Summary
Page
1

13
24

Research
. Effect of Inoculation of Two Rhizobium Strains on Nodulation, Dry Weight
and Nitrogen Content of Groundnut Plant
– . Groundwater in Sudan A case study Shaikh Ayad well Shambat
Khartoum North-Sudan

. Elaboration d’un modèle de gestion intégrée des ressources en eau du
bassin par l’outil WEAP

32

.ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻮﺽ ﻧﻬﺮ ﺩﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

49

 .ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

56

.ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺰﻩ ﺍﻟﺰﻭﺭﺍء  -ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ

69

.ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺳﻮﺳﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ

76

.ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ

81

.ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﻣﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﺭ ﺍﻟﺗﺭﺑﺔ

89

.ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺟﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻘﺎﺣﻠﺔ "ﺃﻛﺳﺎﺩ" ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

132

.ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﺗﻠﻭﺙ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ

141

.ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ

150

 .ﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ

Effect of Inoculation of Two Rhizobium Strains on Nodulation, Dry Weight and
Nitrogen Content of Groundnut Plant

Soheir G. A. Elshoosh1, Ahmed
A. Mahdi2 and Hassan B.
Elamin3

Effect of Inoculation of Two Rhizobium Strains on Nodulation, Dry Weight and Nitrogen
Content of Groundnut Plant
Soheir G. A. Elshoosh1, Ahmed A. Mahdi2 and Hassan B. Elamin3
1
Environment, Natural Resources and Desertification Research Institute (ENDRI), National
Center for Research, Khartoum – Sudan
2
Department of Botany and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of
Khartoum, Khartoum – Sudan
3
Commission for Biotechnology and Genetic Engineering
ABSTRACT: The objective of this research was to investigate the effect of inoculation of two
rhizobium strains namely KS(local strain) and USDA3385 (introduced strain) on growth rate
and nitrogen content of groundnut plant. Strain KS was isolated from groundnut seeds obtained
from the hot dry sandy soils of Western Sudan. A pot experiment was condcted by cultivation
of inoculated groundnut by (KS and USDA3385) under five temperatures regime
(roomtemperature, 40, 50, 60 and 70oC) growth parammetres such as nodulation, drymatter as
well as nitrogen content were estimated for the different treatments. The results indicated that
the highest nodule numbers were produced at 40oC by both strains, while the least nodule
numbers on the otherhand,were produced at 70oC. Generally, nodule dryweight produced by
strain KS were significantly higher than those produced by strain USDA3385 at 60oC . The
least nitrogen contents were produced by plants inoculated incubated at 70oC for 5 days. The
studies indicated that the local strain is better performance as compared to introduced strain
(USDA3385) in terms of nodulation parameters at high temperatures.
المستخلص
KS: ًْاRhizobium

اٍٚ يٍ بكخشٛ بسالنخَٙح َباث انفٕل انسٕداٛانٓذف يٍ ْزِ انذساست ْٕ سصذ أثش حهق
.ٍٛخشٔجُٛ عهٗ يعذل ًَٕ انُباث ٔيحخٕٖ انUSDA3385ٔ

 أصصٙج حجشبت فٚ أجش.ٌت جافت ٔ راث دسجت حشاسة يشحفعت يٍ غشب انسٕداٛ يٍ حشبت سيهKS حى عضل انسالنت
ٔ 60 ،50 ،40 ،ٍ ححج خًس دسجاث حشاسة يخخهفت (دسجت حشاسة انغشفتٛحّ بانسالنخٛث حى حهقٛ حَٙبضساعت انفٕل انسٕدا
 ٔانٕصٌ انجاف نهًجًٕع انجزس٘ ٔانٕصٌ انجاف،ت ٔٔصَٓا انجافٚش انًُٕ نهُباث كعذد انعقذ ان ٍجزسٛٚى يعاٛٛ حى حق.)وo70
ٍ أثبخج انخجشبت أٌ انُباث انًعايم بكم ي.ٍ ححج ظشٔف انًعايالث انًخخهفتٛخشٔجُٛنهًجًٕع انخضش٘ ٔيحخٕٖ ان
ٌ عًٕيا كا.وo70 و ٔ أقم يعذل عُذ دسجت حشاسةo40 ت عُذ دسجت حشاسةٚانجزس
ٍ ٍ كاٌ أعهٗ يعذل نعذد انعقذٛانسالنخ
 عُذ دسجتUSDA3385 ح بانسالنتٛشِ عُذ انخهقٛ أعهٗ يٍ َظKS ح بانسالنتٛجت انخهقٛت َخٚانٕصٌ انجاف نهعقذ ان ٍجزس
.  وo60 حشاسة
 و عهٗ يذٖ خًستo70 ٍ كاٌ ححج دسجت حشاسةٛ انُباث عُذ انًعايالث بكم يٍ انسالنخٍٙ فٛخشٔجُٛاث انٕٚأقم يحخ
.اوٚأ
 ححًم دسجتٙت فٍٚ انعقذ انجزسٕٚث حكٛ يٍ حUSDA3385 ت أجذٖ يٍ انسالنتٛأثبخج انذساست أٌ انسالنت انًحه
.تٛانحشاسة انعان
Key words: Arachis hypogaea , Rhizobium inoculation , growth, nitrogen content.
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INTRODUCTION
Arachis hypogaea is known by the common names groundnuts, earthnuts, manillanut,
goober, peanuts and monkeynut (Woodroof,1966). It belongs to the family Leguminosae. It
originated in South America, probably in Brazil, and has been cultivated since ancient times
by Native Americans. Groundnut’s origin in the Sudan has not been established with
certainty in the literature, but the crop was probably known hundreds of years ago. There is
strong belief that the plant has been introduced to Western Sudan from West Africa. From
Western Sudan, the crop must have spread to other parts of the country.
The wide distribution of groundnut in the world is a strong indicator of its high
adaptability, and the optimum conditions for production include a temperature between 24oC
and 34oC and 500 mm of rainfall with good distribution over the rainy season (Khidir, 1997).
Groundnut (Arachis hypogaea L.) is one of the most important oleaginous plants cultivated
all over the world and particularly in tropical and subtropical areas (Shiyam, 2010). This crop
is commonly cultivated in arid and semi-arid regions of Africa (Clavel and Gautreau, 1997)
where it plays an important socio-economical role. Indeed, in many developing countries
such as Benin, it is cultivated both for exportation and local consummation). There is a
continuous degradation in the determining factors of soil fertility with reduction of fallow and
fertilizers uses at low level. One of the main constraints for a good productivity of this crop is
the nitrogen deficiency in soils (Mohamed and Abdalla, 2013) followed by phosphorus low
level in soils (Maheswar and Sathiyavani, 2012).
In leguminous crops like groundnut and soybean, a bacterium responsible for fixing
nitrogen in the root zones/nodules provides a good amount of nitrogen to the soil, which is
not only utilized by the existing crop but also by the next crop. It also improves the soil
fertility, soil structure and texture (Sajid et al., 2011). Groundnut is nodulated by rhizobia that
also nodulate many species of tropical leguminous plants and these rhizobia are classified as
the cowpea miscellany (Allen and Allen 1981). Most cultivated softs of the tropics appear to
have relatively large populations (>102/g dry soft) of these rhizobia. Rhizobia differ in their
ability to fix N2 however, and the presence of nodules on roots of the groundnut plant does
not necessarily mean that sufficient N2 is being fixed for maximum growth of the host plant
(Weaver 1974; Nambiar et al. 1982a). Hence it may be necessary to introduce superior strains
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of Rhizobium, to ensure adequate N2 fixation for maximum growth and yield of the host
plant.
Low numbers of appropriate rhizobia can lead to poor nodulation and N 2 fixation.
Many workers advocate enumeration of the soil population to assess the need to inoculate
(e.g.Hadad et al. 1982) but, as the Rhizobium population varies during crop growth and
season (Kumar Rao et al. 1982), enumeration of the population at a given time may not
necessarily indicate the potential of these strains to form nodules and/or to fix N2. Nodule
number can however, be used as a criterion to predict an inoculation response. If the crop is
not nodulated, or poorly nodulated, then an enumeration of the background population can
help us to understand the cause of nodulation failure, i.e. whether it is caused by a lack of
groundnut rhizobia, or by adverse soil conditions. All members of the Rhizobiaceae are
characterized by a Gram negative cell wall structure. Cells are generally rod-shaped, not
spore-forming and motile with differently arranged flagella (Paschke and Dawson, 1993).
Biological nitrogen fixation is the major source of nitrogen input in agricultural
systems. Rhizobia is symbiotic bacteria that elicit on the roots of specific legume hosts the
formation of new organs i.e. nodule, within which the bacteria proliferates, differentiate into
bacteroids and subsequently the atmospheric nitrogen into ammonia. Peanut (Arachis
hypogaea L.) a member of family Leguminosae is usually nodulated by rhizobia of genus
Bradyrhizobium as demonstrated by Van Rossum et al. The aim of inoculation is to provide
sufficient numbers of viable/effective rhizobia to induce rapid colonization of the rhizosphere
whereby nodulation takes place as soon as possible after germination and produce optimal
yields according to Catroux et al., 2001. Inoculation of legume seed is an efficient and
convenient way of introducing viable rhizobia to soil and subsequently to the rhizosphere of
legume. However, an indigenous population of rhizobia is generally present having the
potential ability to nodulate an introduced peanut crop.
A successful Rhizobium inoculant strain needs to be more competitive than native soil
rhizobia in forming nodules and to be effective in fixing nitrogen. Persistence of the strain
from one season to the next will be an added advantage, since it eliminates the need to
inoculate every season (Nambiar,1985). In a survey conducted at 30 sites in the Sudan,
Hadad et al.(1982) found that only one location in the sandy soils of western Sudan contained
less than 102 cowpea-type rhizobia/g soil, while the Wad Medani site contained
3

Effect of Inoculation of Two Rhizobium Strains on Nodulation, Dry Weight and
Nitrogen Content of Groundnut Plant

Soheir G. A. Elshoosh1, Ahmed
A. Mahdi2 and Hassan B.
Elamin3

approximately 2×104 cowpea-group rhizobia/g soil. Mahdi (1992) indicated that for
inoculation of groundnuts highly competitive and effective strains need to be used to supplant
the indigenous rhizobia.

MATERIALS AND METHODS
Materials:
The groundnut (Arashis hyopagaea) L., cultivar Sodary) seeds and the sandy soil
which were used in this investigation were obtained from the Um Rawaba area in Eastern
Kordofan. The soil was acomposite sandy soil sample collected from bare groundnut plots in
the area. Seeds were obtained from the local market in UmRawaba.
Bacterial Strains:
Two Bradyrhizobium strains were used in this experiment:
Strain USDA3385 which was originally obtained from the United States Department
of Agriculture, and the strain which were isolated from treatments where the bacterial source
was groundnut seeds(strain KS)obtained from Kordofan. The bacterial strains were incubated
on groundnut seeds at room temperature or an incubators kept at 40oC , 50o , 60o or 70oC for
five days.
Strain Preservation:
The bacterial strains were maintained on Yeast Extract Mannitol Agar (YEMA)
medium which was composed of the following per gram:0.59g k2Hpo4, 0.2g Mg so4.7H20,
0.1g NaCl, 10 g mannitol, 0.5 g Yeast extract, 15 g agar in a liter of distilled water. Culture
were incubated at 25-30oC in a cooled incubator.
YEM broth was used for growing the bacterial strains during these investigations. The
liquid media were dispensed in conical flasks and were sterilized in an autoclave at a
temperature of 121o C and a pressure of 1.09 Kg/cm2 for 15 minutes. The bacterial strains
were then cultured in the media with continuous shaking in a rotary shaker for 3-5 days until
satisfactory growth was obtained.
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Inoculation of seeds:
The bacterial inocula used in these investigations were usually carrier-based. The
carrier used was composed of 30% charcoal, 50% silt and 20% berseem hay which were
blended to a particle size of 0.1mm. The carrier was sterilized by autoclaving at 121oC and
1.09 Kg/cm2 for 15 min. and was impregnated with the bacterial culture after cooling to give
a final moisture of 35% in the impregnated inoculants. Gum Arabic (40% solution) was used
as an adhesive to coat seeds with the inoculums. On the other hand, sterile groundnut seeds
were coated with a carrier-based inoculants prepared from the bacterial cultures as has been
described above. The sand and seeds were incubated in Petri dishes in a cooled incubator at
40o, 50o, 60o, and 70oC for five days.
Experimental Investigation:
The groundnut seeds used in this experiment were sterilized. Seeds were rinsed in
95% alcohol for 10 seconds to remove any waxy material and trapped air, after which alcohol
was drained off. After that seeds were dipped in 0.2% mercuric chloride (HgCl2) solution for
3-5 minutes, after which it was discarded off. The seeds were then washed with sterilized
distilled water for several times until all traces of HgCl2 were removed.
For each of strains KS and USDA3385 the following treatments were investigated:

1. Sterile seeds in sterile sandy soil(control).
2. Inoculated with bacteria that had been incubated at 40oC.
3. Inoculated with bacteria that had been incubated at 50oC.
4. Inoculated with bacteria that had been incubated at 60oC.
5. Inoculated with bacteria that had been incubated at 70oC.
6. Inoculated with bacteria that had been kept growing at room temperature.
Treatments were replicated three times, and pots were arranged in a randomized
complete block design (RCBD) in a glasshouse. The parameters measured included: nodule
numbers, plant nitrogen content, nodule dry weights, and root and shoot dry weights.
Nitrogen contents were determined by the micro-Kjeldahl procedure (AOAC, 1984) while
dry weights were taken after drying for 48 hours at 70oC. The measurements were recorded
eight weeks from sowing date.
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Ten sterile groundnut seeds were grown in each sterilized pot filled with sterile sandy
soil, and irrigated every day with tap water. Later, after two weeks from germination, the
growing seedlings were thinned to three plants per pot. By the end of the incubation period
two seeds were first suspended in 10 ml sterilized distilled water and were shaken vigorously
to release the bacteria adhering to them. The seed washings were then used to inoculate the
required treatments in each pot.

RESULTS
As shown in table 1, the highest nodule numbers were produced at 40oC by both
strains under study, followed by those produced at 50oC, then room temperature, on the other
hand, the least nodule numbers, were produced at 70oC. Differences in nodule numbers were
statistically significant (P≤0.05). USDA3385 strain gave nodule numbers higher than those
produced by KS at 40o and 50oC but at room temperature, 60o and 70oC nodule numbers
produced by KS strain were higher than those produced by USDA3385.
Concerning dry weight of nodule, the results indicated that , the nodule dry weights
produced by KS strain , were highest at 60oC, followed by 50oC and were least at 70oC. On
the other hand, with strain USDA3385, highest nodule dry weights were produced at 50oC,
followed by 40oC while the least were produced at 70oC. Generally, nodule dry weights
produced by KS were higher than those produced by USDA3385, but it appeared that
USDA3385 was the better at 40o and 50oC while strain KS was better at 60o and 70oC.
Table 2 shows the shoot and root dry weights of groundnut plants that were inoculated
with either strain KS or USDA3385 after having been incubated for 5 days at 40o, 50o, 60o ,
70oC or room temperature. It is clear that, with both strains, shoot dry weights were the best
at room temperature and generally decreased with rise in temperature up to 70oC. Strain
USDA3385 was slightly better than strain KS in this respect.
Also, the same pattern was true for root dry weights, whereby room temperature
resulted in the best root dry weights with a gradual decrease with rise in temperature of
incubation. The differences between the two strains were not statistically significant in either
case.
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Table 3 shows nitrogen contents of groundnut plants that were inoculated with either
strain KS or strain USDA3385 after having been incubated at 40o, 50o, 60o,or 70oC for 5
days. It is clear that there were no great differences between the two strains in this respect.
However, best nitrogen contents were produced in plants inoculated with strains that were
incubated at 50oC followed by those incubated at 40oC, while the least nitrogen contents were
produced by plants inoculated with strains incubated at 70oC for 5 days. Data were not
statistically analyzed, as there were not enough replications. However, further investigations
on the possible sites and niches where the bacteria take refuge during the non-cropping
season, have indicated that it is not solely the soil that represents the source of this natural
inoculums, but that seeds, and are also important in this respect.
The present study also addressed the effects of elevated temperature on the survival of
locally-isolated as well as introduced groundnut rhizobia whether these were carried on
groundnut seeds. Moreover, when strains KS and USDA3385 were incubated at room
temperature, 40o, 50o, 60o or 70oC for five days, it was clear that strain USAD3385 was
generally better at room temperature, 40oC and 50oC while strain KS was the better at 60o
and 70oC.This differential performance of the two strains indicates the likelihood that the
local strain could have adapted itself to the harsh local conditions in that area, particularly
high temperature.
Discussions
Current climate change may affect nutrient availability, plant genetics and plant
community structure directly and indirectly. Because N is often a limiting nutrient and
legumes play a significant role in N fixation , the potential impacts of elevated temperature
on groundnut root and shoot as well as nodulation and nitrogen content was investigated. The
results have shed some light on temperature tolerance of rhizobial strain, the results indicated
that the locally- isolated strain (KS) was far more tolerant of temperature as compared to
strain USDA3385.This may be attributed to the fact that the indigenous groundnut rhizobia in
the sandy soils of western Sudan area well adapted to the local conditions in those area,
particularly elevated temperature. Many research workers have indicated that groundnut
inoculation with selected strains of root nodule bacteria usually failed to elicit a yield
response due to poor completion with these adapted soil rhizobia (Kremer and Peterson,
1983). The observed variations in nodule numbers, root and shoot dry weights as well as
7
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nitrogen content between different rhizobium strains under different temperatures, was
supported by many authors (Whyttington et al, 2013). It was well known that reduction in
total nitrogen content in plants exposed to elevated temperature and low water availability
can be explained by a decreased nodule dry mass (Aranjuelo et al, 2007).Also as mentioned
previously, the negative effects of elevated temperature on plant growth under rhizobial
treatment can be linked to changes in photosynthetic rates. Net photosynthesis can be
diminished by stomatal limitations (associated with stomatal opening and closure) or nonstomatal limitations, generally corresponding to inhibitions of the photosynthetic apparatus
(Escalona et al., 1999). Although some authors report that stomata close at higher
temperature, the closure probably results from a stomatal response. These limitations might
explain the inhibitory effect of elevated temperature on nitrogen fixation. Factors that
decrease photosynthate production in the host plant also decrease N2. This is due to the fact
that the rate of photosynthate supply to the nodule is one of the primary factors limiting N 2
fixation (Vance and Heichel, 1991;Hunt and Layzell, 1993;De Luis et al., 1999).
Generally, The results of this study indicate that, the locally isolated strain (KS) under
elevated temperature gave significant performance concerning as compared to the introduced
one (USDA3385).
Table 1. Effects of incubation of strains KS and USDA3385 at 40o, 50o, 60o, 70oC and room
temperature for 5 days on nodule numbers and nodule dry weights of groundnut plants
inoculated with those strains.
Nodule
Temp

number/plant

Nodule dry
Temperature

weight/plant(mg)

mean
KS

USDA3385

Room *

7.00c

6.44c

40 oC

8.67b

50 oC

Temperature
mean

KS

USDA3385

6.72c

13.8b

7.9bcd

10.9a

13.78a

11.23a

11.4bc

12.8b

12.1a

7.11c

9.00b

8.06b

13.6b

14.6b

14.1a

60 oC

4.00d

3.89d

3.95d

29.0a

3.9d

16.5a

70 oC

3.89d

1.11e

2.50e

2.9d

2.5d

2.7b
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Mean

6.13b

6.84a

0.0141a

0.0083b

Values in the same column followed by the same letter(s) are not significantly different at the
5% level of probability according to DMRT.
* Room temperature during the five days of experiment was=

37.5

Table 2. Effect of incubation of strains KS and USDA3385 at 40o, 50o, 60o, 70oC and room
temperature for 5 days on shoot and root dry weights of groundnut plants.
Shoot dry

Root dry

weight/plant(g)

weight/plant(g)
Temperatu

Temp

KS

USDA338

re

5

mean

Temperatu
KS

USDA338

re mean

5

Room *

1.90

2.02

1.96

0.38ab

0.500.a

0.44a

40 oC

1.75

1.61

1.68

0.30bc

0.26bcd

0.28b

50 oC

1.66

1.56

1.61

0.24bcd

0.24bcd

0.24b

60 oC

1.28

1.32

1.30

0.18cde

0.17cde

0.18b

70 oC

0.89

1.27

1.08

0.09e

0.12de

0.11c

Mean

1.50

1.56

0.24a

±0.3750

0.26a

±0.039

±0.024

Values in the same column followed by the same letter(s) are not significantly different at the
5% level of probability according to DMRT.
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Table 3. Effects of incubation of strains KS and USDA3385 which were incubated on seeds
at different temperatures for 5 days: Nitrogen contents (%) of groundnut plants inoculated
with those strains.
Temperature (oC)

Strain

Mean

40

50

60

70

KS

1.97

1.86

1.71

1.30

1.71

USDA 3385

1.89

2.11

1.26

1.41

1.67

Mean

1.93

1.99

1.49

1.36
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Introduction:
Two-thirds of the fresh water on the earth is located up as snow and ice at the poles. Half of the
remaining amount exist below ground, seeping slowly through the tiny pores and fractures in the
rock that makes up the earth crust. This is groundwater, and it exists within layers of porous soil
and rock(aquifers). Many countries in the world, depend heavily on groundwater as a source of
water supply because it has multiple uses of its dependability and purity. Groundwater is one of
our most precious and fragile resources.
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Fig (1): The hydrologic cycle.
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Economic values of groundwater:
Societies extract, process and consume natural resources, environmental resources are not used
as input to the production process only but also as a sink for the wastes of that process and as a
provider of amenity.
Groundwater, as a renewal resource, fulfills all these roles and contributes to the overall
welfare of the society in three main ways.
1- Direct use values:As a resource of its own right through abstraction of groundwater
activities will not take place if the quantity and quality of water did not exist, including
domestic, industrial, commercial water use and irrigation for production of crops or
animal feed.
Indirect use values, as a contributor to surface water resources, which are used to generate
economic value (abstraction, recreation, navigation, tourism, support of the natural
ecosystem).
Contributions to the hydrologic cycle (discharge to lakes, rivers, streams, wetlands and other
important surface water features). Ecosystem and natural beauty.
The Case Study:
The Sudan lies in the northern part of Africa, it extends from latitude 8.45 ₒ north to 23.8ₒ
north and altitude 22ₒeast to 38ₒ east, with an area of 1.881 million Km2. And has binderies
with seven countries and the Red Seafrom the east.
Shaikh MohamedAlarbab haunt was established in early 15th century being located a bit to
the north of Khartoum- Sudan. One could easily relate this area to the zone of tropical
climate usually hot and humid in summer, mild and dry in winter, with fairly marked
seasonal variation of temperature.

15

Groundwater in Sudan A case study Shaikh Ayad well

Prof. Elrayah Elnaiem Elhag El
khalifa

Shambat – Khartoum North-Sudan

River Nile

Fig (2):Location Map of Shaikh Mohammed Alarbab haunt.
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Fig (3):Location Map of Shaikh Mohammed Alarbab haunt
Overview:
The well had been dug in the year 2007. Field data relating to the site location, history, geology,
hydrology have been included in the site.
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1- Site Description:
The well site is located close to the west of Shambat village in Khartoum State, and covers an
area of approximately 300 m2. The site situated in
ashallow valley associated with the River Nile that runs adjacent to the well (750 m), to the
west-Topography slopes gently downwardstoword, east west following the River’s flow
direction to north.The houses are around the well.
2- Geology:
Ageneralized geological sequence has been developed based on actual site investigation from
the component site and is prepared in fig (3).
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Fig (4):Site Geology.
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3 - Hydrology:
The site receives approximately 250 -300 mm of precipitation per year. Because the site is
predominantly hard covered, vertical recharge below the site will be relatively low. Most
recharge to material beneath the site, however will be via lateral inflows from the
surrounding higher ground. The river adjacent to the site boundary from the west currently
has poor water quality.
Groundwater Quality and Quantity:
The quantity of available groundwater is important as its quality. Fresh water is a renewable
resource, but a finite one and unevenly distributed, some parts of the world are blessed with
more water than others like sub- Saharan Africa and the Middle East, which experience
chronic shortage. In ancient times, civilizations were born and flourished in places where
water was plentiful and available.
Analysis data of waterquality:
Source: Shaikh Ayad Well. Shambat- Khartoum North-Sudan.
Depth of source. 4.5 m.
Depth of sample. 1.5 m.
Date of sampling: 15 – 9 – 2015.
Date of analysis: 21- 9- 2015.
Color: Nill.

Turbidity: Nill.

Odour: Unobjectionable.

Taste: Unobjectionable.

