امتداد الشبببواطئ الشبببرقية والجنوبية للبحر املتوسبببط 
ً
، أضبببف (Zenetos et al, 2009)فقط في سبببوريا وإنما أيضبببا
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 ,Pinctada radiata. Crassostrea gigas إلى ذلك ألاذى الذي تسبببببببببببببه بعض ألانواع من ثنائيات املصبببببببببببراع الغازية مثل

Saccostrea coccullata  واملنشآت تحت املائية.على املوارد السمكية 
 خاتمة:

لقد بات من املؤكد أن البيئة البحرية السببببببببورية تشبببببببببكل بيئة مفضبببببببببلة لتنامي وتوطن ألانواع البحرية الغريبة 

البيئبة البحريبة السببببببببببببببورية سببببببببببببببواء  القباعيبة فيفي تسببببببببببببببجيبل وجود أنواع غريببة من النبباتبات والحيوانبات  وأن الاسببببببببببببببتمرار 

وزيادة عدد ألانواع املتوطنة، يدالن على أن املجتمعات  New recordأو تسجيل جديد  Firrst record)تسجيل ألول مرة 

القاعية غير مسببببببببتقرة، وأنه يجري إعادة بنائها لحسبببببببباب ألانواع الغريبة بشببببببببكل عام واملهاجرة من البحر ألاحمر بشببببببببكل 

 خاص.

 
ً
 من القباعيببات ا 01كمبا يزداد عبدد ألانواع الغببازيبة والببالغ حباليببا

ً
لحيوانيببة مع ازديباد عبدد ألانواع الغريبببة، نوعبا

 منها موجود على القائمة السببببببببببببببوداء لألنواع الغريبة معظمها ينتمي إلى الرخويات والقشببببببببببببببريات 11
ً
ر حين أن ألاث في نوعا

 الاقتصادي لألنواع الغازية في الشاطئ السوري غير مكتشف أو مدروس بشكل واضح. 

بيولوجية والبيئية و التوزع الجغرافي واتجاهات هذه ألانواع القاعية في لهذه ألاسباب  فإن دراسة الخصائص ال

 في إطار بحث تدعمه الهيئة العليا للبحث العلمي 
ً
سورية ونأمل  فيالبيئة البحرية السورية هي قضية يتم تناولها حاليا

 في العمل ضمن أي برنامج محلي أو إقليمي مثل  خطة
ً
عمل البحر املتوسط  الحصول على معطيات تخدم مستقبال

 Action Plan Concerning Species Introductions andاملتعلقة بإدخال أنواع  وألانواع الغازية في البحر املتوسط  

Invasive Species in the Mediterranean Sea ومركز ألانشطة إلاقليمي للمناطق املتمتعة بحماية خاصةRAC/SPA 

ه ألانواع وحماية  التنوع الحيوي البحري، وكذلك تقديم مقترحات بخصوص سبل ملواجهة املخاطر الناجمة عن هذ

التحكم باألنواع  الغازية ذات التأثير السلبي أو الحد من تأثيرها، باإلضافة إلى تسليط الضوء على ألانواع ذات القيمة 

 الاقتصادية وسبل استثمارها.

 قائمة املراجع:

راسة التركيب النوعي وغزارة القاعيات الحيوانية في املنطقة تحت ( د1996عمار، ازدهار )و صقر، فائز  (1

 . 121-116الشاطئية ملدية الالذقية، منشورات أسبوع العلم السادس والثالثين، 

سلسلة العلوم -( معديات أرجل شاطئ مدينة الالذقية. مجلة جامعة تشرين1992، ازدهار. )فائز وعمارصقر،  (4

 .141 – 111(. 4ألاساسية، العدد )

( دراسة كيفية وكمية للقاعيات الحيوانية في شاطئ مدينة الالذقية. رسالة ماجستير في 1991عمار، ازدهار ) (0

  111 ص.البيئة املائية، كلية العلوم، جامعة تشرين، 

( دراسة القاعيات الحيوانية في شاطئ مدينة بانياس وتأثير الهيدروكربونات البترولية 4114عمار، ازدهار ) (2