Conductivity (Dionic): 1860 mmhosph.: 7.26.
T.D.S: 924 ppm.
Nacl: 3.8%.
Alkalinity: 3.3 mg / L as CaCo3.
Total Hardness: 577.4 mg / L as CaCo3
Calcium H: 150 mg / L as Ca.
Magnesium H: 47 mg / L as Mg.
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Iron: 0.12 mg / L as Fe.
Chloride: 190 mg / L as Cl.
Floride: 0.15 mg / L.
Sulphate: 100 mg / L.
Nitrate: 14 mg / L.
Data onwater quantity:
Interpretation of monitoring data suggests that the groundwater flow is predominantly south
to north down the River Nile valley with a component of flow toward and into the river.
Groundwater flux with the Sherwood sandstone past the site can be estimated using Darcy’s
law in Equation 1.
𝑄 = 𝑘𝑖𝑊𝑏

(1)

Where:
Q = is groundwater flux through the site (m3/day).
K= is hydraulic conductivity varyfrom 5 ×10-6 to 4 ×10-5 (0.4 to 3 m /day)
i= is hydraulic gradientis 0.004 to 0.017(m /day).
W = is the width of site normal to flow directionis 750 (m).
b= is the saturated thickness of the aquiferis 1.5 m.
Summary and Conclusions:
Groundwater occurs throughout the subsurface, geologic strata containing usable
groundwater (usually of a reasonable quality) that can flow to wells, and is this suitable for
practical exploitation are termed aquifers.
Aquifers are of major interest and can be described as having economic value in their own
right. Fine-grained, lower permeability strata that bound or isolate aquifer are called
confining beds, or aquitards.
Groundwater is a vital resource in many parts of the world, and potable aquifers require
protection from contamination. Shallow groundwater is often of very poor quality. However,
because groundwater flows (at a direction and speed which may vary temporally),
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contaminants in low-quality shallow zones may migrate and eventually reach a more
sensitive and important water body.
Natural resources economists face many types of problems when they study and evaluate
projects of natural resources. And the problem appears. When economists think in using
production, cost, and benefit concepts.
The constant production factor from the watershed may be one unit of watershed or different
parts from different watershed, which may be localized by certain geographical area.
For easy analysis we suppose that all the water quantity flux (product) flow from certain area
in one watershed.
And the quantity of flow water measured as the water flows from certain area.
The water production can be considered with three parameters (quantity, quality and time).
Thewater volume can be measured as cubic meters or cubic feet.
The main questions are: what time that can be considered for water flow?
What are the quality standards that can be used?
Water quality should be as a thing which has different parametersand quality standards
reflects the water uses. Turbidity is a complex problem and may contain pollution.
Timing problem raised from the fact that the quantity of flow water differs from season to
season or from month to month in the season, and this will make people to pay attention for
water local demand.
When we have statistical information about the variables and constant factor of production,
production analysis may be complete. Water product can be measured from its source by
cubic meter per minute and the water has distinctquality.Production inputs can be explained
by units like working hours, materials used. Instruments or certain equipment’s.
In general all the samples stay within the limits defined by WHO(whorled health
organization)as allowable.
According to the chemical characteristics the water from which the samples have been taken
can be classified as unobjectionable with regard to human consumption. However nothing
can be said about any bacteriological hazard because no relevant analysis was available.
Site investigations and ground water quality indicate that the lower magnesian limestone
(LML) has not been impacted by site related contaminants. It is
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assumed that there are no significant path ways for contaminant migration from other
aquifers to the well site, because other wells depths are 37, 25 and 18 m.
Therefore, no further consideration will be given to this formation.
The range of values for groundwater flux through this aquifer beneath the site is therefore 1.8
m3 / day to 57.4 m3 / day and 6.6 m3 /day for Shaikh Ayad well.
The main findings andrecommendations:
The main findings are:










The water quantity of the well is 6.6 m3 per day.
The cleanliness and purity of the groundwater of Shaikh Ayaad well makes it optimal for
multiple uses.
The multiple uses of groundwater raises a wide range of environmental, social, and
economic issues.
Groundwater is expensive and high technical
The mainrecommendations are:
To know what variables that might be used (time, flow, equipments).
Measures should be taken to maximize the use of available water resources.
Groundwater contributes to food security.
Groundwater protection has socio-economic and environmental parameters.
The need for further research in the economic value of the aquifers.
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Résumé
Le Système aquifère du Saiss recèle des ressources en eau importantes, très sollicitées notamment
pour l’alimentation en eau potable et pour l’irrigation. La sécheresse qui perdure depuis plus de
deux décennies a eu des répercussions négatives sur cette ressource, d’où l’intérêt de recourir à
une gestion appropriée.
L’étude des besoins et de l’offre en eau à l’aide des SIG et du logiciel WEAP sur l’échéancier de
l’étude, a montré une croissance flagrante de l’appel en eau dans la zone de Saiss. Cette tendance
à la hausse est sans aucun doute une conséquence de la dynamique agricole et de l’augmentation
des besoins en eau potable dans cette région accompagné à la diminution du stock renouvelable
d’eau de l’aquifère de Saiss sous l’influence des changements climatiques et de la régression des
précipitations dans les zones d’alimentation de cet aquifère.
La manipulation des différents scénarios non durable pour l’échéancier 2010-2050 sous le
logiciel WAEP montre la fragilité et la vulnérabilité du système aquifère de Saiss. Cependant, la
mise en œuvre d’une stratégie de développement durable et l’utilisation rationnelle des ressources
conduira sans doute à une pérennisation des ressources de ce réservoir.
Mots clés : Maroc, Système aquifère de Saiss, WEAP, Système d’Information Géographique,
Gestion intégré des ressources en eau.
Abstract
Aquifer System Saiss conceals significant water resources, especially for highly stressed water
supply for drinking and irrigation. The drought that has lasted for more than two decades had
negative repercussions on this resource, or the value of using appropriate management. The
methodology applied for the management of resources in this area can be described as the pilot
basin Saiss and even Morocco.
The needs assessment and supply water using GIS and WEAP software on the timing of the study
has showed a growth of gross water use in the area Saiss. This upward trend is undoubtedly a
consequence of the dynamics of agriculture and increasing demand for drinking water in this
region together with the decrease in the stock of renewable aquifer water Saiss under the
influence of climate’ changes and regression rainfall in recharge areas of the aquifer.
The manipulation of scenarios unsustainable schedule for 2010-2050, under software WAEP,
shows the fragility and vulnerability of the aquifer system Saiss. Nevertheless, the
implementation of a strategy for sustainable development and rational use of resources will
probably lead to a perpetuation of the resources of this reservoir.
Keywords: Morocco, Saiss Aquifer System, WEAP, Geographic Information System, Integrated
management of water resources.
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INTRODUCTION
De part sa situation géographique, le Maroc est situé dans une zone d’influence du climat semi
aride reconnu par ses ressources en eau limitées et irrégulières dans le temps et dans l’espace.
Ces ressources sont de plus en plus rares du fait de la croissance continue de la demande, de
l’amélioration du cadre de vie, des développements industriels et agricoles et des variations
climatiques.
Le bassin de Saiss appelé aussi bassin du Meknès-Fès a attiré l’attention de nombreux géologues
par sa situation géographique entre le Rif et le domaine méseto-atlasique. Il est constitué par des
terrains miocènes reposant sur des formations liasiques et surmonté de formations plioquaternaires ; il est, par ailleurs, bordée au nord par les rides pré-rifaines (Taltasse, 1953; Cirac,
1987 et Harmouzi, 2009).
Sur le plan géomorphologique, le bassin de Meknès-Fès est subdivisé en deux plateaux étagées :
le Saiss de Meknès à l’ouest, et le Saïsss de Fès à l’est, séparés par une flexure d‘une dénivelée
de 100 à 150 m.
Dans la zone d’étude, deux aquifères importants sont distingués (Essahlaoui, 2000 et Amraoui,
2005): une nappe profonde du Lias et une nappe phréatique qui s'étend dans les formations du
Plio-Villafranchien. La nappe phréatique est en étroite communication directement ou
indirectement avec la nappe profonde du Lias, dont elle constitue l’exutoire principal, notamment
par drainance verticale ou à travers les failles et flexures.
MATERIEL ET METHODE
 Présentation des données et des méthodologies spécifiques
Plusieurs logiciels et applications ont été utilisés pour l’élaboration de ce travail, à savoir :
WEAP, ArcGis, Arc Hydro et Excel.
Les données de base utilisées pour la simulation des besoins en eau du Saiss ont été des
différentes études d’ABHS (ABHS, 2008 et 2011) disponibles, des schémas directeurs d’eau
potable des villes de Meknès et Fès et des données extraites des différentes thèses et mémoires
ayant pour thématiques les ressources en eau du Saiss.
 Approche méthodologique
 Approche méthodologique de modélisation de la demande en eau potable.
Dans l’objectif de minimiser les sites de demandes en eau nous avons réparti les besoins
en eau potable pour le bassin en deux sous pôles :i) Pôle de Meknès regroupant les villes de
Meknès, Boufekrane et centres ruraux des provinces de d’El hajeb, Khemisset ; ii) Pôle de Fès
assurant l’alimentation de la ville de Fès et les centres ruraux des provinces de Sefrou et de
Moulay Yacoub qui font parties de la zone d’étude.
Dans le même but, nous considérons que les demandes en eau des villes de Meknès et de Fès
regroupent aussi les besoins en eau des populations non branchées, industrielles, touristiques,
administratifs, et les besoins en eau du cheptel.
 Approche méthodologique de modélisation de la demande agricole
A l’échelle du bassin de Saiss, les prélèvements agricoles élémentaires représentent un
nombre important de points de prélèvements (plus que 9000 forages) et une diversité de
conditions d’accès à la ressource, de modes d’irrigation, et de types de valorisation agricole.
L’option retenue pour la représentation de la demande agricole dans le modèle de gestion
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hydraulique du bassin est un ensemble d’unité élémentaires de demande, les Unités de
Prélèvements Agricoles (UPA), chaque UPA représentant un groupe de prélèvements agricoles
caractérisés par des conditions agro-socio-économiques comparables d’utilisation de la ressource
en eau et un point de prélèvement précis dans les unités de ressources en eau exploitées.
Pour l’évaluation des prélèvements de l’eau, l’approche adoptée a consisté en l’estimation des
prélèvements par sous région en se basant sur : i) L’assolement spécifique pour chaque culture ;
ii) Besoin nette pour chaque type de culture ; iii) Des paramètres climatiques ;
 Projections future de la demande en eau potable
Pour répondre aux incertitudes sur les prévisions des besoins en eau futurs, on considérera trois
hypothèses d'évolution des consommations, à savoir :i) "Hypothèse haute", ii) "Hypothèse
basse", iii) "Hypothèse moyenne ou probable".
Les projections seront estimées aux horizons : 2020, 2030,2040 et 2050. Le tableau 1 résume les
Taux d’Accroissements Annuels Moyens prévisibles (TAAM) utilisés pour la simulation des
besoins en eau de la zone d’étude.
 Projections future de la demande en eau agricole
Pour répondre aux incertitudes sur les prévisions des besoins en eau futurs, on considérera trois
hypothèses d'évolution des consommations, à savoir : i) Scénario 1qui désigne "Hypothèse haute
qui correspond à un scénario tendanciel conservant la même évolution enregistrée durant ces
décennies, ii) Scénario 2 qui désigne "Hypothèse basse ou optimiste ", iii) Scénario 3 qui désigne
"Hypothèse moyenne ou réaliste".
Les projections seront estimées aux horizons : 2020, 2025, 2030, 2040 et 2050. Le tableau 2
résume les taux d’accroissements prévisibles utilisés dans le montage des différents scénarii sous
WEAP.
RESULTATS ET DISCUSSION
 Recharge de la nappe
La recharge naturelle (RN) de la nappe phréatique correspond à l’infiltration efficace des pluies.
Sur l’ensemble du bassin de Saiss l’infiltration (I) moyenne annuelle estimée est de l’ordre de
10%. La nappe de Saiss couvre environ 2221 km², cette valeur à été mesuré automatiquement à
l’aide du logiciel ArcGis sur la basse des limites de la nappe existantes. Le calcul pondéré des
précipitations par la méthode des polygones de Thissen a donné 460 mm comme pluie moyenne
sur l’ensemble du bassin. RN = P(m) x S(m²) x I(Coefficient d’infiltration), RN = 101 Mm3/an.
Les données disponibles sur la recharge de la nappe profonde affiche un renouvellement annuel
de ce réservoir de l’ordre de 100 Mm3/an ce qui revient à une recharge annuelle total du système
aquifère d’environ 200 Mm3/an.
 Modélisation des ressources et besoin en eau du Saiss
Les résultats de l’application du modèle WEAP dans le bassin versant de Saiss sont présentés
sous formes cartographique, graphique et tableau en considérant les différents scénarii étudiés
dans le cadre de la présente étude. La configuration finale du bassin de Saiss créé avec le modèle
WEAP est présentée sur la figure 1.
La demande en eau globale (eau potable et eau d’irrigation) du bassin de Saiss à l’échéancier
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d’étude est présentée dans la figure 2.
Dés la première année de simulation des stockages des ressources souterraines, on constate une
nette diminution des niveaux des réserves de Saiss. Cette évolution confirme d’avantage la
tendance baissière remarquée ces dernières décennies.
La simulation à été réalisé en conservant les mêmes modes d’exploitation des ressources
hydriques basés essentiellement sur l’utilisation des eaux de la nappe phréatique et la nappe
profonde dans les bilans affiche dors et déjà un déstockage annuel d’environ 100 Mm3.
Ainsi, nous remarquons une disparition rapide selon le scénario tendanciel de la nappe phréatique
en 2020 suivi d’un déstockage complet des réserves de la nappe profonde en 2025, si les
utilisateurs des eaux de Saiss gardaient le même rythme de croissance dans le secteur agricole
observé lors des dernières décennies.
De même pour les scénarii optimiste et réaliste nous prévoyons une disparition de la nappe
phréatique et profonde en 2025 avec une légère résistance de la nappe profonde selon le scénario
optimiste jusqu’au 2030.
Le figure 3 montre l’évolution des quantités d’eaux souterraines disponibles ou l’évolution des
stockages d’eau dans le système aquifère de Saiss jusqu’à l’horizon 2050, avec une situation de
référence correspondante à l’échéancier actuelle et en tenant compte l’impact des différents
scénarii étudiés.
Afin de réduire le déficit et de préserver les eaux souterraines, pour faire face au déséquilibre
persistant entre la demande et les ressources en eau, un schéma d’aménagement de l’eau
susceptible d’assurer la conservation et la préservation des ressources en eau et leur adéquation
avec les besoins, est proposé, basé sur la mobilisation maximum des eaux conventionnelles et
non conventionnelles et sur la gestion de la demande. Ce schéma favorise une utilisation
efficiente de l’eau pour atténuer d’une manière significative le déficit en eau au niveau du
système aquifère de Saiss en vue d’assurer sa durabilité. Les options de base du scénario proposé
sont : i) La mobilisation des eaux de surface ; ii) L’économie de l’eau en irrigation ; iii) La
recharge artificielle ; iv) et la réutilisation des eaux usées traitées des grandes agglomérations.
Les résultats de simulations du stock d’eau dans le système aquifère de Saiss en réalisant la
mesure citée ci- dessous est présenté dans la figure 4.
CONCLUSION
Dans le bassin du Saiss, une longue période de sécheresse couplée à la surexploitation, a rendu
urgent le recours a une gestion durable des ressources en eau aussi bien sur le plan quantitatif que
qualitatif.
Le logiciel WEAP est très favorable pour établir des scénarii d’évolution des ressources en eau,
en tenant compte des différents facteurs extramuros au système aquifère.
La modélisation des différentes situations d’évolution des activités anthropiques consommatrices
d’eau à tiré l’alarme sur la demande en eau galopante et en progression continu au niveau du
bassin de Saiss. Les simulations des stocks d’eau souterraines suivant les scénarii non durables
ont montrées une chute catastrophique à moyen terme suivi d’un déstockage des réservoirs d’eau
de la région.
Le montage d’un scénario durable à été basé sur les potentialités de la région et de sa vocation
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agricole à l’échelle nationale. L’application progressive des plans d’actions proposés pour la
sauvegarde du système aquifère de Saiss aura des impacts positifs sur la régénération et le
rehaussement des niveaux de la nappe et par la suite sur la réapparition.
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Tableau 1: Taux d’Accroissements Annuels Moyens pour la projection future de la demande en eau potable du bassin de
Saiss
Table 1 : Annual Rate Increases Means for projecting future demand for drinking water basin Saiss

Tableau 2: Taux d’Accroissements Annuels Moyens pour la projection future de l’évolution de l’irrigation privée dans le
bassin de Saiss
Table 2 : Annual Rate Increases Means for projecting future trends of private irrigation in the basin Saiss
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Maraîchage

5,00%

2,00%

3,00%

Arboriculture

5,00%

2,00%

2,50%

TAAM (%)
fourrages

Scénario
tendanciel

Scénario
optimiste

Scénario
réaliste

«3

1

2

0,00%

0,00%
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céréales

-5,00%

-2,00%

2,00%

Légumineuses

5,00%

0,00%

0,25%

Cultures
industrielles

0,00%

0,00%

0,00%

Figure 1: Situation géographique du bassin de Saïss, et sa présentation sous WEAP
Figure 1 : Geographic situation of the Saïss basin and its presentation in Water Evaluation
And Planning System (WEAP)
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Figure 2: Evolution de la demande en eau globale dans le bassin de Saiss.
Figure 2: Evolution of the total water demand in the Saïss basin

Figure 3: Simulations du stock d’eau du système aquifère de Saiss suivant les scénarii non
durable
Figure 3: water stocks Simulation of aquifer system of Saïss following the unsustainable
scenarios.

30

laboration d’un modèle de gestion intégrée des ressources en eau du bassin par l’outil
WEAP

Ali ESSAHLAOUI 1, Khalid
MIMICH 1, Rokia BOUKHARI
TALEB 1, Abdellah El HMAIDI 1,
Abdelhadi EL OUALI1, Omar EL
KHARKI2 et Jamila MECHBOUH3

Figure 4: Simulations du stock d’eau du système aquifère de Saiss suivant le scénario de
gestion durable
Figure 4 : Simulation of water stocks of the aquifer system following the sustainable
scenarios
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المقدمة:
وصففالحكماءفففمالحكءفففمالص مفففدلو أففف لفقوفففقالولولىفففملف اففقالد ملفففيل ىفففملواء فففيلحكءفففقح الحكءم فففيل ففف لحكم فففم ل
ىففملحكففمل لفففهل ففق م الول ففملحيةفففيلحكءم ففيلف ففاىيل مكء ففييلولك فف لف ففاىيلفمى ففيال ففمم لف ففملاوعلحك ففمك لول
ففففهلهفففء ملحك فففمحالحكفففقللل فففمم لففففهلةىفففيلحكءفففقح الحكءم فففيل ففف لم فففمللاوىفففيلولحك فففمح الفءفففملكفففدلوثفففمحللسفففىً مل ىفففمل
حكء محم لحكز ح يلول ىملحيمتمجلحكز ح لوليس ءمل ل صللحكص اليم محملساقطلحألفطم .ل
ولوةففففيلف فففم لم فففملاوىفففيلفقهفففقللحكًمففف لسفففًً ملحك فففموالحكتففف لص ففف ل ىفففملحك فففملاحأفففللحكمفففموالحكتمد فففيلول
حيلمحم فففيلولحيةففففيلحكءم فففيلفففف لاوعلحكافففقح لةح لحص فففمالفت فففما لك فففمل ففف ث مح ل ىفففملحةتصفففمالم لحك فففمحاالولحسفففًمص مل
ولحكظفففموللحكطً فففيلحكءتءلىفففيلصمكا فففمللحك فففم لل فففهلحكتا فففمح لحكء مأ فففيلولضفففمام لحيحتًفففم لحكمفففمح لال ففف ل
فففهلاو لاوعلحكافففقح ل ففف لحسففف ت ممعلحكء فففاىيلففففهلوفففمحاللأ فففئلحكمصففف لحكءم فففيلكى فففمحال ىفففملحكفففمل لففففهلو ل
حدًفففملم فففًيلففففهلطفففقعلحك فففمل اففف لهفففءهلحكمفففموالحك محة فففيلولكافففهلف فففمص لحك فففملول وح فففم ل ففف لدفففللففففهل مد فففملول
حلمح .ل
ولوةففففيلحك فففمحالحكءم فففيل ففف لحكقةففف لحكممهفففملدقم فففملف فففاىيلكففف لك فففملحءملفففيلصمكافففممق لحكفففموك لحكفففقلللمفففمال
حافففقال حكفففموعلحكءت فففمطنيلصمألم فففم لفءفففمللفففم لحكفففموعلحيأفففمالحكتففف ل ًففف لف فففمل ىففف لحيم فففم لح ل ءفففللو ففف ل لًت فففمل
هم صيلفصمكحلحك محال مضلحكمم ط.ل
ولحكءفففمالافففقلحموفففيلحم فففمم يلولك ففف لسفففى يل ًفففمللول فففتمالولكففف لحافففملفء قحفففملكفففموعلاو لوأفففمالولحمءفففمل
حفففف ل مهففففدلف ط ففففم لحكاامح ففففيلحكطً ففففيلولحكتم لخ ففففيلولحيم ففففمم يلحكتفففف ل مففففمالحك ةففففم لفففففملصفففف هلحكففففموعلول
حكءاتء م .ل
ل
ولةفففملحفففما لحكافففقحم هلحكموك فففيلافففقحلحكمففف لصففف هلحكفففموعلحكءت فففمطنيلولكافففهلحكتا فففمح ل ففف لحكقحةففف لحك مسففف لول
حيةتصفففماللكفففً ئلاوعلحك فففمك لولحكمفففمو ل حكتففف لففففملص فففملحك فففمك لحيةى ء فففيلول ً م فففملحيةتصفففماليلولض فففق لحكمموفففيل
حكفف ملففففقح الحكطمةففيل ففف لدل فففملفففهلاوعلحك فففمك الولفففف لةلففما لحمتفففمجلحكًتففموعلول صفففم ملحسففف م ل فف لح ومفففيلحيأ فففم ل
ا ففف لاوعلحكء فففمص ل ىفففملو فففللحكء فففم لد فففى يلكت فففقلئلحكففف ا لحكممصفففلل ففف لفقح اافففملحكطً فففيل ىفففملوسفففم لو ل
حكءفففمالثففففمو لطً فففيلولك ففففملحففف لحسففففتا ك ملوللظ فففملاففففقحل فففف لفقةفففال مد ففففملولحلفففمح لفففففهلحك فففمحال فففف لح ومففففيل
حيأ م .ل
ول ففف لضفففللاففففق لحكظفففمولل ًففف لفمدففففزلحكم حسفففم لحيسفففتمح ا يلولحيةتصففففماليل ففف لوح ففف طهل ففففممل8811ل
صففف لحكء فففم لولكففف لحكففف طلسفففتاق لحكا ففف يلحكء ءفففيل ففف لحك فففمالحيوسفففطلولحل فففمل ًففف لحكءمىىفففق ل ففف لفففف ءملحكىا فففيل
حيةتصفففماليلكافففم لحسففف ملحكء افففقا ل ففف لاف ففف ل8818لصففف لحكء طافففيلسفففتقحودلماصفففملسففف قلمل ففف لحيلفففمحالحكءفففم للًىففف ل
811لفى فففم لفتفففملفا ففف .ل كفففقحلولكافففق لحك فففمحالاوكفففيلحكءصففف لسففف قحودلف فففا لفم فففيلففففملكففف ل قةففف لحسفففتمح ا يل
كألفهلحكءم ل لهقالحكت ملمح لحكتمد يل–لحيلمحم ي.ل
لت ءهلحكًم لحكءًمح لحي ي:ل
 .8حكءًم لحألوع:لحك قحفللحكطً يلحكء ثم ل لف طايلحكم حسي:
 .2حكءًم لحكلمم :لحكء مامح لولحي مة م لحكموك ي:
 .3حكءًم لحكلمك :لحكتصم لالحكءم يلكمقضلاوىيلكىءم ل()2182-2111للول(:)2182-2111
 .2حكءًم لحكمحص :لحك ةيلص هلحكمص لحكءم يلولحكء محم لحكز ح ي:
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حكءًمفففف لحكخففففمف :لفقةففففالحك ففففمحالفففففهلحي مة ففففم لحكموك ففففيلولحكء ففففم ل لحكتفففف ل ا ء ففففملحكففففموعلحكءت ففففمطنيل
كألم م :
حيست تموم لولحكتقص م :
حكءصما :
حكءىخ لصمكىايلحيماى زليلولحك مص ي:

ل
مشكلة البحث:
 .8اللحكموعلحكءت مطنيلكألم م ل(اوعلحكء ً )لف لاوكيلحكءص لحك محالفىتزفيلصمكمص لحكءم ي.
 .2اففففللا ففففمفلحأففففت لل فففف لحكتصففففم لالحكءم ففففيل فففف لحكءمطففففم لحكء ت ففففم ل فففف لحففففقضلف طاففففيلحكم حسففففيلكىءففففم ل
(.)2182-2111
 .3اللا مفل ًملهل لحكء محم لحكءز و يلف لحكتًملهل لحكمص لحكءم ي.
 .2افففللا فففمفلفقةفففالكى فففمحالكىمفففملففففهل افففموةح لاوعلحكء فففمص لولحيكتفففزحملصمي مة فففم لحكء افففقا لحولحكء موهفففم ل
حكءًمفي.
الفرضيات:
 .8حكموعلحكءت مطنيلكألم م ل(اوعلحكء ً )لف لاوكيلحكءص لحك محالل ملفىتزفيلصمكمص لحكءم ي.
 .2ا ففففمفلحأففففت لل فففف لحكتصففففم لالحكءم ففففيل فففف لحكءمطففففم لحكء ت ففففم ل فففف لحففففقضلف طاففففيلحكم حسففففيلكىءففففم لفففففهل
(.)2182-2111
 .3ا مفل ًملهل لحكء محم لحكءز و يلف لحكتًملهل لحكمص لحكءم ي.
 .2ا مفلفقةالكى محالكىمملفهل اموةح لاوعلحكء مص لولحيكتزحملصمي مة م لولحكء موهم لحكءًمفي.
أهمية الدراسة:
 .8ص م لواء يلحكتزحملاوعلحكء مص لصمكمص لحكءم يلكموعلحكءص .
 .2ص فففم لواففف لحي مة فففم لولحكء مافففمح لولحكء موهفففم لسفففمصاملوليحافففمالولفقةفففالحك فففمحالففففهلاوعلحكء ًففف ل ففف لافففقحل
حكامم لك مملحكتزحف م.
 .3ص م لواء يلحكتصم لالحكءم يلولدء م ملول ث مح مل ىملحكقحة لحكءم لكء طايلحكم حسي.
 .2ص ففففم لواء ففففيل ًففففملهلحكمصفففف لحكءم ففففيل ىففففملحكء ففففمحم لحكز ح ففففيل فففف لحكءمم ظففففم لحكء ت ففففم ل فففف لف طاففففيل
حكم حسي.ل
 .5ل
الموقع الجغرافي:
اففف لف طافففيلحكم حسفففيلصففف هلاح م ففف ل فففمضل()31-81ل فففءميل ففف لوز فففدلحي ىفففمل ففف ل مد فففملحكفففمل()28ل فففءميل
ففف لوز فففدلحيامفففملل حففف لأملطفففيل()8لول فففملحك ظفففملكءقةففف لحك فففمحالحكاامح ففف ل ففف لحكافففزالحيامفففمل ففف لحفففقضل
اوىفففيلولفامو فففدلثففف تلاوعلاففف ل مد فففملولحلفففمح لولسفففق لمل ى فففقحلحكءقةففف لوثفففم لسفففىً يلمموءفففيل فففهل افففموةلاوعل
ح فففمك لحكمفففقضل( مد فففمالحلفففمح السفففق لم)ل ىفففملحكمافففقالحكءم فففيلكفففموعلحكءصففف ل(حك فففمحا)لمت افففيلكملًفففيلدفففللاوكفففيل
ففف ل ما ففف لم قهففف مل حيةتصفففماللولحيوتءفففم لك فففامم ملوليسففف ءمل ففف لحكاقحمففف لحكتففف لل تءفففمل ى فففمل ففف لحسفففتا عل
حكءقح الحكءم ي.لل
ولمت اففففيليأففففت للحلففففموكقو ت ملولحكقو ففففيلحك مسفففف يلولحيةتصففففماليلك ففففق لحكففففموعلحاالحكففففملحثففففم لحكال ففففمل
ففففهلحكء فففا لولحكءصفففم لكىت ففف لحكامففففلل ففف لسفففً لل قةلففف لحكء فففم لحكء فففتمديل ىفففملحكفففمل لففففهلحك ملفففملففففهل
حكىاماح لولحي مة م لص هلولى لحكموع1.ل
المبحث االول :العوامل الطبيعية المؤثرة في منطقة الدراسة:
ل ًففف لم فففملاوىفففيلففففهلحكء طافففيلحكاًى فففيلحك مك فففيل ففف ل مد فففملولحلفففمح ل(وًفففمعلطفففق و لولةحوفففمو )الول تافففق ل
ف فففم لحك فففملففففهلفصفففما لأم و فففيلاففف لحيفطفففم لولحكلىفففقجلولحكء فففم لحكاق فففيلولحكتففف ل خ ففف لوء فففملك قحففففلل فففم ل
ءفففلل ىفففملحأتفففزحعلدء م فففملول ًفففملهل قةل فففملولف فففملحكً فففيلحكا قكقو فففيلحكتففف لك فففمل ففف ث ملدً فففمل ىفففملحكتصفففملال
حكءفففم لوللظ فففملوثمافففمل ففف ل ءى فففم لحكت فففم لحكفففملصفففمطهلحي ض.لول ففف ل ءى فففم لحكتًخفففملففففهلحكتمصفففيالكفففقحل مكتففف ث مل
حكءًم فففملكىظفففموللحكا قكقو فففيل ىفففملحكتصفففملالحكءفففم لل مصفففمل ففف ل ءى فففم لحكت فففم لحكفففقللل تءفففمل ىفففملص فففيل
حكصخق .ل
ول ففف ثملحكظفففموللحكاقكقو فففيل ىفففملحمتظفففمملحكتصفففملالحك فففمللحك ففف قللحكفففقلللخ ففف لكت فففمةطلسففف قللل فففمل
ف فففتظ 2لولكىً فففيلحكا قكقو فففيلحل فففمل ففف ث مل ىفففملحأفففت للح امافففم ل فففًايلحكتصفففملالحك فففمللول مملفففملحمءمط فففم3لول
تًفففملهلحكتاقل فففم لحكا قكقو فففيل ففف لف طافففيلحكم حسفففيلول ففف ل اقل فففم لحك صفففملحكاق حسففف لولحكتملمسففف لصمإلهفففم يل
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حكفففمل اقل ففففم ل صففففملحكً ل تقسفففف هلحكءتءلىففففيلصتاففففقلهلحكًخت فففم للحيسفففف للولحي ىففففملولحل ففففمل اقل ففففم ل مسففففًم ل
فم وم لحيم م الولا لحكمسقص م لحك مليلحكممللي4.ل
ل
ل
ل
ل
خريطة ()1
موقع منطقة الدراسة