  006 ص.أطروحة دكتوراه في البيولوجيا البحرية، جامعة تشرين،  عليها

( دراسة توزع القاعيات الحيوانية البحرية في املصاطب الفيرميتيدية في الشاطئ السوري. 4111عمار، ازدهار ) (1

 .96-19(.  1)04سلسلة العلوم البيولوجية، املجلد -مجلة جامعة تشرين
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في الشاطئ السوري  Gastropodsيد ألنواع غريبة من بطنيات القدم آ(.  تسجيل جد4116ازدهار. ) عمار، (6

 41/11/4116مجلة جامعة دمشق للعلوم ألاساسية، قبلت للنشر بتاريخ 

ب(.  تركيب املجتمعات الالفقارية القاعية الكبيرة في املياه البحرية السورية العميقة، 4116ازدهار. ) عمار، (1

 .02-11: 16العدد  02ة املجلد مجلة جامعة البعث للعلوم التطبيقي

.  التركيب النوعي للقاعيات الحيوانية البحرية وتوزعها في الشاطئ السوري باالرتباط مع (4111عمار، ازدهار ) (2

 العدد ألاول  ،ملجلد الثاني الثالثون العلوم الطبیعیة والتطبیقیة ا بيئية. مؤتة للبحوث والدر اسات، سلسلةالعوامل ال

 ،9 – 02. 

( استخدام املؤشرات القاعية في تقييم جودة البيئة البحرية شمال مدينة 4112عربية، عزت. )ازدهار و  عمار، (9

 .04-10(. 91العدد) سلسلة العلوم ألاساسية،-مجلة بحوث جامعة حلب الالذقية.

ري، ( دراسة بيولوجية و بيئية للجمبريات وواقع مصيدها في الساحل السو 4111ديب، فاديا )ازدهار و  ،عمار (11

 .42تقرير نهائي، مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية، ص. 

 ( تسجيل جديد للحبار الطائر4116عمار، ازدهار ومعروف، رزان ) (11

14) (Ommastrephaes bartramii (Lesueur, 1821    في املياه الشاطئية السورية. مجلة جامعة تشرين للدراسات

 .412 – 191(. 6( العدد )02وجية املجلد )والبحوث العلمية_ سلسلة العلوم البيول

( معطيات حديثة حول القشريات عشاريات ألارجل في املياه 4119عزت )، ، ديب، فاديا وعربيةازدهار ،عمار (10

 البحرية السورية )جنوب الالذقية(. قبلت للنشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم ألاساسية.

(. دراسة أولية لإلسفنجيات وألاحياء املرافقة لها في الشاطئ 4112إبراهيم، أمير وعباس، غياث ) .عمار ازدهار (12

 .62-21(. 0)01سلسلة العلوم البيولوجية املجلد -السوري.مجلة جامعة تشرين 

التوزع البيئي لبعض أنواع القشريات في املياه الشاطئية مقابل مدينة ( الدراسة الكيفية و 1991سيرون. ) فرح، (11

 .11- 1ي البيئة املائية، جامعة تشرين، الالذقية، رسالة ماجستير ف
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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. 

Key words: Environment, climate change, mitigation strategy, adaptation strategy 
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Introduction : 

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.3 

                                                           
11. 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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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 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. 
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 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. 

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 

                                                           
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 
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touchée puisqu’elles devraient subir une augmentation de la température supérieure à la moyenne du globe 

et une diminution plus importante des précipitations1.  

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 climatique2. 

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 19603 En effet, entre 1960-2005 les températures moyennes annuelles ont 

connu une hausse de 1°C à 1,8°C4 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 siècle5.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.  

                                                           
1Changements 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 
2Benhassi Mohamed, (2014), « Conséquences géostratégiques des changements climatiques en méditerranée », in Annuaire 

de la méditerranée, pp.312-316 
3La 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. 
4Ministère 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 
5Ministère 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 
 

http://www.environnement.gov.ma/PDFs/Rapport-reem.pdf
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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 jours1. 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 printemps2.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 climatique3.  