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على:
وفيقققس حسقققين الخشقققابي احمقققد سقققعيد حديقققدي ماجقققد السقققيد ولقققي محمقققدي المقققوارد المائيقققة فقققي العقققراقي مطبعقققة
جامعة بغدادي بغدادي 1891ي ص 64
ولك ق فففيلحكتمصفففيلوثفففملدً فففمل ففف لحكتصفففملالحك فففمللوللظ فففمل ففف ل ءى فففم لحكت فففم لول ءى فففم لحكتًخفففمال
ففف حقحضلحكتاقلفففيلةح لحكتمصفففيلحك فففطم يلحك مك فففيلحك مةلفففيلولحكتففف ل اففف ل مت فففملححفففقحضلدً فففم لكىء فففم لحكاق فففيلفتم افففيل
حكاملفففم ل تصفففالحم م افففملولم مح فففملصمكاملفففم لحكفففمح ل ىفففملففففمح لحك ففف يلفففف لم فففًيلةى ىفففيلففففهل صفففملالة وح ل
حك فففم لولف فففمعلحك تصفففملاالوففففملوحفففقحضلحكتاقلفففيلةح لحكتمصفففيلحك فففطم يلحكقحطنفففيلحك مةلفففيلولحكتففف ل اففف ل مت فففمل
ححفففقحضلف فففم لوق فففيلل فففملفتم افففيلصمكاملفففم ل فففم لحم م افففمل تصفففالص فففًيل مك فففيلففففهل صفففملالة وح لحك فففم ل
وف معلحكتصملا.ل
ل
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ول ختىففففال اقل ففففم ل مصففففيلحكء ففففمط لحكاًى ففففيلولحكءتءقوففففيلول مصففففيلحكء طاففففيلحكصففففممحوليلص ففففً لضففففمولل
حكء ففمولول ففم لحيممففمح لولمق ففيلحكءففما لحيملحكقحكففم الكففقحل ق فف ل ففم لححففقحضل اقلففيلم ففملاوىففيلفففملصفف هلحكتمصففيل
حكاى ففف يالولح للمكً فففيلفافففمف لحكتفففم لص فففيلفتقسفففطيلولص فففيل ء افففيلولحكتفففم لحك فففمىيلحكاًى فففيلولحكتفففم لحكً فففيل
حكمءمحالحك ء ايلولحكءتقسطيلول م لحكى لقس قعلولحكتم لحكا ت م يلحكءتقسطيلحك ء لولحك ء اي5.ل
ولل مصفففملوثفففملحكت فففم ل ل ىفففملحكتصفففملالحك فففمللففففهلةلفففما لحولماصفففم لسفففم يلوملفففم لحكء فففم ل ىفففمل
سففففطحلحي ضال فففف لحكء ففففمط لحكاًى ففففيلولحكءتءقوففففيل ففففزاحالا وففففيلحيممففففمح لولاففففقحللفففف اللحكففففملةلففففما لسففففم يل
وملفففم لحكء فففم لولةىفففيلحكت فففم لولحمخ فففمضلم فففًيلحكتًخفففملص ءفففمل ففف لحكء فففمط لحك ففف ى يل اىفففيلحيممفففمح للففف اللحكفففملةىفففيل
وملفففم لحكء فففم لولصمكتفففمك لةلفففما لحكت فففم لولحكتًخفففملولكىت فففم ل لاو حلدً فففمحل ففف لحأفففت لل قةلففف لحكت فففمةطلحكلىاففف ل
ولحكءطمل.ل
كففففقحل مك فففف قيلولحكقالففففم لحكءمء ففففيلفففففهل فففف ث ملحي فففف مللحك ء فففف لولحكملففففميلحكمح نففففيل فففف لحكء ففففمط لحكاًى ففففيال
ءتفف مةلصتاءفف لدء ففم لدً ففم لفففهلحكففلىلل فف ل صففللحك ففتمالول ففتءملاففق لحكلىففقجلحكففملم ملففيلحكمص فف لولووح ففللحكصفف ال
ح ف ل ًففمول تففم لحكففقوصم لفففزوا لحيم ففم لصمكءففمالأ ف عل صففللحكص ف الحكاففملالص ءففمل ففزاحالدء ففيلحيفطففم لحك ففمةطيل
ىففففملحكءم ففففم لحكاًى ففففيل ىففففملفففففملل ففففاطل ىففففملحكء خ ففففم ل ةلح لدء ففففيلحكت ففففمةطل ت مسفففف لطمالففففملففففف لةلففففما ل
حي مل6.ل
ولكء فففمولف طافففيلحكم حسفففيل ففف ث محلدً فففمحل ىفففملأصفففم لحكاملفففم لحك فففمللح ففف لصففف لف طافففيلحكم حسفففيلول
يسفففف ءملوحففففقحضلحكتاقلففففيلهففففءهلحكء ففففمول ففففًدلحكمطفففف لول ففففًدلحكاففففمللح فففف ل صفففف الف ماكففففيلثق ملقلفففف لكففففقحل
ف ففففمي لا وفففففم لحكمففففمح ل فففففمة لدىءففففملح ا فففففمل ففففءميلدءفففففملح لحفطففففم لف طافففففي7لحكتاقلففففيلاففففف لفففففهلحك فففففقلل
حي صم للولحكت م ل لول اطلف ظء مل ل صللحك تمالولحكمص .ل
ولكزلفففما لحكءفففمالحكمفففمح للحك ففف قللولحك صفففى ل ففف لف طافففيلحكتاقلفففيل ففف ث محل ىفففمل ءى فففيلحكاملفففم ال ففف الل
حمخ فففمضلحكمفففمح لفففف لةلفففما لحكمطقصفففيلحك فففً يلحكفففمل فففءقعلحفففقضلف طافففيلحكتاقلفففيلصمكت فففمةطلحكلىا فففيلص ءفففمللففف الل
ح فففمللا وفففم لحكمفففمح لصمحلفففيل صفففللحكمص ففف لحكفففملةوصفففم لحكاتفففللحكاى ملفففيلحكءتمحدءفففيل ىفففملةءففف لحكاًفففمعلفءفففمللففف الل
حكملحموتل ممم لف موني8.ل
ل
ل
ل ولكى ًففففم لحكطً فففف ل فففف ث ملةى ففففلل ىففففملحكتصففففملالحك ففففمللحةحلفففففملةق مفففف لصمك قحفففففللحكطً ففففيلحيأففففمال
ل مصفففمل ففف ث م ل ففف لح مةفففيل حكاملفففم ل ىفففملسفففطحلحي ضلولحكفففمل اى فففللحفففم لحكاطفففمح لحكءطملفففيلحك فففمةطيلولل ءفففلل
ىفففملوةملفففيلحكتمصفففيلففففهلحكت اففف لكتففف ف هلحيفتصفففمىلولحك فففقةالولل ءفففلل ىفففمل اى فففللحفففم لحك فففممم لولل ففف ل ففف ل
قةلفف لف فففم لحيفطففم لكءفففم لطقلىففيل ىفففملفففمح لحك ففف يلوللففق مل اقلفففيلكألم ففم لصمإلهفففم يلحكففملح مةفففيلحكاملففم لص فففً ل
وففففقو لحك ء اففففيلولفففففهلحك ًم ففففم لحكطً ففففيل فففف لف طاففففيلحكم حسففففيلافففف لو ففففام لحكًىففففقطلولحكصفففف قصملولحكمففففق لول
حكم م شلولحك ى لولحك ق م لولحك مو لحكًمللول ام لحك ءم 9.ل
المبحث الثاني :المعاهدات و االتفاقيات الدولية بين العراق و تركيا و ايران:
أوالا :المعاهدات و االتفاقيات المنظمة لتوزيع المياه ما بين العراق و ايران:
ا ففف لحكء فففم لصففف هلحك فففمحالولحلفففمح لكففف ل فففاللسفففمصاملمزح فففملحولأ فففملصففف هلحكفففموكت هلأل لحك مسفففيلحكءم فففيل
ح تءففففم ل(فًففففمولحكمفففف لحكءات فففف )لول ا فففف لحكء ففففم لص ففففالل ففففماعلحتففففمل8882الولص ففففملاففففقحلحكتففففم ل لصففففمولحكاممفففف ل
حيلمحمففف لصمسفففتا علف فففم لحيم فففم لحكمموالفففيلحكء فففتمديلولحم فففمالف فففم ل لأزم فففيل ى فففمالفءفففملواالحكفففمل ثفففم ل فففمال
فهلحكء ا لف لحك محا.ل
كفففقحلكاففف لحك فففمحالحكفففملحاففف لحكافففممق لحكفففموك لكىت فففموضلفففف لحكاممففف لحيلمحمففف لحفففقعلحسفففتا علف فففم لحيم فففم ل
حكمموالففيلحكء فففتمديلول اففم ل فففم لح مة ففم لولف مافففمح لكت ظفف لحسفففتا علف ففم لحيم فففم لحكمموالففيلف فففقل ففملحكموكفففيل
حك لءمم فففيلففففهلواء فففمل(ف مافففم لةافففم )ل فففممل8638ل حكتففف لوهففف لحكمفففموالففففهلحك فففءمعلحكفففملحكا فففق لصففف هلحكفففموكت هل
ثفففف لف ماففففم لح هففففموملحيوكففففملولحكلمم ففففيلصتففففم ل ل8123ل8127-ل ففففم فل ففففملوسففففطمالفففففهلصملطمم ففففملول وسفففف مل
حكا صمليلص هلحكموكيلحك لءمم يلولحك م س يل ل ممل.8888ل
ثفففف ل قة فففف ل صمو قدففففقعلط ففففمح لحكففففقللوةففففمل فففف ك الكا ففففيلفففففهلف ففففموص لحاففففقفت لحلففففمح لولحك ففففمحالكتاملففففمل
حكمفففموال ىفففملوسفففم لف مافففم لح هفففموملول ففف ل فففممل8883لوهففف لصمو قدفففقعلحيسفففتمميلصم فففق لدفففللففففهلصملطمم فففمل
ول وسففف ملحكا صفففمليلولاففف لحكقث افففيلحيسمسففف يلحكتففف لح تءفففم ل ى فففملحكمفففموالصففف هلحك فففمحالولحلفففمح الول ففف ل فففممل
8882لحدفففم لفممهفففملةقف ففف ق لحكءقة فففيلصففف هل مد فففملولحلفففمح ل ىفففمل مملفففملحكمصففف لحكءم فففيلكى فففمحال ففف لص فففئل
حيم م لحكممواليلحكء تمديلحست ماحلحكملصمو قدقعلحيستمميل10.8883ل
وفففمل فف ل ففمل تففم لحك ففملحكءىافف لولص ففمل ففق ملحك ةففم لصفف هلحكًىففملهل8832لا فف لحك ففمحالكتاففمل ل ففاقالحكففمل
حيفففف لحكءتمفففم لصففف هل فففمل فففمملحكتفففزحملحلفففمح لصًمو قدفففقعل8883لولحكافففمح ح لحك حافففيلص ففف ل لً ففف لحكمفففمواالولةفففمل
ففف لولودفففم ل فففممل محكفففيل
ودفففملحك فففمحال ىفففملحاء فففيل فففطلحك فففم لدقمفففدلحكء فففقلحكقح فففملكى فففمحاالكافففهلحلفففمح ل
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مملفففملحكمفففموالأل لفخفففم ملحكمفففموال فففممل8882لص ففف ل ىفففملف مافففم ل8127الولاففف لل فففمل فففم يلك فففمملفقح افففيل
حكًمكءم لحك م س ل ى ملولل ملفصماال ى ملفهلةًللحكموكيلحك لءمم ي.ل
ول ففف ل2ل ءفففقةل8837ل حصفففلل فففمللل ففف لحي مة فففيلحكمموالفففيلحصفففى لصءقوًفففدلحلفففمح ل ىفففملفا ففف لوملفففمل
ف ل ففطلحك ففم لحفففمملف ففمال ًففماح الح ل ففمةعلحك ففمحال ففهلوففزالفففهلف ماففدلحكقط ففيل فف ل ففطلحك ففم لكء ففم يل(7ل
ول2/3لد ىقلفتم)لولوصًحلأطلحكمموالحفمملف مال ًماح للءمل لفامالحكء م لحك ء ايل(أطلحكتمكقف).ل
ول فف ل ففممل8858لص ففملة ففمملحك ظففمملحكاء ففق لل فف لحك ففمحالولحم ففممصدلفففهلحىففالصاففمحال تمفف لحلففمح لفىففال
حكمففموال فف ل ففملحك ففم لففف لحك ففمحالحففقعل ففطلحك ففم لفففهلوملففملولطىفف لصفف ل اففق لحكمففموال فف لف تصففالحك ففمل
حكصفففمكحلكىء حفففيل ىفففملطفففقعلحكمفففموالحكء فففتمديل ففف و ل ىفففملف فففم م لحمدفففيلحكتءفففمالحكامالفففيل ففف ل فففءمعلحك فففمحال
حتفففملة فففمملثفففق ل8861ال ففف ل فففممل8868لح ى ففف لحلفففمح لحكافففمالح مة فففيل8837لول طفففق لحكقهففف لحكفففملحفففملحكصفففمحلل
حك امل11.ل
ول ففف ل فففممل8872لطفففميلحك فففمحالف فففاىيلحكصفففمحلل ىفففملحكمفففموالفففف لحلفففمح ل ففف لفاىففف لحيففففهلحكفففموك لول
حيفففف لحكءتمفففم الص فففماملصفففمو لحكء موهفففم لحك محة فففيل–لحيلمحم فففيلول قصفففىقحلحكفففمل قة ففف لح مة فففيلحكازح فففمل ففف ل6لحةح ل
.8875ل ولصءقوففف لافففق لحي مة فففيلومففف لحكءفففما لحكلمم فففيلففففهلحكء مافففم لحصفففى لحلفففمح ل ىفففملفا ففف لوملفففملي خمةافففمل
أفففطلحكتفففمكقفلوسفففم ليفتفففمحالأفففطلحكمفففموال ففف ل فففطلحك فففم لولف فففم دت ملحك فففمحال ففف لحاح فففدالولدفففقك لح فففم ل
حي مة يل ءمللت ى لصًا يلحيم م لحكء تمديلولا :ل
 .8ا لف م لحيم م ل(ص مو السقممالةم ل قالد ا م)لف مص يل لفقحة للت ل ى ملحكطم ه.
 .2ا ففف لف فففم لم فففمل(حكقمفففمالد افففم لوففف الحكط ففف الاولفففملل)ل ىفففملحسفففم لفممهفففملوى فففم لةقف فففق لكتمملفففمل
حكمموالحك لءمم يلحك م س يل ممل.8882
 .3ا فففف لف ففففم لحيم ففففم ل(حكءتتمص ففففي)لحكتفففف لكفففف للففففمالةدماففففمل فففف لحك اففففم لحيوكففففملولحكلمم ففففيلطًاففففملألحاففففمملاففففقحل
حكًتمودقع.
ص ءففففملمصفففف لحكءففففما لحكخمف ففففيل ىففففملهففففمو ل ففففملحكطم ففففم لص ففففءم لحملففففيلحكاملففففم لحكطً فففف لكىء ففففم ل
حكءتففق م ل فف لفاففم للحيم ففم لحكءتتمص ففيلو اففملكىمص ف لحكءم ففيلحكءً ففيل فف لاففقحلحي ففمالول ففمملحسففتا علف ففم لاففق ل
حيم م لصقودللخمكالححامملاق لحي مالحولصطملايل اللحكملحيهمح لصءصمكحلحكطمللحيأم12.ل
ولكاففففهلحكاممفففف لحيلمحمفففف لحأففففللصمكتزحفففففدلص ففففق لحي مة ففففيلولحأففففقلل ففففتاللف ففففم لحيم ففففم لحكمموالففففيلصطملاففففيل
فف يلاو لحيكت ففم لك ماففقالحك ففمحالصففللح ىففهلحكاففمالحي مة ففيلولحلىفف لحكءءففملحكءففم لفففهلوممًففدلفءففملا فف لحك ففمحال
حل فففملحكفففملحكافففمالحي مة فففيل ففف ل()8811/8/87لحسفففت ماحلحكفففملحكءفففما ل61للففففهلح مة فففيل فففملكافففممق لحكء مافففمح لك فففممل
8868لحكقللل ل لحمكيلحأ علححملحطمحللحكء مام لحأ يلحسمس مللصًحلحكطمللحيأملل ملفىزم13.ل
مشكلة تقسيم االنهار الحدودية بين العراق و ايران:
حيم ففففم ل حكمموالففففيلصفففف هلحك ففففمحالولحلففففمح لك ففففملواء ففففيلصمكاففففيل فففف لح ففففم لحك ففففام لحك ففففمحة هل فففف لحكء ففففمط ل
حكمموالفففيلوليسففف ءملحكء فففمط لحكقحة فففيل ففف لفمم ظفففيلالفففمكملولوحسفففطلولف فففم لولحكتففف ل ففف لص فففئلحكءفففم لحكمموالفففيل
فلفففللأفففمما هلولف فففمك لولصفففم لولوصفففم لولة صمط فففيالول ًفففمةلواء فففيلافففق لحيم فففم ل ففف لدقم فففمل فففزوالم فففملاوىفففيل
صمكء ففم لص فففاللفًم فففملحولل فففملفًم فففمل ففهلطملففف لحكموح فففملحكم فففي14.لحكء مفففم لفففهلحكمفففموالحك فففمة يلكى فففمحال ففف ل
ماطففففيلحكتاففففمالحكمففففموالحك محة ففففيل–لحكتمد ففففيل-لل حيلمحم ففففيالول ففففاللاففففق لحيم ففففم ل وح ففففملألم ففففم لحكففففزح لحكاً ففففملول
حكفففزح لحكصفففا ملولالفففمكمالص ءفففمل حكفففً ئلحيأفففمل ًفففم ل فففهلفافففم للصفففا م ل ففف لح حهففف لفمم ظفففم لالفففمكملول
وحسطلولف م لولحكًصم 15.ل
ومظفففمحلك فففمملووفففقالح مة فففيلأمصفففيلصففف ظ لحسفففتا علف فففم لحيم فففم لحكمموالفففيلصففف هلحكًىفففملهال ففف لل فففهلحكتفففزحمل
حكاممففف لحيلمحمففف لصءفففملافففقلفقوفففقالكفففقحلصا ففف لحكت مففففللحكافففمل لولحك فففمللحكءمىففف لاففف لحك فففم م لفءفففملسفففً لض فففق ل
ف ففا لصفف هلحكًىففملهلص فف لحسففتا علف ففم لاففق لحيم ففم لص ففً لحكتصففم م لل ففملحكء ففمو يلكىاممفف لحيلمحمفف ل فف ل
ص فففئلف فففم لافففق لحيم فففم لف فففملفمموكفففيل ا فففملفافففم للص فففئلحيم فففم لحكفففملاحأفففللحي حهففف لحيلمحم فففيلولحمففففم ل
حك ففمحالفففهلف ماففدلصمإلهففم يلحكففملحةمفففيلكى ففموالولحك ففقحض لحكمح ءففيلولحكء ةتففيلكى فف طم ل ىففملف ففم لحيم ففم لثفف لح ففمل
فاءق فففيلففففهلحكافففمحوعلولحكا فففقح لولحك فففقحة لكافففمضل قسففف لحكء فففمحم لحكز ح فففيلولحيسفففتا علحكء فففمطلكء فففم ل
ل هل صملالف م لحكءًمةعلحكز ح يلحكءمكميلحكت ل ً لةلما لفىقحيلف م لحيم م .ل
اق لحيم م ال
ولففففهلحيم فففم لحكمموالفففيلففففملصففف هلحك فففمحالولحلفففمح لاففف لم فففملص فففمو الل ًففف لففففهلحلفففمح لوللفففمأللحك فففمحالةفففم ل
ممح ففففيلفففففموتل(حكتمص ففففيلكءمم ظففففيلحك ففففى ءمم ي)لوللصفففف ل فففف ل ح ففففملةزكاففففيلححففففملحكموح ففففمللحكاً ففففم لك ففففملحكففففزح ل
حكصففا م16لولم ففملةففم ل ففقلحك ففمص لحل ففملفففهلحي حهففف لحيلمحم ففيلوللففمأللحكمففموالحك محة ففيل فف ل( افف لحءففمم)ل ففف ل
فمم ظفففيلالفففمكملوللصففف ل ففف لم فففملالفففمكمالولم فففملحكقمفففملحكفففقللل ًففف لففففهلوًفففمعلدممفففمل ففف للفففم لحلفففمح لوللفففمألل
حي حه لحك محة لصمكام لفهلفمل يلأمما هللاتمةاملوللص ل لم ملالمكمل ءمعلفمل يلوىقيا17.ل
ولم ففففملد ا ففففمل(وحاللحففففمح )ل حكففففقللل ًفففف لفففففهلحك فففف قيلحكامص ففففيلكاًففففمعلةحدففففمو لحيلمحم ففففيلحكامص ففففيلول
حكمففففموالحك محة ففففيل ففففمالة ففففمالف ففففمك لوللففففمأللحكمففففموالحك محة ففففيل ففففملف فففف لدقفمسففففت ل فففف لوًففففمعل ففففءًم لول
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ل مففم لوللصفف ل فف لاففق لحك ففقلايل فف لفمم ظففيلالفففمكم18.لولم ففملحكط فف لل ًفف لفففهلفم ففم لةحدففمو لحيلمحم فففيل
ولفففمأللحكمفففموالحك محة فففيلةفففم لفخ فففملحكط ففف ل فففءمعلفمل فففيلحك ءفففم لولصففف ل ففف لافففق لحك ففف مللحكقحةففف ل ففف لممح فففيل
حكء فففميل ففف لفمم ظفففيلف فففم لولم فففملاولفففملللحكفففقللل ًففف لففففهلفم فففم لةحدفففمو لحيلمحم فففيلوللفففمأللحي حهففف ل
حك محة فففيلصفففمكام لففففهلفخ فففملحك افففيلحك محةففف لو فففق ل فففمالحك ءفففم لولل فففءملص فففماملص فففمل(أمأ فففم )لولل ففف مل
لمصملك ص ل لاق لحك مللحكملحكا ق لفهلم ملحكط 19.ل
ثانياا :المعاهدات و االتفاقيات بين العراق و تركيا:
ص ففففملحم صففففمعلحك ففففمحالولسففففق لمل ففففهلحكموكففففيلحك لءمم ففففيلصم تًففففم ا ل(سففففق لم)لاوعلحكقسففففطلولحك ففففمحال(اوعل
حكءصففف )الول مد فففمل(اوعلحكء ًففف )لة فففء لفافففم للم فففمللاوىفففيلولحك فففمح لصففف هل ىففف لحكفففموعالولوهففف لسفففق لمل
مففف لحيمتفففمح لحك مم ففف لولحك فففمحال مففف لحيمتفففمح لحكًملطفففمم 20لص فففماملض فففم لحكمموفففيلكىءمم ظفففيل ىفففملحافففقال
(حكففففموكت هلحكء تففففمصت ه)حةحال مد ففففملفامصففففلل ففففمةعل( مم ففففملولصملطمم ففففم)ل ففففهلحك ملففففملفففففهلحكء ففففمط لحك مص ففففيلولافففف ل
حقه ل(س مم لولو مم )21.لل
ثففف ل افففم لص فففمامل فففمالففففهلحكء مافففمح لحكل م فففيلولحكءت فففما لحيطفففمحللف فففملف مافففم ل8821لفففف ل مم فففملول
صملطمم فففملح ففف لح فففم لحكءفففما لحكلمكلفففيل ىفففملووفففق ل فففا للكا فففيلف فففتمديل افففقملصم حسفففيلوللف فففمولل افففقملصفففدل
حاقففففيلحيمتفففمح لحك مم ففف ل ففف لسفففق لملكء فففم لم فففمللاوىفففيلولحك فففمح لولح تم ففف لصمففف لحك فففمحالصفففميط لل ىفففملولل
ف فففمولل فففق لسفففق لملكت ظففف ل ل فففمل فففهلطملافففيلكا فففيل افففقملص فففق لحكم حسفففيلأق فففملففففهلحفففموتلماففف ل ففف لف فففم ل
حك فففملهالولصءفففملح لحكء مافففم ل افففم لصففف هلحكفففموكت هلحكء تفففمصت هلحيلح لآثم افففمل ىفففزملسفففق لملولحك فففمحالو ثتفففملافففق ل
حي مة يلح لةقح ملحكاقحم هلحكموك ي22.لل
ولحةفففم لح مة فففيلكفففقةح لحكء افففقا لصففف هلاوعلحكمى فففمالول مد فففمل ففف ل ءفففقةل8823لصمكءفففما ل()81لحكفففملحكءصفففمكحل
ولحكمافففقالحكءات فففًيلحكتففف للاففف لحكءمم ظفففيل ى فففملففففهلأففف علح فففمالل افففملصففف هلحكفففموعلحكء فففيل فففملح تءفففمالحك ظفففممل
حكءفففم ل ففف لاوكفففيلففففمال اففف لة فففقح لحك فففممم لحول فففملحسفففت ءمعلحكء فففم لحولحكافففق لحكا موفم فففيلحكتففف ل اففف لفصفففما امل
ففف لح حهففف لاوعلحأفففمالص فففً ل ففف هلحفففموالوملفففم ل ممفففدلل افففملح فففمالصففف هلحكفففموعلصفففمحًيلحك ففف لكىءمم ظفففيل ىفففمل
حكءصمكحلولحكماقالحكت لحدت ً ملدللف 23.لل
ك ففقحللات ففف ل ىففملحكفففموعلحكفففل تل(حك ففمحاالسفففق لمالول مد فففم)لولوففق ل افففملح مة فففم لص ففمل ت فففءهلوهففف ل
حفففموالوملفففم لوللهففف مو ل فففقليلوللمفففزحلللت ىففف لصمةت فففمملحكء فففم لصففف هلحكفففموعلحكءفففقدق لح ففف .لصمإلهفففم يلحكفففمل
ف مافففم لكفففقةح ال مكء مافففم لحكء افففقا لصففف هل مم فففملولصملطمم فففمل8823الح فففم لحكءفففما لحكلمكلفففيل فففملول مففف ل ملفففيل
صففًيلحيفففف لحكءتمفففم لحكففزحملسفففق لملص فففمملحكًفففمالصفف للف فففمولللففف ثمل فف لدء فففيلف فففم لم فففملحك ففمح لحكتففف ل صفففللحكفففمل
حك محا.ل
ثففف لح مة فففيلحىففف ل ففف ل3لآةح ل8831لصففف هل مد فففمل–ل مم فففمل–لصملطمم فففملحسفففت ماحلكء مافففم لكفففقةح ل8823لول ففف ل
صءقوً فففمل مسففف لحكمفففموال فففملفافففمالم فففملاوىفففيلصففف هل مد فففملولسفففق لملولحك فففمحال ففف لف تصفففالحك فففملو ففف لأفففطل
حكتفففمكقفلولمففف لحي فففمال ىفففملووفففق لوهففف لةقح فففملألسفففتا علف فففم لحك فففملهلصففف هلحكفففموعلحكفففل ت24لصمإلهفففم يلحكفففمل
ح تفففمحللل مد فففملصم تًفففم لم فففملاوىفففيلم فففمحلاوك فففملافففقحلحي فففمالأىفففالف فففاىيلحموالفففيلفم فففيلصففف هلحكًىفففمح لحكفففل تل
كا ففللم ففملاوىففيل مصفف لصفف هل مد ففملولسففق لملفففهلو ففيلولحك ففمحالولسففق لملفففهلو ففيلوأففماالولف ففقل ىفف لحكءففم لول
سق لمل طمك لصماقة ملص ملاوىيلد للاوكيلفت مطنيل ىملحك م25.لل
ولففففهلحي مة فففم لحكتففف ل افففم لص ففف ل ظففف لحيمت فففمللصميم فففم لحكموك فففيلف مافففم لحكصفففمحةيلولح فففهلحكافففقح ل
حك محة ففففففيلحكتمد ففففففيلحكءًمفففففففيل فففففف ل28لآةح ل8826ل ولحكمفففففف لص ففففففق لحي مة ففففففيلولصءقوفففففف لحكءففففففما لحك ماسففففففيل()6ل
صمو فففقد الحيوعلل فففمكلل ظففف لوملفففم لف فففم لم فففملاوىفففيلولحك فففمح لفففف ل وح فففماملففففهلأففف علحكت د فففمل ىفففملحففف ل
حك فففمحال ففف لحةمففففيلوللحم فففماح لحولح ءفففمعل ىفففملحك فففملهل ءفففق لحم ففف م لحكء فففم لصصفففق لطً فففيلحولكى ففف طم ل ىفففمل
حك فففممم لسفففقحال ففف لحي حهففف لحك محة فففيلحولحكتمد فففيال ىفففملح للتمءفففللحك فففمحال افففمك الحمامةافففملحم فففامفملفففف ل
حكءًففففمادلحكموك فففف يلص ءففففمل ففففمكللحكًمو قدففففقعل فففف لحكءففففقحالحيوكففففملولحكلمم ففففيلولحكلمكلففففيلولحكمحص ففففيلوفففففق ل ففففيل ت ىفففف ل
ص أت م لفقحة لحك موالولفمطم لحكا م لولحلصمعلحكامحاح لكى محالول ًماعلحكء ىقفم 26.ل
ثففف لوفففم لكافففماح لصففف هلسفففق لملولحك فففمحالول مد فففملحصمةافففملكافففمال فففممل8862لصففف هلحك فففمحالول مد فففملولةفففمل
ح ففم لحكق ففملحكتمدفف ل فف لاففقحلحكىاففمالحكففملحكءففما لحكخمف ففيل فف لحكًمو قدففقعل ةفف ل()8لحكءىمفف لصء ماففم لحكصففمحةيل ففممل
8826ل حكتففف ل ففف ل ىفففملووفففق لح ففف مل مد فففملحك فففمحالصففف للف فففموللمافففقملصفففدل ففف لح فففمك لم فففمللاوىفففيلولحك فففمح ل
احأفففللح حهففف مالولمت افففيلك فففمملحكتفففزحمل مد فففملصمففف لحك فففمحالولسفففق لملحكءم فففيلطىففف لحكافففممً هل ففف ك الكا فففيلحولا نفففيل
حست فففم ليل مك فففيلولكافففهل مد فففملوح اففف ل ىفففمل ففف ك الحكىا فففيلول ًفففماعلحكء ىقففففم لولح فففمحالوسففف لحي مة فففيلحكء فففتاًى يل
ولةفففمل فففئلحك فففمحالح تًفففم لحقهففف لم فففمللاوىفففيلولحك فففمح لحقهفففملوححفففمحلولحمءفففملكافففللم فففملحفففموالأمصفففيل
ف صىيل هلحموالحكمقضلحيأما.ل
ففف ل افففملصمو قدففف قعلحكت فففمفهلحيةتصفففماللولحك ففف لصففف هلحك فففمحالول مد فففمل ففف لحمافففم لففففهل88-85لدفففممق ل
حكلفففمم ل8878ل ول ففف لحي فففمال ىفففملحكءفففما لحكلمكلفففيل ففف لحكًمو قدفففقعلولصمففف لحكطم فففم لحكء فففا لحكءت ىافففيلصمكء فففم ل
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حكء ففففتمدي27.لول فففف ل ففففممل8811ل وةفففف لصمو قدففففقعلحكت ففففمو لحيةتصففففماللولحك فففف لحكلففففمم ل فففف لحماففففم ل فففف ل مد ففففملول
حك فففمحاالولمففف لحك صفففللحكخفففمف لف فففدلحكخفففمىلصمكء فففم لحيةى ء فففيلح ففف لح ففف لحكطم فففم ل ىفففملحكت فففمو ل ففف لفافففمعل
حك ففف طم ل ىفففملحكتىفففقتلكىء فففم لحكء فففتمديل ففف لحكء طافففيلولةفففملحم فففء لسفففق لملحكفففملافففقحلحي فففمال فففممل8813لولك فففلل
حصففففمةلحي مة ففففم لحكتفففف ل اففففم لصفففف هلسففففق لملولحك ففففمحالاففففقلح ففففمال8881للا فففف لصا ففففءيلوح الحك ففففمالول فففف ل
()8881/6/26لصفففمو لوقكفففيلففففهلحكءًمحلفففم لصففف هلحيطفففمحللحكفففل تلكت فففقليلف ففف كيلة فففءيلف فففم لحك فففملو ح ففف لافففقحل
حيوتءملل قح ملحكءقة هلحك محة ل–لحك ق للألسامطلحكمام لحكتمد 28.ل
م فففت تللفءفففمل افففمملح لحكماقففففيلحكتمد فففيلكففف ل ىتفففزملص فففاللدمففففللصاء ففف لحكء مافففمح لولحي مة فففم ل ىفففملحكفففمل ل
ففففهل قة فففملولفصفففماةت مل ىفففملفممهفففملافففق لحكىافففماح لول طفففميلة فففءيلحكء فففم ل ىفففملحسفففم لف فففمحيلحكمفففقضلحول
ىففففملوسففففم لحيسففففًا يل فففف لحكء ففففم ل لحي وح ففففيلولاففففق ل تطىفففف لوةتففففملطففففقل لك اففففق ل فففف لصففففمكحل مد ففففملولص ففففقحل
فففتط ل مد فففملحكت صفففلل ففففهلحكتزحفم فففملفففف لحك ففففمحالولسفففق لمالولس مسفففيل مد فففملحكءم ففففيل فففملل اى فففملص طففففم ل
س مسففف لصمإلهفففم يل حكفففمل فففممل فففق ملح فففهلحك فففيلكفففمالحكاممففف لحكتمدففف لصفففللحمفففدلل تءفففمل ىفففملحكمفففمالحيةالصمكًىفففملهل
(حك محاالولسق لم)ل لفمموكيلألثًم لوهقيلولطا م لحك خص يلحكتمد يل ىملفاءللس ملحكء موهم 29.ل
ول ففففممل لًففففيل مد ففففملصففففمي تمحللصففففمكماقالحكءات ففففًيلك ففففق لملولحك ففففمحالحكففففقللحدم ففففدلحي مة ففففيلحكل م ففففيلول
حكاءم فففيل ولفمموكت فففملحاأمك فففمل ففف لفتمافففم ليل ةفففيلصمكءقهفففقللصفففلل ءفففلل ىفففمل قض فففالحكخففف للحك محةففف ل–ل
حك ففق لل فف لف ففم ل لحسففتلءم لحكء ففم لفففهلأفف عل ففا مل ىففملحوففمحالف موهففم لث م ففيلكتا فف لفقحو ففيلحكًىفففملهل
ف فففمل.لوللمدففففزلحكاممففف ل حكتمدفففف ل ففف لحك اففففم ل ىففففملف ففف كيلحاففففقالحيطفففمحللحكء ففففتمديل ففف لحكمففففقضلحكاامح فففف ل
كىء فففم ل لحكام ءفففيلفم افففزحل ىفففملحوكقلفففيلحسفففت ما ملففففهل ىففف لحكء فففم ل لولدلفففم ل فففمااملفام مفففيلكءفففمللتقحوفففمل ففف ل
سق لملولحك محالفءملل ط ملحصيلحيسمل لف م لحك م30.ل
ل
مشكلة تقسيم المياه بين العراق و تركيا وسوريا:
حتفففمل فففممل8881لدفففم لحك فففمحالول مد فففملهفففءهلاوكفففيلوححفففم ل(حيفًمحطق لفففيلحك لءمم فففي)لكفففقحلكففف ل افففهلف فففاىيل
حسفففتلءم لف فففم لحيم فففم لولففففهلهفففء ملاوىفففيلولحك فففمح لكءختىفففالحكفففموعلصفففللحسفففتخمحملحكء فففم للماففف لحكفففقيالكىموكفففيل
حك لءمم فففففيلولةفففففملح فففففم ل(وففففف لاومفففففم)لف ت فففففم لحوةحعلكى ةفففففم لحكخم و فففففيلآمفففففقحفلح لحيفًمحطق لفففففيلحك لءمم فففففيل
مم لصامااملولصءقااملفهلأ علحفمحاح لحكء م 31.ل
ح لف فففاىيلحسفففتا علحكء فففم لف فففقلف مافففم لكفففقةح ل فففممل8823لح ففف لمصففف لحك افففم لحكلمكلفففيل ىفففمل فففا للكا فففيل
ث ث فففيلصففف هل مد فففملول مم فففمل(سفففق لم)لولصملطمم فففمل(حك فففمحا)ل فففت لصء مكافففيلحكء فففا لحكءم فففيلصففف هلحكفففموعلحكفففل تل
حفففقعلحك ففففملهل(اوىفففيلولحك ففففمح )ل ولحسفففتءم لاففففق لحكء فففاىيلولكفففف ل م ففف لحتففففملحكقةففف لحكممهففففملاو لوللح ففففمال
ص ءم32.ل
م لخ فففمللموففف لصفففموةلحكء فففاىيلحكءم فففيلولحكمافففقالحكءات فففًيلكىفففموعلحكءت فففمطنيل ففف لحفففقضلم فففملاوىفففيلول
حك ففففمح لحكففففمل ففففممل8851ل ففففمفملصففففمو لحكماقفففففيلحكتمد ففففيلصتقو ففففدلحاتءمف ففففملحكففففمل ءى ففففيلحكتقسفففف ل فففف لحكاطففففملل
حكز ح ففف لول طفففقلملف مطا فففملحك فففمة يلحةحل فففم لصً فففمال فففمالففففهلحك فففموالولحكخزحمفففم لولصم فففم لصت فففقاملف فففقل
حك فففت م لولصمكتمملفففمل8862ل كا مف فففملصمسفففتا علحكافففزالحيدًفففملففففهلحكء فففم لول اموةافففمل ىفففملحافففقالاوعلحكءصففف ل
صا يل قك ملحكطمةيلحكا مصم ي33.ل
ولةفففمل ففف ل فففقلف فففموللحكففف ()GAPلكتطفففقلملف فففمط لو فففق ل فففمالحيممهفففقعلصمةمففففيل83لف فففمو مل6لف فففمل
ىفففملم فففملاوىفففيلفقهفففقللف طافففيلحكم حسفففيلول7لف فففمل ىفففملم فففملحك فففمح يل تففف كالحكء فففم ل لففففهل22لسفففمحلف فففمل1ل
سفففموالول1لفمطفففم لد مصم فففيل ىفففملم فففملاوىفففيل34ل فففموللففففمللافففم ل(20311لفى فففق لاومففف )لففففهلحفففقضلم فففمل
اوىفففيالول مفففموعل مد فففملوهففف لسفففق لملولحك فففمحالوففففمملحيففففملحكقحةففف لاو لفمح فففم لففففمل ىمافففدلحكء فففم ل لولحك فففموال
فففهلحهففمح لصى اففيلحللحسففتخمحمل حكء ففم لدق ةففيلهففاطلس مسفف ل فف لحمكففيلل ففم لحكت ففما لولحي ففمالصفف هلاوعلحفففقضل
حك فففملهلولةفففملودفففملحكء ففف وك هلحي فففمحفلح لحيم فففم لاففف لففففقح الوط فففيلحتفففملفاما فففملحكمفففموالحكتمد فففيلول ى فففمل
ففف لفصفففم لوط ففف ل مدففف ليل فففملل ى ءفففملحي مة فففم لحكموك فففيلحكخمصفففيلصمةت فففمملحكء فففم لولافففقحلل فففمضل ىفففمل
سق لملولحك محال مملوثم لحليلف ا ل ءمللت ى لصمك موالحكت ل ً مل مد مل ىملحك ملهلول وح ماءم.ل
كففقحل ففمل مد ففملم ففملاوىففيلفففهلحيم ففم لحكتمد ففيلحتففملحك اطففيلحكت ف للاففما لص ففملحيةى ف لحكتمد ف ل ففمك مليلل تًففمل
م ففمحلاوك ففملحيلحمففدلص ففاللحكمففموالصفف هلاوكتفف هلوولودلففملولكاففللاوكففيلحكمفف لحكطً فف ل فف لحسففتا علفقح ااففملحكءم ففيل
دءفففمل فففمالولكففف ل ىفففملاوعلوأفففمالحففف لحي تفففمحضل ىفففملةكففف الكفففقك ل مدفففزل مد فففمل ىفففمل فففمملحكفففمأقعل ففف ل
ف موهفففم لحفففقعل ا ففف لحكمصففف لحكءم فففي35لافففق ل حكتصفففم م ل خفففمكالةقح فففملحكافففممق لحكفففموك لحكخمصفففيلصمألم فففم ل
حكموك ففيلولحكتفف ل م ماففمللص م ففملافف لحيم ففم لحكتفف ل صففللصفف هلاوكتفف هلولودلففملول ففاللصففقك لحففموالوامح ففيلص ففمل
حولحيم فففم لحكتففف ل اتفففمةلصءامحافففملأففف علحقهففف ملحكءفففم لاوكتففف هلحولحدلفففم36لثففف ل طفففق لحكء فففقملك صفففًحل فففمف لول
وحسفف مل ففقلدففللحففقضلحك ففملحكففقلللءتففملأففم جلحففموالاوكففيلوححففم لولاففقلص ففقحلل ففاللفاففمالحك ففملول وح ففم لول
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حك فففموللسفففقحالدممففف ل ىففف لحكء فففم لسفففطم يلوملوق فففي37لولافففق ل خفففمكالح مة فففيلاى ففف ا لص ففف لحيم فففم لحكموك فففيلك فففممل
8866لولحكت لوه لةقح ملكت ظ لحستلءم لحكء م لحكء تمدي38.ل
حكءقهفففقللحكءفففم ل ىفففمللملفففيلففففهلحياء فففيلصمك فففًيلحكفففملحي فففمحفليللملًفففق ل ففف لوللحفففللم فففم ليةت فففممل
حكء فففم لةًفففللح للاتءفففلل افففملف فففم ل لو فففق ل فففمالحيممهفففقعلألم ففف للصفففًمق ل ففف لوهففف لودلفففملةفففق لكىء فففموفيالول
فففم ضل مد فففملص فففم لوللح فففمالففففم لفت فففما لحيطفففمحللحفففقعلحةت فففمملف فففم لحك فففملهلألم فففمليل فففمال ففف لافففقحلولل
فا ففف لس مسففف لحولحةتصفففمالللفففقدم39الوففففملفقةفففالحك فففمحال ىففف ل افففهلا فففمفلف فففاىيلصففف هلحك فففمحالول مد فففملحفففقعل
حسففففتا علحك ففففملهلصم تًم اءففففملاوكتفففف هلفت ففففمطنت هلح فففف للفففف لصمو قدففففقعل()8لحكءىمفففف لصء ماففففم لحكصففففمحةيلول
ح فففهلحكافففقح لحكء افففقا لص ءفففمل8826لفًفففمادل ففف ظ لحسفففتا علحكء فففم لحكء فففتمديالولكافففهلة فففممل مد فففملصت فففقلف فففم ل ل
هفففخءيل ىففففملم فففمللاوىففففيلولحك ففففمح لول ث مح فففملحك ففففىً يل ىففففملحكفففقح الحكءففففم لحكففففملحك فففمحالول ىففففملحكز ح ففففيل
مةءففف لصءفففمو لحكفففزفهلولمت افففيلكفففقك ل ًىفففق لحكءقةفففالحك محةففف لف فففت محلحكفففملفًفففمادلحكافففممق لحكفففموك لول ةفففم ل
ح ففففهلحكاففففقح لولف صففففمكمدلحكقط ففففيلولحاقةففففدلحكتم لخ ففففيل فففف لف ففففم لحك ففففملهالكففففقحلهففففمو لحيكتففففزحملولحكت ففففمو ل
حكء فففً لصففف هلاوعلحكءافففمالحكءفففم لحكفففموك ل فففمل فففقلحكء فففم ل لحي وح فففيل ىفففملحك فففملهلحكتففف ل ففف ثمل ىفففملحكفففموعل
حكءت مطني.
ل
المبحث الثالث :التصاريف المائية لحوض دجلة للمدة ( )0210-022و (:)0216-0222
ةمففففف ل مد ففففملصإم ففففمالف ففففم ل لحكاففففم ل()GAPلولحكتفففف ل اففففم لصفففف ()812لف ففففمو مللصففففللفاءففففقللحكطمةففففيل
حكخزم فففيلك فففملصففف (831لفى فففم لفتفففملفا ففف )لففففهلف فففم لم فففمللاوىفففيلولحك فففمح لول مو ءفففملفءفففمللففف اللحكفففملأ فففئل
م ففًيلف ففم لحك ففمحالحكففمل()%61لوفففملحكء ففم ل لحكتفف لحةمفت ففملحلففمح ل اففملأ فف لحصففيلحكء ففم لكى ففمحالص ففًيل(-85
)%21ل ح ففف ل ءىففف لحلفففمح ل ىفففملحم فففمال فففمالففففهلحك فففموال ىفففملفاءق فففيلففففهلحكموح فففملحكء فففتمديلصففف هلحلفففمح لول
حك فففمحالف فففملسفففملهل ىفففملم فففملحكفففزح لحكصفففا ملكتقك فففملحكطمةفففيلحكا موفم فففيالولص ففف لسفففموال ىفففمل ح فففملالفففمكملفءفففمل
حاالحكفففملحمففففم لأفففمما هلففففهلحصفففت ملففففهلحكء فففم لحك قصفففيلولدفففقك لحك فففموالحكءامففففيل ىفففملم فففملحكامأفففيلولد افففم لول
اولفففملللولا فففمفل86ل ح فففملف فففتمدملففففملصففف هلحك فففمحالولحلفففمح ل ىفففمل فففطلحك فففم لف فففملحم فففملصفففا م ل اففف ل ففف ل
فمم ظيلحك ى ءمم يلولا لسقميلصمم لةزكايال ةحة لدقكيالولحكزح لحيس ل40.ل
وفففمل ف لفمم ظففيلالففمكمل اففملل ففملم ففملحكقمففملحكففقللل ً ف لفففهلوًففمعلحلففمح لحكامص ففيلصففمكام لفففهلحكمففموالفففمل
صففف هلحك فففمحالولحلفففمح لوللءتفففملكء فففم يل افففم لففففهل51لدففف لك صففف ل ففف لم فففملالفففمكملاحأفففللحكمفففموالحك محة فففيالولم فففمل
ةفففما ل فففقلحكفففقللل ففف ملصءمفففمةح لحكمفففموالصففف هلحكًىفففملهلوللصففف ل ففف لم فففملالفففمكملحل فففمالولم فففملد ى فففملحكفففقللل ًففف لففففهل
حكاًففففمعلحيلمحم ففففيل ففففملحففففموالة ففففمالف ففففمك الولةففففملحسففففتلءم لحلففففمح لف ففففم لاففففق لحيم ففففملصمسففففت زحللدً ففففملف ففففقل
ح ص فففم لحكافففم لحكءمهففف الولففففمل فففزحعلحكء فففا لةم ءفففيلولا فففمفلم فففملهل ففف لفمم ظفففيلوحسفففطلاءفففملم فففملد افففم ل
لولا مفلف ا لص هلحامك لحكء طايل لحكًىملهلحقعلف ما م.ل
و لحكقلللموللة صمط يلولم ملو ا
وففففملحيم فففم لحكء فففتمديل فففف لفمم ظفففيلف فففم ل ًىفففف لأء فففيلحم فففم لاففف ل(حكط فففف الاولفففمللالحكامأفففيال ففففطل
حي ءفففمالحكافففم و )لولحيأ فففملافففقلحيدلفففملواء فففيل ةللًىففف لطقكفففدلحكاىففف ل(211لدففف )لولل فففملففففهلواففف ل وح فففمل فففطل
حك ففم لح فف لدففم للففزوا لصمففقحك ل(27لفى ففم لفتففملفا فف )لسفف قلملولاففق لحكاء ففيل ففقالحكاء ففيلحكقحصففىيلحكففمل ففطل
حك م لفهلاوىيلوحك مح 41.ل
ول ففف لسففف يل8862لصفففمو لحلفففمح لصمةمففففيلفاءق فففيلففففهلحك فففموال ى فففدلفءفففملواالحكفففملأ فففئل فففم لحكء فففم لول
ةلففما لحكءىقحففيلفءففملوثففملصمك ت اففيل ىففملف ففم لحكخىفف للحك مصفف لولأىفف لل ءففم لول ىففملحكء فف لحكءامفففيلكتمى ففيلحكء ففم ل
ل ى لحكء مط ل لدللفهلحك قاليلولحكاقل لولحكًمملهلولحيفم ح .ل
حكمصففففيلحكءم ففففيلحكءتمحففففيلكى ففففمحالسفففف يل8881لدممفففف ل(50538لفى ففففم لفتففففملفا فففف )لفتقةفففف لح ل ففففًطلسفففف يل
2125لحكفففمل(20862لفى فففم لفتفففملفا ففف )لص فففً لحك فففموالحكءامففففيل ىفففملم فففمللاوىفففيلوحك فففمح لففففهلةًفففلل مد فففملول
حلمح لولسق لم.ل
فففملف فففاىيل قصفففق لحيلفففمحالحكءفففم ل اًفففيلحففففمملحيسفففتا علحيفلفففللكىء فففم ل ففف لحفففقضلاوىفففيلأل لأصفففم ل
حكاملففم لكى ففمل ففى لمءطففملةففمليللتقح ف لف ف لحيحت موففم لحكءم ففيلفءففملل ففً لض ففق ل اففزل ف ل تففم لحكص ف قال فف ل
حك فف يلحكءم ففيلول ففم ئل فف لفقسفف لحك ففم لولا ففمللتطىفف ل فف ف هلأففز ل فف لو فف ملحك ففتمالول مقلى ففملحكففملحكمففقضل
حك فففملل ففف ل صفففللحكصففف الولافففقحلل تءفففمل ىفففملا فففم ودمحللحفففقضلحك فففم.لافففق لحكممكفففيلسفففم م ل ففف لحفففقضلم فففمل
اوىفففيلوللح لففففمللخفففز للفففت لحسفففتا كدلدى فففملأففف علحك ففف يلحكءم فففيلفءفففملا ففف لوةح لحكءفففقح الحكءم فففيلحكفففملحكتقوفففدل ففف ل
س مسففففيلحكخففففز لحكففففمح لص ففففمللةلففففما لد ففففما لحسففففتا علحكءففففقح الحكءم ففففيلفتءلىففففيلصإم ففففمالفاءق ففففيلفففففهلحك ففففموالول
حكخزحمم لحكاً م لكىخز ل لحك قح لحكمطًيلولحي ما لف مل لحك قح لحكام ي.ل
ولحكخفففز لحكفففمح للا فففللحكخفففز لحك ففف قللحكءففف فهلفافففم لحكفففملف فففمعلحيلفففمحالحك ففف قللفطموحفففملف فففدلدء فففيل
حكء فففم لحك فففم يل ففف لحكتًخفففملولحك فففتحلولحكم فففحلولافففقحلحيففففمللصففف ل ما افففدلأل ل قحةفففملحكتًخفففمل تءفففملصمكم وفففيل
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حيسفففم ل ىفففمل سفففطحلحكخفففز لولحكطً فففيلحك م وكقو فففيلكى فففمالكفففقحل ففف لحك ففف قح لحكمطًفففيللافففق لحيلفففمحالحكءفففم ل
ودلملفهلف معلحكقح الحك قللفءمللت ق ل خزلهلاق لحكاء يلولصقك ل م لحكملحكًمملفهلف مك لحك موا42.ل
ولمظففمحلكىصففف قصم لحكتففف ل مح ففف ل طً فف لأطفففطل ءى فففيلحسفففتا علحفففقضلم ففملاوىفففيلكقةفففقللحكمفففقضلهفففءهل
حكمفففموالحك مسففف يلكافففللففففهل( مد فففمالحلفففمح السفففق لمالحك فففمحا)لصمإلهفففم يلحكفففملحكصففف قصم لحكءت ىافففيلصاىفففيلحيكءفففممل
صطً ففيلحكءففقح الحكءم ففيلكىمفففقضلحك ففمللفففهلح فف لحملفففيلوهفف لحكخطففطلحكء ففايلص فففالل م فف لفًففمادلحك محكفففيلول
حكا مليلولحكام ل ل قةل لحكءقح الحكءم ي43.ل
ولكافففق لحك فففمحاللاففف ل ففف لحكافففزالحيامفففملففففهلحكمفففقضل(ل ففف لاوكفففيلحكءصففف )لكفففقحلوثفففم ل ى فففدلس مسفففيلاوعل
حكء ففمص ل(ح ففمك لحكمففقض)لص ففاللوحهففحل فف لحك مسففيلحكءم ففيلولصمكتمملففمل فف لحيلففمحالحك فف قلل فف لف ففم لحكمففقضلول
اففففقحلمففففمو ل ففففهل لًففففيلاوعلح ففففمك لحكمففففقضل فففف ل ما فففف لحك ففففقضلحيةتصففففماللولحيوتءففففم لك ففففامم ملاو لح ل
مح ففف لحافففق الحك فففمحالوليسففف ءمل ففف لحكاممففف لحكفففقللل تءفففمل ىفففملحسفففتا علف فففم لحك فففمالولكافففهلافففق لحكفففموعل ختىفففال
ففف لحيلموكقو فففيلحك مسففف يلولحكتخطففف طلحيةتصفففماللولحيوتءفففم لسفففً لوثفففم لحك ملفففملففففهلحكء فففا لولحكء قةفففم ل
صمإلهم يلحكملل م لحكت ما لولحي ما44.ل
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د .سعدية عاكَول منخي
د.عبد العباس فضيخ دغبوش