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 froid4. 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 2004-20145. 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 mers6. Selon le centre de surveillance des déplacements 

                                                           
1La diminution de 20% en moyenne des précipitations d’ici la fin du siècle selon le rapport de la direction nationale de la 

météorologie 2007. 
2Fatima 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 
3GIEC, (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 
4Quelques 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. 
5https://germanwatch.org/fr/suche?search_api_fulltext=Classement%20des%20pays 
6Ministère 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 
 

https://germanwatch.org/fr/suche?search_api_fulltext=Classement%20des%20pays
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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 2070-21001, 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 hydrique2.    

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. 

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 sécheresse3 la production céréalière a enregistré 18 millions de quintaux, alors qu’elle s’est 

                                                           
1http://www.internal-displacement.org/countries/morocco 
2Michel Gueldry(Automne 2013), « Changement climatique et sécurité agroalimentaire dans le monde arabe », revue 

Politique étrangere , volume 78,n°3 ,pp131-174 
3Cette 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 
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élevée, dans l’année 1995-1996, à 100 millions de quintaux dans une année reconnuepluvieuse1. Donc, les 

études menées2 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 ans3. 

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 19504 et que cette baisse des ressources en eau va perdurer dans les années à venir surtout les eaux 

douces renouvelables qui va atteindre 10% à 15% à l’horizon 2020 selon le rapport du haut-commissariat 

au Plan de 20065. Le tableau ci-dessous montre cette tendance de la disponibilité des eaux à l’horizon 2020. 

                                                           
1Ministère 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 
2Banque 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. 

به الجافة:تحديات الحكامة واستراييجيات التكيف والتخفيف" كلية (،"التغيرات املناخية في املناطق الجافة والش 4112أوراغ مبارك ،محمد بنعتو  )

 ألاداب والعلوم إلانسانية جامعة إبن زهر  أكادير 
3Rapport de la Banque mondiale sur le Maroc 2013https://www.banquemondiale.org/fr/country/morocco 
4Ministère 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 
5Laaouina Abdellah, (2006), Prospective 2030, Gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité au Maroc, p.96, 

https://www.hcp.ma 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 296 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

  

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’eau1et 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 19502. Les sols sont et seront 

soumis à de grandes pressions dues à la déforestation. La dégradation des sols réduirait la surface agricole 

                                                           
1Les seuils des Nations Unies est tolérable est de 1000 m3/habitant /an et le seuil d’extrême pénurie est de 500 m3/habitant 

/an 
2AbdeladimLHAFi,(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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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). 

                                                           
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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Tous les rapports de l’OMS classent le Royaume parmi les pays les plus vulnérables de la région de la 

méditerranée 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. 

                                                           
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 
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Dans ce contexte, la loi-cadre 99-12 portant la charte nationale de l’environnement et du 

développement durable adopté le 20 mars 20141justifie 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. 

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 rare2. 

De même, le Maroc a promulgué, ces dernières années, la loi 13-093 relative aux énergies 

renouvelables et la loi 47-094relative 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 

protégées5qui 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 

                                                           
1Dahir 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. 
2Dahir 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 
3Dahir 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 
4Dahir 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    
5Dahir 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 
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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 bibliologique1, 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. 

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 81-122. 

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 

durable3. 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-

034.  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 

                                                           
1Laloi relative à la conservation et l’exploitation des forets date du 10 octobre 1917 
2Dahir 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. 
3Cf 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 
4Dahir 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  
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textes juridiques afférents à la loi 13-03 sont adoptés. Il s’agit des lois 12-031relative aux études d’impact 

sur l’environnement et la loi 11-032relative 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 général contre les effets nocifs des déchets »3. 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. 

                                                           
1Dahir 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 
2Dahir 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. 
3Dahir 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 
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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 développement1. 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 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 durable2 : 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 

                                                           
1Décret n°2-14-758 du 23/12/2014 fixant les attributions et l’organisation du Secrétariat d’Etat chargé du développement 

durable 
2Projet 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.  
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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)1, 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 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 conséquences2. 