جدول ( )1متوسط التصاريف السنوية و نموذج التصريف و االيراد المائي و نسبة الجريان لمحطات مختارة و لمدد زمنية متباينة
ارتفاع الماء في
نموذج التصريف
متوسط التصريف
االيراد السنوي (مليون م)1
المساحة كم0
المحطات
الحوض (ملم/سنة)
(م/1ثا/كم)0
السنوي (م/1ثا)
فامملسملحكءقصل/لاوىيل2182-2111ل
106470660
1689
8698
684681
02022
حسا لدى /لحكزح لحكاً مل2182-2111ل
12607066
0677
1620
110608
128922
م ملحك ظ ل2182-2111ل
400670
1672
1696
18696
12792
فامملسملاودم /لحكزح لحكصا م2182/2111ل
16024680
9611
8602
111618
11722
ف أملسملاودم /لحكزح لحكصا م2182/2111ل
16140621
7690
8610
124648
11400
فامملسملا ص مأم ل2182-2111ل
06048606
1601
6604
91664
08722
فامملسملحءملهل2182-2111ل
06101618
1662
0601
76641
17902
صامحا/لاوىيل2182-2111ل
146812647
0689
6622
014691
116222
فمطيلحكءمس /لحك ءم ل2117-2111ل
1611167
6682
2600
120
198622
سم لحكاق ل2117-2111ل
0666706226
0692
6644
774
144022
حكءصم :لفهل ءللحكًمحليلصمي تءمال ىمل صم لالحكءمطم لحكءم ويل لحكاموعلكىءم لفهل2182-2111الاح م لحكءقح الحكءم ي.ل
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نسبة الجريان
2612
2612
2628
2612
2612
2612
2628
2612
2612
2612
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د .سعدية عاكَول منخي
د.عبد العباس فضيخ دغبوش

ولفففففهلأفففف علحيطفففف لل ىففففملوففففموعل()8للتًفففف هلح لف ففففمعلحيلففففمحاح لحك فففف قليلكىءففففم ل()2182-2111ل
فف لحكءمطففم لحكء ت ففم ل فف لحففقضلاوىففيلاحأففللحك ففمحالصىافف لح ىففملم ففًيل فف لفامفففيلسففم لحكءقصففللح فف ل
صىففف ل(85062لفى فففم لفتفففملفا ففف )الوففففملحةفففللحكء فففمي لصىاففف ل(1062لفى فففق لفتفففملفا ففف )ل ففف لحفففقضلم فففمل
حك ظ .ل
وففففمل ففف لفمطفففيلحسففففاملدىففف ل ففف لحففففقضلحكفففزح لحكاً فففمل افففملصىافففف لحكء فففمي ل(81057لفى فففم لفتففففمل
فا ففف ) الول ففف لفمطفففيلفافففمملسفففملاودفففم ل ىفففملحكفففزح لحكصفففا ملصىاففف ل(3051لفى فففم لفتفففملفا ففف )الول ففف ل
فمطفففيلفففف أملسفففملاودفففم لحكفففزح لحكصفففا مل(3036لفى فففم لفتفففملفا ففف )لول ففف لفمطفففيلفافففمملسفففملا ص فففمأم ل
(2056لفى فففم لفتفففملفا ففف )الوففففمل ففف لفافففمملسفففملحءفففملهل افففملصىففف لحيلفففمحال(2035لفى فففم لفتفففملفا ففف )الول ففف ل
صافففمحالصىاففف لحيلفففمحاح ل(86083لفى فففم لفتفففملفا ففف )لول ففف لفمطفففيلحكءمسففف /حك ءفففم لصىففف لحيلفففمحالحك ففف قلل
(3038لفى فففم لفتفففملفا ففف )الول ففف لسفففم لحكافففق لصىففف لحيلفففمحالحك ففف قلل(22027لفى فففم لفتفففملفا ففف ).ل فففالل
(.)8ل
شكل ()1
االيراد المائي السنوي لمحطات مختارة و لمدد زمنية متباينة
25

20

15

10

5

0
مقدم سد الموصل /اسكي كلك /الزاب
الكبير
دجلة

نهر العظيم

مقدم سد دوكان /مؤخر سد دوكان/
الزاب الصغير
الزاب الصغير

مقدم سد
دربندخان

مقدم سد حمرين

بغداد /دجلة

محطة الماسخ/
العمارة

سدة الكوت

االيراد السنوي (مليون م)3

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (.)1

ولحل فففملففففهلأففف علحيطففف لل ىفففملحكافففموعلم فففدلل حففف لح لفتقسفففطلحكتصفففملالحك ففف قللكىءمطفففم ل
حكء ت ففم ل فف لحففقضلاوىففيلح فف لصىفف لفتقسففطلحكتصففملال فف لفاففمملسففملحكءقصففللكىءففم لفففهل()2182-2111ل
(286088لفتفففملفا ففف /لثمم فففي)لص ءفففملصىففف ل ففف لفمطفففيلحسفففا لدىففف /لحكفففزح لحكاً فففمل(335028لفتفففملفا ففف /ل
ثمم فففي)لوففففمل ففف لم فففملحك ظففف لصىففف ل(88012لفتفففملفا ففف /لثمم فففي)الص ءفففملصىففف ل ففف لفافففمملسفففملاودفففم /لحكفففزح ل
حكصفففا مل(888088لفتفففملفا ففف /لثمم فففي)لص ءفففمل ففف لفافففمملسفففملا ص فففمأم لصىففف ل(18026لفتفففملفا ففف /لثمم فففي)الول
فف لصاففمحالصى ف ل(538018لفتففملفا ف /لثمم ففي)الول فف لفمطففيلحكاففق ل(776لفتففملفا ف /ثمم ففي)لوفففمل فف لفمطففيل
حكءمس /لحك ءم ل املصى ل(815لفتملفا /لثمم ي).لل ح ل الل(.)2ل
شكل ()0
متوسط التصريف (متر مكعب /ثانية) لمحطات مختارة و لمدد زمنية متباينة
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د .سعدية عاكَول منخي
د.عبد العباس فضيخ دغبوش
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مقدم سد الموصل /اسكي كلك /الزاب
الكبير
دجلة

نهر العظيم

مقدم سد دوكان /مؤخر سد دوكان/
الزاب الصغير
الزاب الصغير

مقدم سد
دربندخان

مقدم سد حمرين

بغداد /دجلة

محطة الماسخ/
العمارة

سدة الكوت

متوسط التصريف السنوي (م/3ثا)

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (.)1
وفففملمءففقةجلحكتصففملال اففملصىفف لح ىففملمءففقةجل فف لفمطففيلحكءقصففللح فف لصىفف ل(8018م/3ثففم/دفف )2لول فف ل
فمطفففيلحكءمسففف /لحك ءفففم ل افففملصىففف ل(105م/3ثفففم/دففف )2لولاففف لحيةفففل.لوففففملودلفففملح م فففملكىءفففمال ففف لفمطفففيلسفففمل
اودففم لح ففف لصىاففف ل(1088لم/3ثفففم/دففف )2لوففففملحةفففللح م ففمل(8021م/3ثفففم/دففف )2ل ففف لفمطفففيلسفففملحءفففمله.لل حففف ل
الل(.)3ل
ل
ل
شكل ()1
نموذج التصريف (م/1ثا/كم )0لمحطات مختارة و لمدد زمنية متباينة

ل

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
مقدم سد الموصل /اسكي كلك /الزاب
الكبير
دجلة

نهر العظيم

مقدم سد دوكان /مؤخر سد دوكان/
الزاب الصغير
الزاب الصغير

مقدم سد
دربندخان

مقدم سد حمرين

نموذج التصريف (م/3ثا/كم)2

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (.)1

32

بغداد /دجلة

محطة الماسخ/
العمارة

سدة الكوت

ل

د .سعدية عاكَول منخي
د.عبد العباس فضيخ دغبوش

المشكلة المائية لحوض نهر دجلة في العراق بين االتفاقيات والمعاهدات الدولية

وففففملحيلفففمحالحك ففف قللحكاىففف لك فففملاوىفففيللافففم لصمفففموال(25081لفى فففم لفتفففملفا ففف )لكىءفففم لففففهل(-8816
)2117لوفففففمل فففف لحكءففففم لفففففهل()2182-2111ل ًىفففف لحيلففففمحالحك فففف قللحكاىفففف ل(26081لفى ففففم لفتففففملفا فففف )الول
ففففهلأففف علحيطففف لل ىفففملوفففموعل()8لل حففف لح لح ىفففملحيلفففمحالحك ففف قلللصفففلل ففف لفافففمملسفففملحكءقصفففلل/ل
اوىفففيال ةلصىففف ل(85067لفى فففم لفتفففملفا ففف )لوففففملحةفففللحلفففمحالسففف قللصىففف ل ففف لم فففملحك ظففف ل(1062لفى فففق لفتفففمل
فا ففف )الوفففففملو ىففففملم فففًيلكىاملففففم ل اففففمل مدفففز ل فففف لحكءمطففففم لدم فففيلح فففف لصىفففف ل()1081لوففففملحةففففللم ففففًيل
كىاملم ل امل مدز ل لم ملحك ظ لولفامملسملحءملهلح لصى ل(.)1018ل
ولففففهلأففف علحيطففف لل ىفففملحكافففموعلحك فففمص لل حففف لح لحيلفففمحالحك ففف قللك فففملاوىفففيلكىءفففم ل(-8816
)2117لولحكءفففم ل()2182-2111لصىففف لح ىفففملحلمحاح فففدل ففف لفافففمملسفففملحكءقصفففلل(85062لفى فففم لفتفففملفا ففف )ال
ولصمكءافففمح لم فففدلكىءفففم لففففهل()2182-2111ل ءفففمل ففف لحكفففزح لحكاً فففمل افففملصىففف ل(82013لفى فففم لفتفففملفا ففف )ل
كىءم لحيوكمالولحمخ ئلحكمل(81057لفى م لفتملفا )ل لحكءم لحكلمم ي.ل
ل
ل
وففففمل ففف لحكفففزح لحكصفففا مل افففملصىففف لحيلفففمحال(6018لفى فففم لفتفففملفا ففف )لولحمخ فففئلحكفففمل(3036لفى فففم ل
فتفففملفا ففف )ل ففف لحكءفففم لحكلمم فففيالولحفففقضلم فففملحك ظففف لصىففف لحلفففمحا ل(1081لفى فففق لفتفففملفا ففف )ل ففف لحكءفففم ل
حيوكفففملول(1062لفى فففق لفتفففملفا ففف )ل ففف لحكءفففم لحكلمم فففي.لوففففمل ففف لم فففملالفففمكمل افففملصىففف ل(5071لفى فففم لفتفففمل
فا فف )لولحكءفففم لحكلمم فففيلصىاففف ل(2035لفى فففم لفتفففملفا ففف )الول فف لفمطفففيلصافففمحالصىففف ل ففف لحكءفففم لحيوكفففمل(7025ل
فى م لفتملفا )الولحكءم لحكلمم يلصى ل(86083لفى م لفتملفا ).ل
ولةففففم لحةففففلل صففففملال(فتففففملفا فففف /ثمم ففففي)ل فففف ل ح ففففمل فففف علصففففم لكىءففففم لفففففهل()2111/2/85لحكففففمل
()2182/3/31لصىاففف ل(8025لفتفففملفا ففف /لثمم فففي)الوففففملح ىفففمل صفففملال افففملسفففالل ففف ل()2183/8/28لصىففف ل
(8111لفتفففملفا فففف /لثمم فففي)لولحمت فففف لحكءقوففففيل ففف ل()2183/88/82لصءاففففمح ل(51لفتففففملفا ففف /لثمم ففففي)لوفففففمل
ففف لفمطفففيلحك ففف مص /لحكاًفففم ل(208لفتفففملفا ففف /لثمم فففي)ل ففف ل()2182/8/8لص ءفففملح ىفففمل صفففملال افففملصىففف ل
(311لفتففملفا ففف ل/لثمم فففي)ل فف ل()2183/5/5الوففففمل ففف ل ح فففملحكزسفف ل افففملصىففف لحةففلل صفففملال(8لفتفففملفا ففف /ل
ثمم فففي)ل ففف ل()2182/3/8لولح ىفففمل صفففملالصىففف ل(75لفتفففملفا ففف /لثمم فففي)ل ففف ل()2183/5/6لوففففملم فففملحكقمفففمل
اففففملصىفففف لح ىففففمل صففففملال(65لفتففففملفا فففف /لثمم ففففي)ل فففف ل()2183/8/38لوفففففملحةففففلل صففففملال(صفففف ملفتففففمل
فا /لثمم ي)لفهل م ل ل(2183/8/8لحكمل.)2183/8/21ل
جدول ()0
العالقة بين معدالت التصريف و مجموع االمطار و المساحات الزراعية
المساحات الزراعية 0211
المساحات الزراعية 0211
التصريف
االمطار
المحطات
%8502ل
7126652ل
%8502ل
6822721ل
286088ل
363086ل
حكءقصلل
%2ل
2158235ل
%205ل
2158235ل
888088ل
387086ل
دمدقفل
%606ل
3216327ل
%608ل
2767371ل
18026ل
218026ل
حكخمك ل
%202ل
8227811ل
%206ل
8811663ل
536018ل
81802ل
صامحال
%708ل
2166275ل
%803ل
2227875ل
776ل
215ل
حكاق ل
%208ل
2527273ل
%506ل
2527237ل
815ل
818ل
حك ءم ل
%8108ل
5288218ل
%3ل
8358812ل
262ل
82607ل
حكًصم ل
حكءصم :لفهل ءللحكًمحليلصمي تءمال ىملف ىقفم لحكءقح الحكءم يلفهلوةح لحكءقح الحكءم ي.ل
ل
ل
جدول ()1
يمثل اعلى تصريف سنوي و التصريف المتوقع لسنة  0217في المحطات المنتشرة في حوض نهر دجلة
التصريف المتوقع لسنة 0217
اعلى تصريف سنوي
المحطات
2315028ل
2236ل
فامملسملحكءقصل/لاوىيلل
2275068ل
8375ل
حسا لدى /لحكزح لحكاً ملل
231018ل
238ل
م ملحك ظ لل
8328068ل
725ل
فامملسملاودم /لحكزح لحكصا مل
612068ل
311ل
ف أملسملاودم /لحكزح لحكصا مل
217028ل
226ل
فامملسملا ص مأم لل
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8118068ل
615ل
فامملسملحءملهلل
8215068ل
152ل
صامحا/لاوىيلل
38202ل
281ل
فمطيلحكءمس /لحك ءم لل
2781ل
8581ل
سم لحكاق لل
حكءصم :لفهل ءللحكًمحليلصمي تءمال ىملف ىقفم لحكءقح الحكءم يلفهلوةح لحكءقح الحكءم ي.ل
شكل ()6
يمثل اعلى تصريف سنوي و التصريف المتوقع لسنة  0217في المحطات المنتشرة في حوض نهر دجلة
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مقدم سد دوكان/
الزاب الصغير

مؤخر سد دوكان /مقدم سد دربندخان
الزاب الصغير

التصريف المتوقع لسنة 2017

مقدم سد حمرين

بغداد /دجلة

محطة الماسخ/
العمارة

سدة الكوت

اعلى تصريف سنوي

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (.)1
المبحث الرابع :العالقة بين الحصص المائية و المساحات الزراعية في حوض دجلة:
ح لحكقهففف لحكءفففم لكى فففمحالحةاحالسفففقاحلص فففملسفففاقطلحك ظفففمملحك فففمص الفءفففملوثفففمل ففف لحكقحةففف لحكز ح ففف ل
كىًىفففملص ففففً لةىففففيلحكمصفففيلحكءم ففففيلكى ففففمحاالولمت اففففيلكفففقك ل ففففمة لح ففففمحالحك فففام لحكففففقلهللءم سففففق لحم ففففيل
حكز ح فففيل ففف لحك فففمحال ففف لحكءمم ظفففم لحكءقوفففقا لهفففءهلف طافففيلحكم حسفففيلولحك فففً لل فففقالحكفففمل افففملحي لفففملل
حكففففملحكخففففم فم لول ففففمىلحك ءففففللولس مسففففم لحكت ا ففففملحكا ففففمللل ففففمللحكففففمل ففففميلحكء ففففم لص ففففً لحك مسففففم ل
حكءم يلكموعلحكاقح لحكءتءلىيلصاللفهل مد مالولحلمح الولسق لم.ل
ولةففففملصىفففف لم ففففًيلحك ففففام لحكففففقلهللءم سففففق لحم ففففيلحكز ح ففففيل فففف لحك ففففمحالسفففف يل8861ل()%75للص ءففففمل
صىاففف لم فففًت ل ففف لسففف يل8887ل()%25ل ففف لحففف هلصىففف لم فففًيلسفففام لحي لفففملل()%3302ل ففف لسففف يل2117لول
حك ففً لل فففقالحكفففملحيحففت علحيفملاففف لولح ءفففمعلحك فففالحكطففم لص ءفففملةفففم لم ففًيلسفففام لحي لفففملل ففف ل2182ل
ص مفففقل()%31033ل ولحك فففً لحل فففملل فففقال ففف لحمخ فففمضلحك فففًيلحكفففملح ءفففمعلحكت ا فففملول فففميلحكء فففم لولحم فففمحمل
حكم لكىاطمللحكز ح لفهلةًللحكموكي.ل
ولففففهلأففف علحيطففف لل ىفففملوفففموعل()2لل حففف لح لا فففمفلةلفففما ل ففف لحكء فففمحم لحكءز و فففيلصففف هل فففممل
2188لول فففممل2183ل ففف لص فففئلحكءمم ظفففم لولةفففملصىاففف لحكزلفففما ل ففف لفمم ظفففيلحكًصفففم ل ففف ل2183ل فففهل فففممل
2188ل ل فففقالحكفففملحدءفففمعل سففف لأملطفففيلف صفففىيلك ففف ًيلحكزص فففملول ىفففملمظفففمملحكففف ()GISلح ففف ل ففف لح فففم ل
ف ففم يلدففللفام ط فففيلولف ففمحيلحكافففمط لحكاىفف لص فففاللاة فف لكففف ل اففهلفم فففقصيل فف لسففف يل2188الول فف لحكخفففمك ل
م فففًيلحكزلفففما لةى ىفففيلوفففمحلوففففملصا فففيلحكءمم ظفففم ل فففمفلماففف ل ففف لحكء فففمحم لحكز ح فففيلولل فففقالحكفففملحك افففم لول
حكفففملحكتقسففف ل ففف لحكتطفففق لحك ءمحمففف لحكم فففملل ىفففملح فففم لحكء فففمحم لحكءز و فففيلولةفففملةفففم لحي حهففف ل
حكخصففففًيل حكصففففمكميلكىز ح ففففيل فففف لحك ففففمحالص مففففقل(21لفى ففففق لاومفففف )لسفففف يل2117لوللص مففففقل()%21لفففففهل
حوءفففمك لحي حهففف لحكصفففمكميلكىز ح فففيلص ءفففملصىاففف لحك فففًيل ففف لسففف يل2118لصمفففموال()%2702لول ففف ل2183ل
صىا ل(.)%2107ل
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كافففمل ففف ملحكاطفففمللحكز ح ففف ل ففف لح ومفففيلحيأ فففم ل محو فففملدً فففمحل ففف لفافففمعلحيمتفففمجلحكز ح ففف لص فففً ل
سفففقالمق فففيلحكًفففقو لولحيسفففءم لحكا ء مولفففيلولح فففمللحسففف م املول ففف لحيوصنفففيلثففف ل فففمللحيةففففيلحكءم فففيل
حكتففف ل طافففمل ىفففملدفففللافففق لحك قحففففللفءفففملحفففمحلصفففمك ح هلحكفففمل فففمفلحي حهففف لحكز ح فففيلولحك افففم لول مقلفففلل
حي حه لحكملح حه لسا ي.ل
ول ىفففملحكفففمل لففففهلأطفففيلففففملص فففملحكتمسففف لففففهلم فففم لولف فففملفًفففما ل ففف ل()2117/7/27لكا فففملدممففف ل
حًفففمحل ىفففملو الول ىفففملوثمافففمل مقكففف لحكال فففملففففهلحي حهففف ليسففف ءملحكء طافففيلحكءمملفففم لكطملففف لحك افففال–ل
دفففمص الول ففف لحكزص فففمل ففف لفمم ظفففيلحكًصفففم لحكفففملح حهففف لوفففماحالص فففملح لدممففف لفمووفففملأ فففمحالةحأفففم ل
صز ح فففففيلحكخ فففففمحوح .لوحمخ فففففمضلحيمتفففففمجلحكز ح ففففف ليلل فففففمال حكز ح فففففيل افففففطلولحمءفففففملف فففففتاًللحكتطفففففق ل
حيةتصففففماللولحيوتءففففم لكى ففففمحالوللاففففالو حال ففففللحكء ففففم ل لحي وح ففففيلولف ففففم ل لحكففففمللولحكًففففزعلول
فففًام دلفففففهل اى ففففللففففهلاففففق لحكءىقحففففيل فففف لحكتمصفففيالولف فففف ل ففففماللأصففففقصت ملثففف لحكطءففففملحكء ففففتءملكألم ففففم ل
حكم يلولحك م يلولدلم لحكتاموةح لألصمم لحك قةل ىملحكمص لحكءم ي.ل
ةفففم لححت موفففم لحك فففمحالحكءم فففيلسففف يل2117ل(51لفى فففم لفتفففملفا ففف )ل ففف لحففف هلدفففم لحكفففقح الحكءفففم ل
ففف لم فففملاوىفففيل(3708لفى فففم لفتفففملفا ففف )لص ءفففمل ففف لم فففملحك فففمح ل(88033لفى فففم لفتفففملفا ففف )لولللًىففف ل
(56022لفى فففم لفتفففملفا ففف )لوللص فففم ئلةفففم ل(5022لفى فففم لفتفففملفا ففف )لص ءفففملفتقةففف لح للمتفففمجلحك فففمحال
ففف لسففف يل2185لحكفففمل(76085لفى فففم لفتفففملفا ففف )لص ءفففملةفففم لحكفففقح الحكءفففم لحكقحصفففللكى فففمحالص مفففقل(23083ل
فى فففم لفتفففملفا ففف ) ال ةلح لا فففمفلماففف ل ففف لحكمصفففيلحكءم فففيلكى فففمحاالولافففق ل فففً لف فففاىيلكى فففمحالولففففهل
هفففء ملحكاطفففمللحكز ح ففف .لولففففهلأففف علحيطففف لل ىفففملوفففموعل()3لولحك فففالل()2لل حففف لفافففمح لحكتصفففملال
حكءتقةففف لك ففف يل2187ل كافففللحكءمطفففم لحكء ت فففم ل ففف لحكمفففقضالولو ىفففمل صفففملالفتقةففف لففففهلفمطفففيلحكءقصفففلل
(2315028لفتملفا /س ي)لص ءملوةلل صملالفهلفمطيلحكءمس /لحك ءم ل(382.2لفتملفا /س ي)ل
ولص فففً لافففق لحكظفففموللحكتففف لل ففف ملحكاطفففمللحكز ح ففف لسففف اللصمك ت افففيلحكفففملحم فففمحملحيففففهلحكافففقح ل
ص ففففً ل اىفففف لحكء ففففمحم لحكءز و ففففيلولح تءففففمال حيسففففت محالفففففهلحكخففففم جلك ففففملحكمموففففيلحكءمى ففففيلفءففففمللاففففق ل
فماواحلسىً مل ىملحيةتصمالحكقط .ل
ولص ففففً لةىففففيلسففففاقطلحيفطففففم ل ىففففملحك ففففمحالولةىففففيلحكمصففففيلحكءم ففففيلصففففمو لفففففمللاففففم ل()%11لفففففهل
ح حهفف لحك فففمحال فففمم لفففهلف فففاىيلضفففمام لحكتصفففمملول ففمم لحيمتمو فففيلول فففً ل ىفف لحكظفففمام لص افففمح لسففف قلمل
فففمللاففم ل811لحكففالاوم ف لفففهلح حه ف دلحكامصىففيلكىز ح ففيال ف ل ففهلدففق ل()%81لفففهلف ففمحيلحك ففمحال افف ل
هءهلف طايلحكء مولحكامللول ًدلحكامل.ل
ل
ل
حة لافففق لحكظفففمام ل تطىففف لةفففمح ح لففففهلوء ففف لحيطفففمحلل ففف لحك فففمحالول ظفففم ملو فففقالدفففللففففهلوةح ل
حكز ح ففففيالولحكً نففففيالولحكءففففقح الحكءم ففففيلفففففهلأفففف علة ح ففففيلحي ففففام لولحك ففففا مح لحكءتمءىففففيلكىءىقحففففيلول
حكا ففففمللصمإلهففففم يلحكففففملحك ًم ففففم لحكم قلففففيلولحسففففت ءمعلطملاففففيلحكففففمللصففففمكت ا طلكتما فففف لحيسففففتا علحيفلففففلل
كىء فففم الولوهففف لأطفففطلوحهفففميلحكء فففمك ل فففءللحح فففمالأصفففقصيلحكتمصفففيلولصففف ممت مل ففف لحكء فففمط لحكء مهفففيل
كىتصفففمملولفمحو فففيلحكخطفففطلصصفففق لف فففتءم لكت ففف لففففملافففقلل فففملصفففمكحلولمظفففم لص فففم لحكءفففمالولحاح ل
فففف م لكىءففففقح الحكً ن ففففيلل ىففففملوء فففف لحكء ففففتقلم لول ففففمو ل مصفففف لولحةى ءفففف لولاوكفففف ل ففففمعلففففف لحيأففففقل
صمكم ًم ل مملووقالحىقعلسمل يلك ق لحكء اىي.ل
االستنتاجات
 .8ةىيلحكءقح الحكءم يل لحك محال لح وميلحيأ م لوصمكتمك ل ما لصمك م ل ىملحي حه لحكز ح ي.ل
 .2ففففمملحكتففففزحملحكففففموعلحكءت ففففمطنيلصففففمكاقحم هلحكموك ففففيلحكخمصففففيلصتقةلفففف لحكمصفففف لحكءم ففففيل فففف لحيحففففقحضل
حك مليلحكء تمدي.ل
 .3حكءقحةميلحكءم يل لح وميلحيأ م لسمكًي.ل
 .2اىففف لحكء فففمحم لحكءز و فففيلكىءففففم ل2117-8883لوحكتق وفففدل ففف لح ومفففيلحيأ ففففم لك سفففت محالففففهلحكففففموعل
حكءامو لكىء تام لحكز ح ي.ل
 .5مقعلحكال ملفهلحي حه لحكز ح يلحكملح حه لسا ي.ل
 .6ةلما لحستخمحملحيسءم لحكا ء موليللزلملفهلحمويلحكءمصقعلحكملحكءقح الحكءم ي.ل
 .7حكتقة م لحكء تاًى يللءاهلةلما لحكءقح الحكءم يل لحمكيلحكتزحملحكموعلحكءت مطنيلصمكاقحم هلحكموك ي.
 .1ح لم فففًيلحكتصفففممل ففف لحك فففمحالصىاففف ل11لصمكءم فففيلففففهلفاءفففللحأل حهففف لحكز ح فففي.لوسفففًم لح فففمللافففق ل
حك ًيل قال كمل ميلحكء م لوحكتا مح لحكء مأ يلو امح لحإلاح لحكصم ميلكىء م .ل
التوصيات
 .8حوص لص ًمللحسىق لحكز ح يلحكءا يلوحكز ح يلحكءاطم لكىءمم ظيل ىملحكءقح الحكءم ي.ل
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 .2ة ح يلحكءممص للحكت ل متمجلحكملحلمحاح لفم يلةى ىي.ل
 .3ص مالف م ل لح وح يلو اململحكء م ل لحكاملءيل ىملم مللاوىيلوحك مح .ل
 .2حةمففف لسففموال ىففملف ففم لم ففمللاوىففيلوحك ففمح لةًففللفىتاففما ل فف ل ففطلحك ففم لك ففما لفففهلحكء ففم لحكء مففم ل
ةًللاأقك ملحكملحكخى للحك مص لكت ف هلححت موم لحكء مط لحكءم طيلصتى لحكء طايلفهلحكءمالحك ق .ل
 .5ح ما ل ا يلف م لحكءام للوحست ءمك مل لحيستخمحفم لحيأما.ل
 .6حكتا هلحكءم ل لحيست دم لحكز ح يلوحكء زك يلوحكص م يلوحكخمف ي.ل
 .7حلافففمالف ظقففففيلحاح لفففيلصمكممسفففق ل فففمصطلدفففللفمطفففم لحكتصفففم لالكمصفففملحكتصفففملالحكقحصفففىيللم/3ثفففمل ففف ل
دم يلحكءمطم ل للحكمصقعل ىملحكء ىقفم .ل
 .1حلاففففمالف ظقفففففيلحاح لففففيلصمكممسففففق لحل ففففمل ففففمصطلدففففللحكءمطففففم لحكء مأ ففففيل فففف لحك ففففمحالحل ففففملكت فففف لل
حكمصقعل ىملحكء ىقفم لحكء مأ ي.ل
الهوامش و المصادر.:
1لمص الومس لحكءطىً الفقة ل مد ملحكا قستمح ا ال سمكيلفمو ت مالومف يلصامحاالدى يلح اح ال8816الىل.87
2ل ف مللفمءمل ى لحكصمملالحكءقح الحك طم يل لحكاطملحكءامص الومف يلحكءقصلالصامحاال8815الىل222
3ل ف فففمللفمءفففمل ىففف لحكصفففمملالحك قحففففللحكءففف ثم ل ىفففملحكتصفففملالحك فففملالفاىفففيلحكاء فففيلحكاامح فففيالحكءاىفففمللحك فففما الصافففمحاال8871الىل
26
4ل م والص لهللالحك ءمللول ى لصمااالو قكقو يل ءمعلحك محاالفطً يلومف يلحكءقصلال8877الىل88
5ل مفففق للأى فففللحكًفففمحةلالحكتمصفففيلولوثمافففمل ففف لحكتطفففق لحكز ح ففف ل ففف ل سففف للحك فففمحالحكمسفففقص الفاىفففيلحكاء فففيلحكاامح فففيالحكءاىفففملحيوعالفطً فففيل
حك مم ال8862الىل886
6لو فففف لحكخ ففففم لولف ففففمللفمءففففمل ىفففف لحكصففففمملالحكءففففقح الحكطً ففففيل–لفما ت ففففمل–ل مل ففففم-لحصفففف م مالاح لحكمملففففيلكىطًم ففففيالصاففففمحاال8876ال
ىل.223ل
7ل فمءفففملسففف ملد ممفففيالحفففقضلم فففملاوىفففيل فففءمعلفىتافففملحكفففزح لحكاً فففملولحاء تفففدلف فففموللحسفففاملدىففف لفقصفففللولصخءفففيلكى فففمحاالفطً فففيلومف فففيل
حكءقصلالحك مالحيوعال8872الى.22
8لح هلس ملحص قلحك هالحصقعلحكاامح يلحكء مأ يالف س يلحكلام يلحكامف يالحيسا م ليالصمو ل م ل الىل32
9ل فمءملس ملد ممدالحقضلم ملاوىيل ءمعلفىتاملحكزح لحكاً مالفاىيلحكامف يالحك مال8الفطً يلومف يلحكءقصلال8875الى26
10ل صففففًمليلححءففففملي فففف الحسففففتلءم لحكءففففقح الحكءم ففففيلحك ففففطم يل فففف لحك ففففمحالووثماففففمل فففف لحيفففففهلحكاففففقف الحطموحففففيلادتففففق ح ال8886الىل-885
886
11ل دءمعل ًملهللالحكمملل الحلمح لولحك ظمملحكاململحكامل الصامحاال8811الىل.88
12ل ى للمك ل ًملحكخمك الف مدللحكء م لحكممواليلص هلحك محالولحلمح الصم لل ملف ق الة لحك ًم لحكقط يالى7
13لومصملحكمحولالحكامالحي مة يلحك محة يلحيلمحم يلك ممل8875ل لهقالحكاممق لحكموك الصامحاال8813الىل81-87
14ل و فففملأز فففللومسففف الةقح فففملحسفففتا علحيم فففم لحكموك فففيلكا فففملحكء حفففيلولففففمال طً ا فففمل ففف لحك فففمحاال سفففمكيلفمو فففت مل(ل فففملف فففق )لومف فففيل
صامحاالدى يلحكاممق الدممق لحكلمم ال8883اىل863
15ل يل مدملحسقاالحكمموالحك محة يلحيلمحم يالا حسيل لحكء مدللحكام ءيلص هلحكًىملهالفطً يلحك مم الصامحاال8871الىل8
16لو ملأز للومس الفصم لسمص الىل862
17ل أمكفففملحك ءفففملالف فففاىيلحيم فففم لحكمموالفففيلحكء فففتمديلصففف هلحك فففمحالولحلفففمح الصافففمحاالحكطً فففيلحيوكفففمالفطً فففيلحك فففمل لكىطًففف لوحك فففملولحكتقةلففف ال
م للحكم مالصامحاالىل21-88
18ل حكاء ق لفففيلحك محة فففيالحكءاىففف لحكز ح ففف لحي ىفففمالفاتففف لحكت ففف لولحكًمفففقتلحكز ح فففيالحكءقحةمفففيلحكءم فففيل ففف لحك فففمحاالا حسفففيل ةففف ل8-8ال
فطً يلحي ماالصامحاالىل.21
19ل أمكففمل فف ملحك فف مو ال مى ففللحكظففقحاملحكتفف ل مسفف لأففطلحكمففموالصفف هلحك ففمحالولحلففمح ال سففمكيلفمو ففت مل(ل ففملف ففق )الومف ففيلصاففمحاالدى ففيل
ح اح ال8871الىل11
20ل وء فففللفمءفففقالةفففما ال املففففمل فففهلحيسفففتا علحكءففففم لولحكء فففتاًى لكىء فففم ل ففف لح ففففمك لحيم فففملولف موهفففم لحكء ففففم لحكء فففتمديالل فففملف ففففق ال
صامحاال882الى21
21ل ًم لةمس الحيطءمللصمكء م لحك مص يلولحص مااملحك ا قصقكت ا يالفاىيلحكء تاًللحك مص الص مو الآ لل8883لاللل872اللىل.25
22ل ًملحكم هلحكاط الحكتقح تلحكموك ل ءمللت ى لصمكء مامح لحكموك يالف قا لدتم لك لل ما8873الى17
23
Reger. R. Trask, The united states. Response the Turkish Nationalism and reform 1919-1934, PP 16ل21
24
 GAP Guneydeyu, Anadela project Tarimsal kalkiuma simpo zyumu Ankara, 1986, P 131ل
25ل فففالحكفففمحولالحفففقضلحك فففمح لففففهلف ً فففدلحكفففملفصفففًدلولف ص فففم ل قةلففف لف مافففدل ففف ل مد فففملولسفففق لملولحك فففمحاالفاىفففيلصفففق لحكء فففم ال
ل78الصامحاال8878الىل.71
26ل زلحكملهلحكخ موالحك مح ل لضللةقح ملحكاممق لحكموك الاح لحكاى للكىطًم يالحكامام ال8875الىل561-558
27ل ف ففففمللحك ً ففففملالحك ةففففم لحك محة ففففيللحكتمد ففففيل8811-8861ال سففففمكيلفمو ففففت مل(ل ففففملف ففففق )الومف ففففيلصاففففمحاالدى ففففيلحكاففففممق لولحك مسففففيال
8816الى81
28صًمليلححءملي الحستلءم لحكءقح الحكءم يلحك طم يل لحك محالووثمامل لحيفهلحكقط ال8886الفصم لسمص الىل282-283
29ل حكاء ق لففففففيلحك محة ففففففيالوةح لحكخم و ففففففيالكا ففففففيلفتمص ففففففيلحكء ففففففم لحكموك ففففففيلي مة ففففففم ل حكء ففففففم لحكموك ففففففيلصفففففف هل مد ففففففملولحكففففففموعلحكءتاففففففمو ال
(.)8877/81/81
30لصًمليلححءملي الفصم لسمص الىل287
31لمصففف الومسففف لحكءطىًففف الحك ةفففم ل حك محة فففيلحك فففق ليلحكتمد فففيل ففف لهفففقالحكء فففم لحكء فففتمديلولآ مة فففملحكء فففتاًى يالحو حال مد فففيلف مصفففم اللل
2/3ل ومف يلحكءقصلالفمدزلحكم حسم لحكتمد يال8818الىل52-52
32لحكءصم لم دالىل821-888
33
T. German. Euphrates basin in Turkey natural resource and Development 1982, Vole 1, P. 16.ل
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34ل طفففم المفففم لحكمءفففمحم الس مسفففيل مد فففملحكءم فففيلولل فففم لحكءقةفففالحك مصففف لحكءقحفففمالصمففف لف فففق ل ففف لحكءفففقح الحكءم فففيلكفففموعلحفففقضلاوىفففيلول
حك مح لوحة ملولآ مة ملحكء تاًى يالومف يلحكءقصلالفمدزلحكم حسم لحكتمد يال8883التل.275
35ل ففففموح ل ًفففملحكءىففف لةمفففق ال افففقل لحكء فففم ل لحكءم ففف يلولحي وح فففيلكمفففقضلاوىفففيلولحك فففمح لصمففف لف فففق ل ففف لحكءفففقح الحكءم فففيلكفففموعلحفففقضل
اوىيلولحك مح الومف يلحكءقصلالى37ل
36ل مً للحك ءم الحم لحكء م لفهلحك مح لحكملحك لالحي ا ال8882الىل63ل
37ل زلحكملهلحكخ موالحك مح ل لضللةقح ملحكاممق لحكموك الاح لحكاى للكىطًم يالحكامام ال8875الى2
38
Helsinki Rules, on the use of the water of international rivers, A depted by the sand conference of theل
international law associate wen on Helsinki, August 20, 1966, London, PP 7-8.
39ل فمءفففمل ًفففملهللالحكفففمو لالحكءمدفففزلحكافففقف لك فففمللاوىفففيلولحك فففمح ل ففف لهفففقال ححافففمملحكافففممق لحكفففموك المفففمو لحكء فففا لحكءم فففيل ففف لحكفففقطهل
حك مص الف ملحكًمقتلولحكم حسم لحك مص يالحكامام ل38-28ل ملهلحيوعل8882الىل36
40ل فمءملأىالححءملحكمك ء ال قحةلححءملفقسمالوامح يلحكت ء يالحكطً يلحيوكمال2118الىل836-835
41لحكءصم لم دالىل836
42لوء ق ليلحك مح االوةح لحكز ح يلولحكملالحكتخط طلحك مفللكىءقح الحكءم يلولحي ضل لحك محاالحكءمحىيلحكلمكليال.8812ل
43ل صفففًمليلححءففففملي فففف لحكاملففففملالحسففففتلءم لحكءفففقح الحكءم ففففيلحك ففففطم يل فففف لحك ففففمحالولوثمافففمل فففف لحيفففففهلحكاففففقف الحطموحففففيلادتففففق ح ال8886ال
ومف يلصامحاالدى يلح اح الىل868
44لحكءصم لم دالىل868
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الواقع البيئي في الجزائر بين متطلبات حماية البيئة و تحديات الموارد الجديدة للطاقة
الدكتورة لدرع نبيلة  /قسم الحقوق -كلية الحقوق و العلوم السياسية  -جامعة الجياللي بونعامة  /الجزائر
مقدمــــــــــــــــــــــــة:
تشكل البيئة في الوقت الحالي الرهان األساسي التي تدور عليه أغلب السياسات العالمية ،و هذا نظرا للتحديات
الجديدة التي أصبحت تفرض نفسها ،و ما تمثله من خطر يمس في بداية األمر و نهايته صحة اإلنسان بالدرجة
األولى.
و في الحقيقة ،تعد البيئة بمفهومها الحديث مظهرا من المظاهر المصاحبة للتطور التكنولوجي ،كما تشكل أبعادها
في نفس الوقت أحد إفرازات هذا التطور ،بدليل االهتمام الكبير الذي حظيت به مؤخرا.
و كان مؤتمر استكهولم بالسود في جوان  2791أول مناسبة دولية يناقش فيها موضوع البيئة ،و الجزائر كغيرها
من الدول أدركت أهمية البيئة و المخاطر المحيطة بها ،فبعدما كان ملف البيئة يتأرجح بين مختلف القطاعات في
الدولة ،أصبحت له وزارة خاصة به ،كما عرفت صدور أول قانون خاص بالبيئة سنة  ،2791و هو القانون رقم
 31-91المؤرخ في  5مارس  2791المتضمن حماية البيئة.
و هذا مع السعي الدائم وراء التخفيف من مخلفات ما تقتضيه التقنيات الجديدة للتنقيب على الثروات الطبيعية
كالبترول و الغاز و باقي المعادن.
غير أن المساعي بصفة عامة سواء كانت محلية أو دولية غير كافية لمواجهة المشاكل البيئية المتفاقمة ،و التي
أصبحت تمس مختلف جوانب الحياة السياسية (بحكم أن حماية البيئة تعد من أهم األوراق الرابحة في المواجهات
و
السياسية) ،االقتصادية (بحكم أن أغلب االقتصاديات العالمية تفطنت للدور االقتصادي الذي تشكله البقايا
النفايات التي تضر بالبيئة بفضل عملية التدوير و إعادة االستغالل ،و في نفس السياق تم الترويج للسلع التي ال
يشكل إنتاجها أو استغاللها خطرا على الطبيعة) ،االجتماعية(بحكم أن حماية البيئة تعد المرآة العاكسة للوعي
و السياحية (بحكم أن السياحية البيئية و األثرية أصبحت تشكل حلقة رئيسية من حلقات
االجتماعي) ،الثقافية
النمو االقتصادي في الدول).
و قد تفطنت كل من الطبقات السياسية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية في الجزائر ألهمية المحافظة على
البيئة ،و على هذا أصبحت تعمل على السعي لتحقيق الربط بين حماية المحيط البيئي و التنمية المستدامة في إطار
تجنب آثار التحديات التي تفرضها الموارد الجديدة للطاقة و توظيفها لنفس الغرض.
و قد عززت الجزائر هذه المساعي بجملة من التشريعات ،عالجت فيها مختلف األبعاد و المظاهر البيئية ،حددت
من خاللها بعض المفاهيم المتعلقة بحماية البيئة ،كما وضعت بعض الحلول المناسبة لبعض المشاكل البيئة.
و بهذا بعد المشرع الجزائري من بين المشرعين الذين أعطوا للبيئة حقها من الناحية القانونية ،رغم أن المؤسس
الدستوري تجاهل هذه المسألة ،حيث أن أحكام التعديل الدستوري لسنة  2771لم تشر ال في فحواها و ال في معناها
أو المشاكل البيئية أو حماية البيئة ،و لكن تبقى حماية البيئة حق و واجب في نفس الوقت.
إلى البيئة
و على هذا يتسنى لنا طرح اإلشكالية التالية:
ما هي اآلليات القانونية التي تواجه بها الجزائر المشاكل البيئية؟
و سنتطرق إلى حل هذه اإلشكالية من خالل المحورين التاليين:
 المشاكل البيئية التي تواجهها الجزائر. دور التشريع البيئي في التصدي لهذه المشاكل.المبحث األول :المشاكل البيئية التي تواجهها الجزائر
قبل التطرق لتحديد المشاكل البيئية ،البد من التعريج أوال على تحديد مفهوم البيئة و من ثم يتسنى لنا معرفة
المشاكل المرتبطة بها ،و كذا اآلليات القانونية الموجهة ضدها.
المطلب األول :األبعاد البيئية
تعد األبعاد البيئية من أهم العناصر التي يتمحور حولها موضوع البيئة بصفة عامة ،و هي لها صلة كبيرة بمختلف
المظاهر البيئية من جفاف ،و تصحر ،و غيرها ،و نقصد باألبعاد البيئية مختلف المفاهيم العامة المتعلقة بالبيئة ،و
هي تتلخص عموما في تحديد كل من مفهوم البيئة و مفهوم التلوث البيئي.
أوال :المفهوم العام للبيئة:
على العموم ،تعد البيئة ذلك الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان و الكائنات الحية و هو المحيط الذي يمارس
فيه نشاطاته المختلفة االنتاجية و االجتماعية)2(.
غير أن هذا التعريف يفتقد للدقة مما يجعله تعريفا غير كامل أو شامل ،و الدليل على ذلك هو اإلقرار بصعوبة
وضع تعريف للبيئة)1( .
و تجمع البيئة بين األرض و الهواء و الماء ،و هو بشكل عام كل ما يتعلق بالمحيط المكون للكرة األرضية.
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و بهذا يتسنى لنا تعريفها على أنها تتمثل في جميع العوامل الحية و غير الحية التي تؤثر على الكائن الحي بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة في أية فترة من فترات حياته)1( .
و قد تفادى المشرع الجزائري إعطاء تعريف دقيق و صريح للبيئة ،إال أن استقراء مجمل مواد القانون رقم -31
 23المتعلق بح ماية البيئة في إطار التنمية المستدامة سمح لنا استخالص أن البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه
اإلنسان بما يشمله من عوامل طبيعية و اصطناعية)4( .
و هذا على خالف التشريعات العالمية األخرى التي تضمنت قوانينها المتعلقة بالبيئة تعريفا صريحا لها مثل
القانون المصري حيث تنص المادة األولى من القانون الجديد رقم  35الصادر في  31فبراير  2774بشأن البيئة
المعدل سنة  1337بأن البيئة هي المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما تحتويه من مواد و ما يحيط بها من
هواء ،ماء ،تربة ،و ما يقيمه اإلنسان من منشآت)5( .
أما التشريع الفرنسي فقد تبنى تعريف مصطلح البيئة في القانون المتعلق بحماية البيئة الصادر في 23جويلية
 ،2791حيث جاء في المادة األولى منه بأن البيئة هي مجموعة من العناصر تتمثل في الطبيعة ،الفصائل الحيوانية و
النباتية ،الهواء ،الثروة المنجمية ،و مختلف المظاهر الطبيعية المتنوعة.
و من هنا يظهر لنا بأن أغلب التعاريف التشريعية تركز على عنصر الطبيعة في تحديدها لمفهوم البيئة ،غير أن
عنصر المنشآت الطبيعية ال يقل شأنا عنها ،ألنه هو الذي يملك القدرة على التغيير في المظاهر الطبيعية و في
األهداف التي وجدت من أجلها)1( .