                                                           
1Décret 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 
2Stern Nicholas, (2006) «The Stern review of the economics of climate change »,  webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
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L’une des réponses au changement climatique, donc, est la stratégie d’atténuation1 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 dimensions2 ». 

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 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)3. 

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. 

                                                           
1Guillaume 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 
2Attali Jacques, (2013), Pour une économie positive, Editions Fayard,  p.21 
3Ministère 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 
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Les obligations qui en découlent visent la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 de 

42%1par 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 

2020-20302. 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 éolienne3. 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 général4.   

                                                           
1Cette contribution a été récemment portée à 52% à l’horizon 2030 dans le cadre de la révision quinqua  
2Ibid. 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 
3Climate Action Tracker : http://climateactiontracker.org/countries 

4Cf 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 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 

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
https://germanwatch.org/fr/suche?search_api_fulltext=performance+climatique&type=All&fieldthema=All
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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 d’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. 

                                                           
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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Accord de Paris 2015https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris 
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3-La stratégie d’adaptation1 : 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 climatique2. 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 

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 bénéfiques3».  

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 2020-20304. 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 

                                                           
1Le 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 
2Jean-Paul.Maréchal, (2010/2) « Lutter contre le changement climatique, retour sur les évaluations de Nicholas Stern », in Géoéconomie, 

n°53,  pp.101-120 
3The 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/ 
4Sur 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. 

http://www.genevasoociation.org/
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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 économique1.  

Pour s’adapter à ces effets majeurs, une stratégie nationale de l’eau (SNE) 2a 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 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 

                                                           
1Ali.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 
2Ministère 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 
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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 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 

                                                           
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 
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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 20201. 

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 pour la prévention et la lutte contre les incendies de Forest et la stratégie 

nationale de surveillance et de suivi de la santé des forets2. 

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 

                                                           
13eme 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. 
2http://www.eauxetforets.gov.ma/SitePages/Index.aspx 

http://www.eauxetforets.gov.ma/SitePages/Index.aspx
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l’adaptation climatique1et cette part budgétaire va connaitre un accroissement de plus de 15% à l’horizon 

2030 avec un montant de 2,5 Milliards de dollars américains2. 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 résilience3.  

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 optimisé4. 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 ; 

 Mauvaise perception de la politique climatique par les responsables qui voit que cette dernière est 

l’affaire du département de l’environnement ; 

                                                           
1Banque 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/875570WP0P11370C00FRENCH0100

0CCPEIR.pdf 
2Royaume du Maroc. Plan d’investissement vert,( 2014)disponible sur http://www.maroc.ma/fr/content/plan-maroc-vert 
3Climate Funds Update .Multilateral and bilateral Project  data. Disponible sur http://www.climatefundsupdate.org/data 

4Rapport 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 
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 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. 

La bibliographie  

Liste des ouvrages : 

تحديات الحكامة  التغيرات املناخية في املناطق الجافة والشبه الجافة:»(، 4112بنعتو )محمد  ،أوراغ مبارك (1

 .زهر أكاديرم إلانسانية جامعة إبن واستراييجيات التكيف والتخفيف" كلية ألاداب والعلو 

2) Ali.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 

3) Attali J. (2013), Pour une économie positive, Editions Fayard, Paris 

4) Laville, B Thiébault S et Euzen Agathe, (2015), Quelles solutions face au changement climatique ?, 

Editions CNRS Paris 

5) Luang, C, L. ( 2014), Le refugié climatique : Un défi politique et sanitaire, Editions L’Harmattan 

6) Pouffary, S, De Laboulaye, G, (2018), Les défis du 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 

https://www.femise.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-11_Rapport-MED_2018_v4_web_onlineCompMED.pdf
https://www.femise.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-11_Rapport-MED_2018_v4_web_onlineCompMED.pdf


 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 314 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

7) Stern, N, (2006).«The Stern review of the economics of climate change », https:// 

webarchive.nationalarchives.gov.uk. 