و إذا كانت البيئة تتمثل في ذلك الهواء الذي نتنفسه ،و في ذلك الماء الذي نشربه و نسقي به و نستعمله في
مختلف المسائل ،و في تلك التربة التي نستغلها ،فإن كل هذه العناصر بصلة مباشرة بمشاكل الجفاف و التصحر و
التلوث.
ثانيا :مفهوم الجفاف
الجفاف هو عبارة عن فترة زمنية معينة قد تمتد ألشهر أو سنوات ،و هو يحدث بسبب نقص في بعض الموارد
المائية أو كلها ،سواء كانت جوفية أو مناخية ،و هو ظاهرة طبيعية تسمى بالقحط أو الجذب)9( .
و عادة ما يتسبب الجفاف في إحداث ضرر كبير بالقطاع الزراعي خصوصا و باالقتصاد عموما ،كما تصل
حدة هذا الضرر إلى حد المساس بالتوازن البيئي ،و قد أدى الجفاف في العديد من مناطق العالم إلى الهجرة الجماعية
لألهالي مما زاد من التمركز و التجمع السكاني في نقاط معينة تولد عنه كوارث اجتماعية و اقتصادية ال نهاية و ال
حل لها أبرزها المجاعة و ما انجر عنها من مشاكل التكفل بالالجئين الفاريين من المجاعة في إثيوبيا الصومال،
التشاد ،جنوب و غرب السودان ،و غيرها من الدول اإلفريقية التي تعاني من مشكل المجاعة.
ثالثا :مفهوم التصحر
ظهر مصطلح التصحر للتداول العلمي و العالمي ألول مرة سنة  2799أثناء انعقاد مؤتمر األمم المتحدة في
نيروبي لمعالجة مشكلة التصحر ،حيث عرف أنه "انخفاض أو تدهور قدرة اإلنتاج البيولوجي لألرض مما يؤدي في
النهاية إلى خلق أوضاع شبه صحراوية")9( .
و هناك تعريف آخر ورد في االجتماع االستشاري الخاص بتقييم التصحر في نيروبي سنة  ،2773فعرف بأنه
"تدهور األرض في المناطق الجافة و شبه الجافة و القاحلة شبه الرطبة ،آلثار بشرية معاكسة")7( .
أما مؤتمر األمم المتحدة الخاص بالبيئة و التنمية المنعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في حزيران ،2771
فعرف التصحر على أنه " تدهور األراضي في المناطق القاحلة و شبه القاحلة و شبه الرطبة الجافة نتيجة لعوامل
مختلة من بينها التقلبات المناخية و النشاطات البشرية")23( .
أما من الناحية الفقهية ،فقد يعرف على أنه "تدهور تدريجي في القدرة اإلنتاجية للتربة و الغطاء النباتي في
المناطق الجافة و الرطبة و شبه الرطبة ذات االستغالل و القابلية الزراعية و الرعوية و الغابية بفضل تظافر
عوامل طبيعية و بشرية أبرزها التقلبات المناخية و زحف الكثبان الرملية و النشاطات البشرية ذات الصلة
المباشرة بالتربة و الغطاء النباتي و النشاطات األخرى المؤثرة على البيئة")22( .
و التصحر و الجفاف يشكالن
رابعا :مفهوم التلوث البيئي
أو الفيزيائية أو البيولوجية أو
يعرف التلوث البيئي على أنه التغيير الكمي أو الكيفي في الصفات الكيميائية
المورفولوجية للكائنات الحية من إنسان و نبات وحيوان ،وتعرف الملوثات بأنها مواد ضارة أو ميكروبات تخل
بالنظم البيئية وتعرض الكائنات الحية للخطر أو تهدد سالمة المصادر الطبيعية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
()21
و يختلف التلوث البيئي ،حسب طبيعة الجزء المعني به ،فقد يكون:
 تلوثا هوائيا يعرف على أنه كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي ويترتب عليه ضرر أو خطرر علرى صرحةاإلنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني بما في ذلك الضوضاء ،وأهم ملوثرات الهرواء
هي :التلوث بالجزيئات الصلبة ،الكبريت ،التلوث بغاز أول أكسيد الكربون ،التلوث بأكسيد النيتروجين)21( .
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 تلوثا ترابيا ناتج عن التلوث الكيمائي أو والتلوث النووي الذي يمس بالدرجة األولى التربة ،و هذا النوع من التلوث بكونله أثر مباشر في اإلضرار باألنواع النباتية و الحيوانية وحتى المياه الجوفية المتواجدة تحت التربة الملوثة ،وقد كان هذا
النوع من التلوث من أبرز المشاكل التي أثارها التنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء الجزائرية سنة  ،1325و كان ذلك
عندما قررت الحكومة في الجزائر التنقيب عن الغاز الصخري كطاقة بديلة عن الغاز الطبيعي.
أو الحيوية للمياه ،مما يترتب
 تلوثا مائيا ناتجا عن إدخال تغيير في المواصفات والمعايير الطبيعية أو الكيميائيةأو يعوق األنشطة المائية ،وقد يتسبب في ذلك الصيد المفرط
ضررا بالمواد الحية أو غير الحية ،و يهدد صحة اإلنسان
لألسماك و الثروة المائية ،وممارسة األنشطة السياحية المضرة بالطبيعة ،أو إفساد نوعية مياه البحر بغرض بعض
االستعماالت.
و الجزائر تعرف كل هذه األنواع من التلوث الطبيعي ،فبالنسبة للتلوث المائي ،نالحظ بأن السواحل الجزائرية تعاني
تلوثا خطيرا بسبب تحويل قنوات مياه الصرف إلى المناطق المحادية للسواحل و استعمال الديناميت في عملية الصيد ،كما
تعاني أيضا من الصيد المفرط للسماك و استنزاف الثروة المرجانية ،مما يخل بالتوازن البيئي و بالتالي الزيادة في معدل
التلوث المائي.
أما التلوث الترابي ،فيظهر من خالل الرمي غير المنظم للنفايات الصناعية و المنزلية ،رغم إنشاء هياكل متخصصة لهذا
الغرض.
غير أن التلوث الهوائي ال يحض باالهتمام الالزم ،فعلى الرغم من خطورته على صحة اإلنسان و المحيط عموما بسبب
عالقته بالهواء الذي نستنشقه و يحيط بنا من كل جانب ،إال أن جهود السلطات في هذا المجال متواضعة ،و ال تتعدى
الحمالت التحسيسية مثل اليوم الذي تخصصه "للعاصمة دون سيارات" المصادف لـ 12جويلية من كل سنة ،أو الحث على
استعمال وسائل النقل الجماعية للتقليل من الضوضاء و مخلفات السيارات النفعية.
المطلب الثاني :طبيعة المشاكل البيئية
إن موضوع البيئة و ما يحمله من تعقيدات و مشاكل على كل المستويات االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية و
السياسية أصبح اليوم هاجس و عائق كبير في تحقيق النمو و التقدم لكل بلدان العالم و خاصة البلدان المتخلفة.
فالبيئة لم تعد تهدد بلدا معينا بل العالم برمته ،األمر الذي دعى إلى المشاركة الجماعية للتصدي لمشكل تدهور البيئة،
الذي هو في تزايد مستمر.
الجزائر كبلد يقع في القارة اإلفريقية و ضمن البلدان المتخلفة  ،ليس بمعزل عن هذه المشاكل البيئية ،و إن لم تكن
بنفس الحدة و الدرجة ،غير أننا نجدها اليوم تولي اهتماما مقبوال للبيئة لكنه غير كاف و يجب اإلسراع في تسطير
سياسة و استراتيجية بيئية للحد من تدهور البيئة و ذلك من أجل دفع عملية النمو و التقدم إلى األمام.
و تبذل الجزائر جهودا كبيرة في إطار المخطط الوطني المسطر لتهيئة المدن بالقضاء على مختلف مظاهر التلوث
من أجل دفع عجلة ما يعرف بالتنمية المستدامة ،خاصة بعد النمو الديمغرافي الذي اجتاح المدن الكبرى)24( .
حيث تعرف التهيئة العمرانية أو تهيئة اإلقليم بأنها نوع من أساليب و تقنيات التدخل المباشر سواء بواسطة
األفكار أو بواسطة الدراسات و وسائل التنفيذ و اإلنجاز لتنظيم و تحسين ظروف المعيشة في المستوطنات البشرية
سواء كان ذلك على المستوى اإلقليمي أو الوطني)25( .
غير أن المشاكل البيئية المتفرعة عن النمو الديمغرافي المتزايد و الذي تزايدت معه متطلبات السكان من الطاقة و
االحتياجات اليومية و بالتالي المزيد من الفضالت ليس من السهل القضاء عليها.
و على هذا تتلخص أهم المشاكل البيئية التي تعرفها الجزائر فيما يلي:
 المخلفات الناتجة عن الفضالت الصناعية مثل ما تعرفه معظم األودية المحادية للمناطق الصناعية. تراكم المياه المستعملة. مخلفات المفرغات العمومية. مخلفات التنقيب عن الثروات الطبيعية (الغاز الصخري بالخصوص). تعمد استنزاف الثروة الحيوانية و النباتية و الموارد الطبيعية ،مما يؤثر على البيئة)21(. تلوث مناطق الصيد بسبب استعمال الديناميت في الصيد. االستغالل المفرط للثروات المائية كالمرجان في السواحل الشرقية للجزائر (القالة ،عنابة ،سكيكدة ،جيجل) ،ممايؤثر سلبا على التوازن البيئي الذي يزيد من حدة التلوث المائي على المدى البعيد
 التصحر المتزايد في المناطق السهبية (البيض ،النعامة ،المشرية ،األغواط ،الجلفة ،سعيدة) ،السيما بعد النزوحالريفي الكبير الذي عرفته هذه المناطق ،مما زاد من تسارع درجة التصحر ،و هذا ما يؤثر سلبا على التنوع النباتي
و الحيواني ،و يمس مباشرة التوازن البيئي.
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و من جهة أخرى يعتبر مشكل نقص المياه في الجزائر شريكا اساسيا لمشاكل البيئة ،و لهذا هو يشكل في نفس
الوقت أحد اهتمامات الدولة من خالل تسطير بعض المشاريع كبناء السدود و اعادة استعمال المياه المستعملة و
كذلك إنشاء محطات تحلية ماء البحر المقدرة بثمانية عشر ( )29محطة.
أما ظاهرة التصحر فهي األخرى مشكل يزداد يوما ،بعد يوم لذا سارعت الجزائر للعبها دورها في انجاز
االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر و هذا بمصادقتها بمرسوم رئاسي رقم  71-1في  11جانفي  ،2771و ال يفوتنا
التذكير بأن الجزائر تعتبر من الدول السباقة في مكافحة التصحر و يظهر ذلك من خالل مشروع السد األخضر الذي
انطلقت األشغال فيه سنة  2792بشريط نباتي متنوع طوله 2933كلم بعمق يصل أحيانا إلى  13كلم ،حتى إن لم
يحقق النتائج المرجوة منه ألسباب مختلفة.
إضافة إلى هذا ،نجد قطاعي الغابات و السياحة اللذان يعتبران أهم القطاعات االقتصادية في الجزائر ،و عليهما
أن يحظيان باالهتمام الجيد ألهميتهما على مستوى الدخل الوطني ،فالسياحة إضافة إلى كونها عامل ترفيه و تسلية
هي أيضا عامل للمحافظة على التراث الثقافي و الطبيعي.
و بهذا يظهر الترابط الكبير بين كل من مشكل التصحر و ندرة المياه و التلوث البيئي و استنزاف مصادر الطاقة،
حيث أنها تشكل حلقات مترابطة لنفس السلسلة.
المبحث الثاني :اآلليات القانونية لمواجه المشاكل البيئية التي تعرفها الجزائر:
تتمثل اآلليات القانونية التي استعملتها الجزائر في مواجهة المشاكل البيئية التي تتعرض لها في مجمل النصوص
القانونية المتعلقة بهذا الموضوع و الميكانزمات المنبثقة عنها.
المطلب األول :حماية البيئة في النصوص الدستورية و التشريعية الجزائرية
أثبتت المعالجة الدستورية لمختلف النصوص الدستورية التي عرفتها الجزائر منذ االستقالل ( دستور ،2711
دستور  ،2791دستور  ،2797التعديل الدستوري لسنة  2771بمختلف التعديالت الواردة عليه في  1331و
 ،)1323أن المؤسس الدستوري لم يولي أي اهتمام لموضوع البيئة أو حمايتها ،ال مباشرة و ال بطريقة غير
مباشرة ،و ال صراحة و ال ضمنا.
و هذا ما يعد تقصيرا من جانبه في حق مسألة مصيرية تمس بصفة مباشرة حياة المواطن في صحته و تغذيته و
و الجزئيات المحيطة باإلنسان و باحتياجاته اليومية ،و كان من
راحته ،ألن البيئة تتعلق مباشرة بكل الكليات
المفروض أن يضمنه المؤسس الدستوري الجزائري في أحكامه الدستورية ،و إذا كان إغفال كل من دستوري
 2711و  2791لموضوع حماية البيئة مبررا بحداثة الدولة الجزائرية و نقص الترويج الدولي لهذا الموضوع ،إال
ان هذه المبررات ال تنطبق على كل من دستوري  2797و التعديل الدستوري لسنة  2771و باقي التعديالت
الواردة عليه ،ألنه أصبح لمسألة حماية البيئة في تلك الفترة و بعدها أبعادا جديدة و متميزة تعدت الوصف العادي
لمتطلبات حماية البيئة إلى عالقة هذه المتطلبات بحماية صحة اإلنسان و الحفاظ على حياته.
لذلك كان على المؤسس الدستوري الجزائري التطرق إلى هذا الموضوع بصفة صريحة و واضحة بالنص على
ضرورة حماية الدولة للبيئة كحق دستوري للمواطن الجزائري ،و النص كذلك على ضرورة حفاظ المواطن على
البيئة كواجب دستوري ،و ذلك بغية الوصول إلى ضمان المحافظة على البيئة و بالتالي على المواطن.
و على الرغم من هذا االنتقاد إال أن التعديل الدستوري لسنة  2771نص في الفقرة رقم  27من المادة  211على
ضمانة اساسية و هي ضرورة تنظيم ما يتعلق بالبيئة بموجب تشريع صادر عن البرلمان ،و على هذا األساس صدر
القانون  23-31في  27يوليو  1331المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
و في هذا اإلطار و تدعيما لما سبق التطرق إليه ،نالحظ أن الجزائر تكتفي لمواجه المشاكل البيئية بإصدار
مجموعة من التشريعات تسعى من ورائها إليجاد الوسائل الالزمة لذلك ،و لذلك انظمت للعديد من االتفاقيات الدولية
مثل اتفاقية مكافحة التصحر التي صادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  31-17في  11جانفي .2771
و إلى جانب هذه النصوص القانونية ،ال يحق لنا تجاهل نصين قانونيين في غاية األهمية ،و هما يتعلقان في
األصل ب الجماعات المحلية ،و نقصد بذلك كل من قانون البلدية و قانون الوالية ( القانون رقم  23-22المتعلق
بالبلدية و القانون رقم  39-21المتعلق بالبلدية)  ،حيث أنهما يستجيبان فعال للصعوبات البيئية التي تواجهها البيئة
على المستوى المحلي ،و التي تنطوي تحت عنوان حماية صحة المواطن -األمن الصحي -محاربة األوبئة -ضمان
النظافة)29( .
فقانو ن البلدية كان أوفر حظا في هذا المجال ،حيث أه تعرض إلى موضوع حماية البيئة في العديد من أحكامه،
كما يليك
 المادة رقم  12في فقرتها الثالثة تطرقت إلى اختصاص البلدية في حماية الصحة و النظافة و حماية البيئة. المادة رقم  74في فقرتها السابعة ،تطرقت بدورها إلى دور البلدية في ضمان نظافة العمارات التابعة إلقليمها. المادة رقم  74في فقرتها التاسعة ،تطرقت أيضا إلى دور البلدية في الوقاية من األمراض المتنقلة و المعدية. المادة رقم  237نصت على ضرورة العمل على تهيئة إقليم البلدية في إطار احترام حماية البيئة.52
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 أما المادة  224فقد نصت على ضرورة موافقة المجلس الشعبي البلدي على أي مشروع يحتمل ضررا علىالصحة العمومية و البيئة ،مع احترام األحكام المتعلقة بحماية البيئة و التنمية المستدامة.
 و من جانب آخر خصص المشرع الجزائري في قانون البلدية فصال خاصا بالنظافة و حفظ الصحة العامةبمساعدة المصالح التقنية المتخصصة في ذلك طبقا للمادتين  211و .214
 كما تنص ايضا المادة  247على كيفية تسيير المصالح التقنية التابعة للبلدية المتخصصة في جمع النفاياتالمنزلية ،و تصريف المياه المستعملة.
بينما كان نصيب القانون الخاص بالوالية متواضعا في هذا المجال ،حيث رصدنا مادتين:
 تتمثل األولى في المادة  99التي تتناول موضوع اختصاص المصالح الوالئية في حماية الصحة العمومية والبيئة.
 و تتمثل الثانية في المادة  242التي تنص على تكفل المصالح الوالئية بالنظافة و الصحة العمومية و المساحاتالخضراء.
المطلب الثاني :ميكانزمات مواجهة المشاكل البيئية في الجزائر
لمواجهة المشاكل المتشابكة التي يتسبب فيها التلوث البيئي ،تسعى الجزائر إلى االستثمار في األحكام القانونية
المختلفة الواردة في مختلف النصوص القانونية و التي تمثل ما يسمى بالنظام القانوني لحماية البيئة.
و في هذا المجال ،أنشأت لجنة وطنية للبيئة سنة  ،2794و الوكالة الوطنية للنفايات سنة  ،1331و في نفس
الوقت انتهجت سياسة المحميات و الحضائر الوطنية و تحديد المناطق الرطبة ،و هي تعمل على مكافحة التصحر
و حماية الغابات (مشروع السد األخضر في السبعينات من القرن الماضي))29(.
بالتشجير
و في هذا اإلطار أيضا تم إنشاء الصندوق الوطني للبيئة تتصرف فيه الوزارة المكلفة بالبيئة من أجل توزيع
المساعدات الظرفية لدفع التنمية الصحيحة في البالد و كذلك انشاء اللجنة الوطنية للبيئة مهامها اقتراح إلى الهيئات
العليا للدولة العناصر األساسية للسياسة البيئية)27( .
و قد انتهجت الجزائر كذلك سياسة الحفاظ على التنوع البيولوجي من خالل إنشاء الحظائر الوطنية و كذلك
المحافظة على المواقع المحمية.
و لهذا سطرت الحكومة في برنامجها لعام  1333سياسة استراتيجية للمحافظة على البيئة و ذلك من خالل تعزيز
اإلطار المؤسساتي و التشريعي و التنظيمي و كذلك الرفع من الكفاءة البيئية للمؤسسات  ،إضافة إلى تشجيع دور
الحركة الجمعوية و تعبئة التعاون الدولي في إطار حماية البيئة ،و قد جسدت هذا بوضع أول وزارة خاصة بالبيئة
تحت تسمية "وزارة اإلقليم و البيئة")13(.
كما ركزت على القيام ببعض المشاريع في مجاالت تسيير النفايات ،معالجة المياه القذرة  ،التلوث  ،تسيير الغابات
الخضراء و اإلرث الثقافي)12( .
و لحماية البيئة و الحد من استنزاف الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستديمة البد من العمل على تجسيد الخطوات
التالية:
تدعيم اإلطار المؤسساتي و التنظيمي.سن القوانين و التشريعات البيئية و التطبيق الصارم لها ،و على هذا صدر القانون رقم  23-31المتعلق بحماية البيئة ،كماعزز بالعديد من التنظيمات منها المرسوم التنفيذي رقم  295-31المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات و تنظيمها)11( .
و خاصة دور وسائل اإلعالم
تفعيل دور الفاعلين حول حماية البيئة :المجتمع المدني ،صناع القرار ،المؤسسات،الفعال في ترسيخ القيم و الثقافة البيئية.
إدراج مواضيع البيئة في المناهج التعليمية لتحقيق التربية البيئية.تفعيل دور المرأة باعتبارها شريك فعال في المجتمع)11( .إعداد استراتيجية اتصالية لتحقيق التوعية و الثقافة البيئية. تكريس دور الوكاالت المتخصصة في جمع النفايات و تدعيمها. انتهاج سياسة التدوير باستعمال وسائل تكنلوجية متطورة. تشجيع السياحة البيئية في المناطق المهّيئة و المحميات الطبيعية.و لعل انتهاج استراتيجية الطاقات المتجددة الخالية من المواد الملوثة من أهم الحلول التي تقلل من حدة التلوث ،و على
هذا عملت الجزائر على االستثمار في هذا الحل ،حيث أنشأت المحافظة السامية للطاقة سنة  ،2791و معها خمسة ()5
مراكز للتنمية المستدامة)14( .
و في نفس اإلطار تم إنشاء شركة مختلطة بين كل من شركتي سوناطراك و شركة سونلغاز و مجمع ىسيم يسمى بـ
 NEW ENERGY ALGERIAهدفها ترقية الطاقات المتجددة)15( .
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و مع هذا تبقى المشاكل البيئية قائمة ألن اآلليات القانونية غير كافية ما لم تتضافر الجهود على كل المستويات ،و يكون
ذلك بالتحسيس المستمر بالخطورة التي يشكلها التلوث البيئي حاليا و في المستقبل القريب و البعيد.
الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــة:
يكاد التلوث البيئي يغطي الكرة األرضية بأكملها ،حيث لم تسلم منه ال الدول المتقدمة المصنعة و ال الدول
المتخلفة المستوردة لمصنعات الدول المتقدمة و لنفاياتها أيضا.
و تعد الجزائر من بين الدول التي تعاني من مشاكل بيئية متعددة و متصاعدة ،و هي تسعى جاهدة للتصدي لها
بشتى الوسائل  ،فتارة تجند الوسائل القانونية من اتفاقيات دولية و تشريعات و تنظيمات ،و تارة تجند الوسائل
المؤساتية بوضع الوكاالت و األجهزة المتخصصة ،و تارة أخرى تعبئ الرأي العام.
حيث اعتمدت في الفترات األخيرة على سياسة المخططات الوطنية و كانت للبيئة حصة ال يستهان بها في ذلك،
خاصة عندما تم ربطها بما يسمى بالتنمية المستدامة ،و من جانب آخر اقتنعت السلطات في الجزائر بأهمية الربط
بين البيئة و صحة المواطن ،و البيئة و راحة المواطن ،و البيئة و رفاهية المواطن ،لذلك نالحظ اهتماما بالغا
بالمساحات الخضراء ،و تخصيص أماكن مهيئة لرمي النفايات ،و االبتعاد عن المفرغات العمومية و تعويضها
بمصانع التدوير.
غير أ ن كل هذه اآلليات غير كافية ،نظرا لتفاقم المشاكل البيئية و ترابطها وازديادها تعقيدا يوما بعد يوم ،و يعود
السبب الرئيسي في ذلك للوعي اإلنساني ،حيث أن المتهم األول في التلوث البيئي هو اإلنسان ،الذي قد يتسبب أو
يساهم أو يزيد من المشاكل البيئية سواء بصفة إيجابية كقيامه بأعمال مضرة للبيئة ،أو بصفة سلبية كتجاهله للبيئة.
و الحاجة إلى الماء و التلوث
كما أنه كلما هجر اإلنسان موطن عيشه فارا نحو المدينة كلما ازداد التصحر
الهوائي و الترابي و المائي ،و ازدادت معه الحاجة للبحث عن موارد جديدة للطاقة مهما كان أثرها السلبي على
البيئة ،و بهذا يكون اإلنسان حجر الزاوية في مسألة حماية البيئة.
و ال يخفى عنا أن ما يعني البيئة يعني اإلنسان ،فالبيئة هي اإلنسان.
الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــش:
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المستخلص
متنزه الزوارء يحتل موقعا مركزياا فاي قلاد مديناة بغاداد فضا ا علاو اناس ياوفر مسااحة ضاراء تممال منمار المديناة ومان هناا
انطلقت فرضية بحثنا التي تؤكد أن اداء المساحات الخضراء في المتنزهات لوظائفها المتنوعة اليتحقق اال من ل ا تيار وتوزيع
االنواع النباتية الم ئمة للمروف البيئية والتربة ودراستها من حيث العدد( ،االرتفاع ،االفتراش للنباتات في مرحلة النمو النهاائي)،
طبيعة النمو ،التزهير ،.اعتمدنا اسلوب التحليل البصري التي تم رصدها من ل الزياارات الميدانياة وتحليال مخططاات المتنازه ،
وقد توصل البحث الو عدة نتائج أهمها يتعلق بوضوح هيكل المساحات الخضراء الذي يتبع حسن ا تيار وتوزيع النباتات الم ئماة،
فقد اوضحت نتائج المسح الميداني للغطاء النباتي ( االشمار) في متنزه الزوراء وجود 62نوعا نباتيا مستزرعا تعاود الاو  62عائلاة
نباتية تقع ضمن  62جنسا ،واتضح ايضا ان اعلو نسبة كانت الشمار اليوكالبتوس  %26من الممموع الكلاي ل شامار المساتزرعة
وهااذا يعااود الااو ان ارن المتناازه فااي االصاال كاناات معسااكرا للماايو تكسااوها اشاامار اليوكالبتوس،تليهااا اشاامار االلبيزيااا ، %61
واشمار النبق  ،%66ونخيل التمر والزيتون 66و ،%1تليها اشمار االثل ونخيل الواشنطونيا 2و ، %2وا يرا اشمار فرشة البطل
 .%6وجد ان العوائل لبنباتية االكثر تكرارا في المتنزه كانت عائلاة  Myrtaceaeبنسابة  ،%22.42تليهاا عائلاة  Fabaceaeبنسابة
 ،%15.38تليها عائلاة  %62 Arecaceaeثام عائلاة  Rhamnaceaeبنسابة  ، ، %66وعائلاة  Oleaceaeو Tamaricaceae
1و . %2فيما يخص صفة التغطية ن حظ ان هذه الصفة مرتبطة بعدد االشمار في المتنزه وكذلك افتراش ( قطر الشمرة ) ،لذا نمد
ان اشمار اليوكالبتوس اعطت اعلو نسبة تغطية 6221م مقارنة ببقية االنواع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*البحث مستل من اطروحة الباحث االول
المقدمة
المتنزهااات ماان مكونااات المدينااة ا ساسااي ة وماان أهاام أنااواع المساااحات الخضااراء فيهااا حيااث تااوفر الراحااة النفسااية والخاادمات
الترفيهيااة والبيئيااة ومكااان للتبااادل الثقااافي واالجتماااعي لسااكان هااذه الماادن .ان الكثياار ماان الحاادائق والمتنزهااات فااي بلاادنا تعاااني ماان
اإلرباك البصري والمشاكل الوظيفية بسبد إهمال المؤشارات ا ساساية فاي تصاميم هاذه المتنزهاات والنمارة الخاطئاة الاو تنميمهاا
وعدها عملية زراعة عشوائية وتغطية للمساحات ليس إال وال تتطلد اكثر من زراعة بعض ا شمار والمساطحات الخضاراء كيفماا
اتفق مما أدى إلو عدم تلبية هذه المساحات لمتطلبات ساكان المديناة وحاجااتهم وهاي مان اكثار الماواهر التاي تتسابد عنهاا المشااكل
التصااميمية فااي المتنزهااات .ويعااد متناازه الاازوراء أحااد هااذه المتنزهااات فااي مركااز مدينااة بغااداد حيااث تااوفر مساااحة جميلااة وواسااعة
تستوجد من مصمم الحدائق دراسة ميدانية عن نشااتها وواقعهاا والوقاوف علاو المشااكل التاي تعااني منهاا كاي ياتمكن مان اساتغ ل
االمكانياااات المتاحاااة ف يهاااا لتطويرهاااا و صوصاااا ماااايتعلق بتركيبهاااا الفضاااائي الاااذي يتحااادد مااان ااا ل الغطااااء النبااااتي والمااااء (.
فليح.)6994،
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تطوير المساحات الخضراء في متنزه الزوراء  -مدينة بغداد