8) Zuindeau, B.(2010), Développement durable et territoire, Editions Presses Universitaires de 

Septentrion, Lille 

Liste des périodiques 

9) Banque 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 

10) Benhassi M, (2014), « Conséquences géostratégiques des changements climatiques en 

méditerranée », Annuaire de la méditerranée 

11) Collet, P(Décembre 2015), « Environnement et technique », n°353,https://www.actu-

environnement.com/ae/news/climat-cop21-indc-147-contributions-strategie-reduction-ges-25375.php4 

12)  François, A, et Taabni, M ( Octobre-décembre 2012) « L’Afrique face aux changements 

climatiques », in Cahiers d’Outre- Mer 

13) Gueldry, M,(Automne 2013), « Changement climatique et sécurité agroalimentaire dans le monde 

arabe », revue Politique étrangere , volume 78,n°3  

14) Maréchal, J.P?(2010/2) « Lutter contre le changement climatique, retour sur les évaluation de 

Nicholas Stern », Géoéconomie, n°53 

Liste des rapports 

15) . https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGIIAR5-IntegrationBrochure_fr-1.pdf 

16) 4éme rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur le l’évolution du climat  

17) AbdeladimLHAFi,( 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 »,    https://ma.chm-cbd.net/ 

18) Banque européenne d’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 

19) Banque Mondiale, (2010) « 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,  

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
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGIIAR5-IntegrationBrochure_fr-1.pdf
https://ma.chm-cbd.net/


 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 315 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

20) Climate Funds Update .Multilateral and bilateral Project data. 

https://www.climatefundsupdate.org/data 

21) GIEC, (2014) résumé pour les décideurs politiques, in, climate change : La base des sciences 

physiques. Contribution du groupe de travail I au quatrième rapport d'évaluation, https://.www.ipcc.ch 

22) 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. 

105p.ftp://extftp.fao.org/SD/Reserved/Agromet/WB_FAO_morocco_CC_yield_impact/report/W 

B_Morocco_20091013.pdf. 

23) La 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 

https://www.who.int/globalchange/health_policy/wha_eb_documentation/fr/ 

24) Laaouina A, (2006), Prospective 2030, Gestion durable des ressources naturelles et de la 

biodiversité au Maroc, https://www.hcp.ma 

25) Martin.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, 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/02/ar4-wg2-sum-vol-fr.pdf 

26) Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, (2009). Stratégie Nationale de 

l'Eau. https://www.environnement.gov.ma/fr/air/9-non-categorise/92-strategie-de-l-eau 

27) Ministère de l’Equipement, du Transport, de la logistique et de l’Eau, (2009), Rapport de la direction 

nationale de la Météorologie, https://www.marocmeteo.ma/fr 

28) Ministère 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 

29)  Ministère délégué auprès du ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement 

chargé de l’environnement (2014), Politique du changement climatique au 

Maroc.https://www.environnement.gov 

30) Ministère 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 

https://www.climatefundsupdate.org/data
https://www.who.int/globalchange/health_policy/wha_eb_documentation/fr/
https://www.hcp.ma/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/02/ar4-wg2-sum-vol-fr.pdf
https://www.environnement.gov.ma/fr/air/9-non-categorise/92-strategie-de-l-eau
https://www.marocmeteo.ma/fr
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/Rapport-reem.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/natc/marnc3.pdf


 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 316 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

31) Ministère 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, https ;//www.unfccc.int 

32) Ministère 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 

33)  Rapport 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- 

34)  Rapport 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 

35) Royaume du Maroc. Plan d’investissement vert, ( 2014), https://www.maroc.ma/fr/content/plan-

maroc-vert 

36) The Geneva association, (juillet 2009) , the Insurance Industry and Climate change- Contribution 

to the Global Debate, The Geneva Reports. Risk and insurance reseach, n°2, 

https://www.genevasoociation.org/ 

37) Working group II contribution to the fifth assessment report of the intergouvernmental panel 

Climate change (2014), impacts, adaptation, and Vulnerability, Part B : Reginal aspects, Edited Cambridge 

University Press . https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf 

Les textes juridiques 

38) Dahir n° 1-03-59 du 10 Rabii I 1424 (12/05/2003) portant promulgation de la loi n° 11-03 relative 

à la protection et la mise en valeur de l’environnement. 

39) Dahir 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.  

40) Dahir 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  

41) Dahir 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. 

42) Dahir n°1-06-153 du 22/11/2006 portant promulgation de la 28-00 relative à la gestion des 

dechets et leur élimination.  

https://www.maroc.ma/fr/content/plan-maroc-vert
https://www.maroc.ma/fr/content/plan-maroc-vert
https://www.genevasoociation.org/
https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf


 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 317 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 حادي عشرالعدد ال  

2222 

43) Dahir n°1-10-123 du 03 Chaabane 1431  portant promulgation de la loi n° 22-07 relatives aux aires 

protegées.  

44) Dahir n°1-10-16 du 26 Safar 1431(11/02/2010) portant promulgation de la loi n°13-09 relative 

aux énergies renouvelables.  

45) Dahir n°1-11-161 du 1er Kaada  1432 (29/09/2011) portant promulgation de la loi 47-09 relative 

à l’efficacité énergétique.  

46)  Dahir n°1-15-87 du 29 ramadan 1436(16/07/2015) portant promulgation de la loi n°81-12 

relative au littoral.  

47) Dahir n°1-16-113 du 06 kaada 1437(10/08/2016) portant promulgation de la loi 36-15 relative à 

l’eau.  

48) Décret n°2-18-74 du 21/03/2019 relatif au système national d’inventaire des émissions des gaz à 

effet de serre.  

49) Loi relative à la conservation et l’exploitation des forets date du 10 octobre 1917  

50) Projet de décret portant création de la commission Nationale des changements climatiques et la 

commission nationale de la diversité biologique du 06/02/2020.  

Webographie 

51) http://climateactiontracker.org/countries 

internationale.https://germanwatch.org/fr/suche?search_api_fulltext=performance+climatique&type=All

&fieldthema=All 

52) https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris1 

53) d%C3%A9veloppement.html 

54) http://www.eauxetforets.gov.ma/SitePages/Index.aspx2 

55) https://www.internal-displacement.org/countries/morocco 

56) https://documents1.worldbank.org/curated/en/629591468060293893/pdf/875570WP0P1137

0C00FRENCH01000CCPEIR.pdf 

57) https://www.iucn.org/fr/tags/work-area/red-list 

                                                           

(: "التغيرات املناخية وانعكاساتها العامة على املوارد املائية والفالحة وسبل التأقلم 4111عزيز باحو، محمد صباحي، التهامي التهامي)عبد ال

 ، مؤلف جماعي. جامعة عبد املالك السعدي، كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، تطوان.41: ،ص معها"، مقالة علمية،

نامية البيئية بسهل الغرب وهوامشه، منطقة الغرب املجال وإلانسان )أعمال الندوة العاملية التي نظمتها ( : الدي1991الكركوري جمال )

 .02(. ص:1991أكتوبر  42،و44،40كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة ابن طفيل خالل أيام 

http://climateactiontracker.org/countries
https://germanwatch.org/fr/suche?search_api_fulltext=performance+climatique&type=All&fieldthema=All
https://germanwatch.org/fr/suche?search_api_fulltext=performance+climatique&type=All&fieldthema=All
http://www.eauxetforets.gov.ma/SitePages/Index.aspx
http://www.internal-displacement.org/countries/morocco
https://documents1.worldbank.org/curated/en/629591468060293893/pdf/875570WP0P11370C00FRENCH01000CCPEIR.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/629591468060293893/pdf/875570WP0P11370C00FRENCH01000CCPEIR.pdf
https://www.iucn.org/fr/tags/work-area/red-list
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58) http://di.unfccc.int/detailed_data_by_part 

59) https://germanwatch.org/fr/suche?search_api_fulltext=Classement%20des%20pays 

Thèses de doctorat 

60) Fatima Driouech, (2021),« 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,  
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