التكمن اهمية متنزه الزوراء في كونس عبارة عن مساحة ضراء كبيرة تصل الو  621هكتار تقع قلاد مديناة بغاداد بال يتعادى
ذلك كونس من عناصر المذب القوية للمدينة  ،وتزداد اهميتس مقارنة بالمتنزهاات اال ارى التاي انشائت الحقاا فاي بغاداد مثال (متنازه
غابة بغداد -جزيرة االعراس -جزيرة بغداد السياحية) .وذلك النس يقع في وسط المدينة مما يسهل ارتياده من قبل السكان في حين ان
المتنزهات اال رى تقع ضمن مناطق ضراء اص وبعضاها فاي اطاراف المديناة مماا يمعال اهميتهاا لساكان المنااطق المحيطاة او
القريبااة منهااا فقااط  ،هااذا فضا ا علااو اتساااع مساااحتس وتنااوع الفعاليااات والخاادمات التااي يقاادمها للزائاارين .هاادف الدراسااة رفااع كفاااءة
استخدام مساحات المتنزه الخضراء من ل دراسة صفات الغطاء النباتي ( االشمار) وم ئمتها للمروف البيئياة والترباة الخاصاة
بالموقع  (.جاسم‘ .)6442
التنبس الهمية المساحات الخضراء باعتبارها جزء من النمام البيئي  ،اهميتها ال تقل عن التكنولوجيا النميفة بل تزيد عنها بكثيار ،
حيث انها تمتص ثاني اوكسيد الكربون من المو وهو المتسبد فاي ارتفااع درجاة الحارارة وباذلك تلطفاس ،وتطارح االوكسامين وهاو
بالغ االهمية لتنفس االنساان والحياوان ،كماا ان االشامار وهاي احاد المكوناات الهاماة للمسااحات الخضاراء تزياد مان مخازون الميااه
والرطوبة وتعمل علاو تنقياة الماو مان الغباار ،كماا تعطاي الترباة تماساكا يمنعهاا مان االنماراف بال وتعطيهاا صاوبة نوعياة .اهاتم
المخططااون والمعماااريون ومهندسااوا المناااظر الطبيعيااة بالمساااحات الخضااراء فااي المماااالت الحضاارية العامااة و اصااة الممااال
اال ضر كالمتنزهات والحدائق العامة كونها المماال الاذي يحمال مميازات البيئاة الطبيعياة وساط البيئاة الحضارية ،مماا يخلاق معناو
الوفاق والاربط باين البيئتاين فاي مكاان واحاد ،وال تساتثنو اي مديناة مان المادن مان اصاية المماع بينهماا .وتعتبار الحادائق مان اهام
المماهر الحضارية التي مر بها االنسان منذ عصور طويلة ،حتو ان مدى تطور اي حضارة من حضارات العالم القديم تقااس بقادر
اهتمامها وعنايتها بانشاء وتصميم الحدائق ،فالتاريخ واالبحاث االثرية تؤكد ان الحضاارات الكبارى كالحضاارة البابلياة اولات عناياة
اصة بفن تصميم الحدائق حيث تعتبر حدائقها المعلقة من عمائد الدنيا السبع في العالم القديم ،للمساحات الخضاراء بصاورة عاماة
اهميااااة كبياااارة فااااي التنميااااة المسااااتدامة للماااادن ،فهااااي تعماااال علااااو فااااض ملوثااااات البيئااااة الحضاااارية (.لعااااروق  )6446،و
( )6442،Moranchoو (.)6991 ، Tyrvainen
وقد اشار  6996 ، Schroederأن البيئات الطبيعياة ماع الغطااء النبااتي والميااه تولاد االساتر اء وتقلال مان االرهااق لمساتخدميها
مقارنة مع المشاهد الحضرية بدون وجود الغطاء النباتي.هذه القدرة من العناصر الطبيعية لتعمل باسم "المهدئات الطبيعية" قد يكون
مفيدا بشكل اص في المناطق الحضرية حيث اإلجهاد هو جاند شائع جدا من الذين يعيشون فيها يوميا.
وجود ا شمار والمسطحات الخضراء في المساحات المشاتركة فاي الهاواء الطلاق قاد تعازز تنمياة الع قاات االجتماعياة .كماا انهاا
وجدت أيضا إلو لتساعد الناس علاو االساتر اء والتمدياد ،والحاد مان التاوتر النفساي .ويمكان أيضاا أن ينمار إلاو البيئاات الطبيعياة
كممااال ماان الخباارة النشااطة وتااوفير شااعور التحاادي والخصوصااية والحميميااة والمماليااة واالسااتمرارية التاااريخي (، kuo etal
.)6991

طريقة العمل
اوال  :اختيار مجتمع البحث
وقع ا تيارنا علو متنزه الزوارء كونس يحتال موقعاا مركزياا فاي قلاد مديناة بغاداد فضا ا علاو كونهاا وجهاا حضااريا المعاا علاو
مستوى العراق واالهم من كل ذلك فهو يوفر مساحة ضراء تممل منمر المدينة ومن هنا انطلقت فرضية بحثناا التاي تؤكاد أن اداء
المساحات الخضراء في المتنزهات لوظائفها البيئية والصحية والممالية والترفيهياة اليتحقاق اال مان ا ل رفاع كفااءة اساتخدام هاذه
المساحات من ل ا تيار وتوزيع االنواع النباتية الم ئمة للمروف البيئياة ،والترباة الخاصاة باالموقع ودراساتها مان حياث العادد،
(االرتفاع ،االفتراش للنباتات في مرحلة النمو النهائي) ،طبيعة النمو ،التزهير.
اعتمدنا المعلومات التي جمعت من ل الم حمة والمقابلة الشخصية وتحليل مخططات التصميم االساس للمتنزه الاذي وضاعتس
الشركة الهولندية  krinklesلتصميم وتنسايق الحادائق بالتعااون ماع شاركتي  Vanmerendonk, Vanburomassالهولناديتين،
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واالعتماد علو اسلوب التحليل البصري التي تم رصدها من
للغطاء النباتي للمتنزه (.شكل .)2

ل الزيارات الميدانية لفضاءات المتنازه والخاروب بمقتارح التصاميم

الدراسة الميدانية وشملت الجوانب االتية -:
 سهولة الوصولAccessibility -تعد سهولة الوصول الو المواقع الترفيهية احادى العوامال المهماة التاي يماد ان تراعاو اثنااء مرحلتاي التخطايط والتصاميم إذ ان
وسيلة االنتقال بوسائط النقل العامة (باص وسيارات أجره) تعد معتدلة نسبيا بسبد وجود محطة السيارات (مرآب الكرخ) قريبة مان
موقع المتنزه،اما المدا ل عددها ثمانية مع مواقاف للسايارات الرئيساية قارب المادا ل اضاافة للمواقاف الثانوياة فاي مختلاف اجازاء
المتنزه ،جدول.6
 نظام الطرق والممرات Path Waysشبكة الطرق والممرات من حيث الهيكلية أو التراتد بدءاا من الشاوارع الرئيساية وممارات الحديقاة  ،وبعاد تطاوير المتنازه شامل
هيكل الطرق والممرات بدءاا بالشوارع الرئيسية وتبليطها با سفلت ثم توسيع الممرات الرئيسية التي تشكل مع الشارع نسيماا رابطااا
جزا ِء المتنزه الكلية وتم تبليط الممرات بب طات مان الخرساانة ،أماا أهام تغييار حادث فاي شابكة الطارق والممارات فهاو اساتحداث
طريق السكة الحديد وشملت المهة المنوبية والغربية وجز اء من المهاة الشامالية مان المتنازه بنساتثناء المازء الشارقي لفصالس باالخط
السريع (.شكل .)6

جدول  .1مكونات المتنزه

المكونات

المماورات

المدا ل
مواقف
السيارات
نقاط المذب

واقع الحال
شارع  62تموز/شماال  2 ،شوارع
ضيقة
شارع الزيتون /جنوبا ا  2شوارع ضيقة
شارع دمشق  /غربا ا  2شوارع ضيقة
النفق (الخط السريع)  /شرقا ا
في مرحلة ا نشاء
مسة مدا ل
 القادسية – جنوباا  - ،ا ندلس  -جنوباا دمشق – غربا ا  -المنائن – شرقا ا -حلد – شماالا
تسعة مواقف للسيارات
البيت البغدادي  ،بيت القلعة  ،الخيمة
العربية
ناعور الماء  6و  6أحدها يعمل بقوة
حيوانية واآل ر بقوة الدفع
معرن السيارات الملكية  ،معرن
الطائرات ارجي

التطوير
شارع  62تموز/شماال  2شوارع ضيقة
شارع الزيتون /جنوبا ا  2شوارع ضيقة
شارع دمشق  /غربا ا  2شوارع ضيقة
النفق (الخط السريع)  /شرقا ا
في مرحلة ا نشاء
ثمانية مدا ل
 -2غربا ا (شارع دمشق)  - 2شماالا (شارع  62تموز)
 -6جنوبا ا (شارع الزيتون)
أحدى عشر موقفا ا للسيارات
مسة منها رئيسية مع المدا ل الرئيسية و  2منها ثانوية
البيت البغدادي  ،المتحف اآلشوري  ،الخيمة العربية
ناعور الماء ( )6يعمل بقوة الدفع ،معرن السيارات الملكية
معرن طائرات ارجي
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االبنية

الفعاليات

المكونات
الصناعية

الحدائق
المشاتل
الماء

القبة الفلكية
برب الزوراء  ،مطاعم درجة أولو
مطعم الموتيل ،الساحل ،البغدادي
كازينو العائم والمطاعم اآلندلسية
مطاعم درجة ثانية
(القاهرة ،النخيل ،النواشف ،مطعم
الطائرة)
مطاعم الدرجة الثالثة
سينما ومسرح صيفي  ،أحوان السباحة
(ا ولمبي – ا هلي)
مرسو الزوارق  ،ريطة بغداد  ،القطار
المصغر
م عد ا طفال  ،مدينة ا لعاب
الرئيسية
معارن الزهور (الوقتية)  ،مخيمات
التدريد
الطيور
والمنحوتات (
التماثيل
والمعاهد
الكليات
العلمية لطلبة
الزيارات
حمورابي ،اسد بابل ،
،مسلة
االسطورية
الزراعية
السيي البابلي  ،تمثال الفارابي ،الحصان
الطائر
الحديقة ا س مية  ،الحدائق ا ندلسية ،
المنائن المعلقة ،الحديقة اليابانية  ،حديقة
الحيوان
مشتل الزوراء
مشتل ا ندلس
البحيرة الغربية ،بحيرة المطعم الياباني
،الش ل الحمري  ،نافورة هندية،

تطوير المساحات الخضراء في متنزه الزوراء  -مدينة بغداد

القبة الفلكية
برب الزوراء
جامع الزوراء مطاعم درجة أولو
مطعم الموتيل ،الساحل ،مطعم العائم
مطعم الش ل ،المطعم الياباني ،مطعم البغدادي.
الكافتريات
سينما ومسرح صيفي
أحوان السباحة (ا ولمبي – ا هلي)
مرسو الزوارق  ،القطار السكة الحديدية
 62منطقة لعد أطفال
مدينة ا لعاب الرئيسية مع مديتين لعد جديدتين
معارن الزهور الزوراء
عناصر االضاءة  ،اماكن الملوس المسقفة  ،االكشاك  ،حاويات
النفايات  ،الع مات الدالة  ،عناصر االضاءة ،التماثيل والمنحوتات
( الطيور االسطورية ،مسلة حمورابي ،اسد بابل  ،السيي البابلي ،
تمثال الفارابي ،الحصان الطائر
الحديقة ا س مية ،الحدائق ا ندلسية  ،المنائن المعلقة
حديقة الحيوان
مشتل زهور الزوراء مشتل الزوراء
مشتل ا ندلس
البحيرة الغربية ،بحيرة الزوارق ،القنوات المائية  ،نافورات  ،ش ل
التلة  ،نافورة الحصان
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شكل  .1خريطة متنزه الزوراء بمقياس رسم  ( 1:5211من اعداد الباحث)

 تربة الموقع ونظام الري Site Soil&Irrigation Systemان فهاام وتقياايم الخااواص الفيزياويااة والكيماويااة للتربااة تمكننااا ماان اسااتغ ل االرن بصااورة افضاال ماان الناحيااة العمليااة وا تيااار
النباتات الم ئمة واسلوب الري االمثل .وقد ا تيرت ث ثة مواقع ال ذ عينات التربة وبعماق  24-24بعاد عادة جاوالت اساتط عية
لمختلف اجزاء المتنزه اعتما دا علو التغاير في أستعمال االرن ونوع الغطاء النباتي وكثافتس وقرب الموقاع وبعاده عان المساطحات
المائية  ،استعملت الخريطة االدارية لمتنزه الزوراء ( ريطة  )2معدة مان قبال الباحاث ذات مقيااس  6144-6لتثبيات مواقاع الحفار
وكخارطة اساسية لتنفيذ العمل.

جدول  .5الصفات الفيزياوية والكيمياوية لتربة متنزه الزوراء

O.M
4.5
4.6
2.1

K+
Mmol-L1
0.04
0.03
0.02

P
Mmol-Kg
0.06
0.05
0.03

N
Total gm.Kg
0.21
0.22
0.17
56

Texture

PH

SCL
SCL
SL

7.3
7.1
7.2

Ec
Ds.Mm-1
1.88
3.42
3.91

Samp
No
6
6
2
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يوضااح جاادول  .6ان نسااد المااادة العضااوية  O.M%متقاربااة فااي العينتااين ( )6،6وكاناات ماان  %2.2 -2.1فااي حااين
انخفضت النسبة في العينة ( )2وكانت  .6.6اما تفاعل التربة  pHفقاد كانات متعادلاة فاي العيناات الث ثاة ،فيماا يتعلاق بالملوحاة فقاد
كانت قيمة الملوحة متراوحة بين  Ds.mm-12-6حيث يكون تاثير الملوحة فيس فقط في النباتات الحساسة نسبيا .اما بالنسبة للعناصر
الغذائيااة  N.P.Kفقااد اشااار الماادول الااو تقااارب نساابة النتااروجين الكلااي المقاادر بوحاادة  gm .kgللعينااة ( )6،6حيااث كاناات (،0.21
 )0.22علو التوالي في حين قلت النسبة الو  0.17فاي العيناة الثالثاة .وتشاير نتاائج التحليال لمساتويات  Pالمااهز المحساوب بوحادة
” “mmole. Kgالو انخفان نسبة الفسفور وبتسلسل العينات الث ثة .واظهرت النتائج ان قيم  Kالمقاساة بوحادة ""mmole-L-1
في العينات الث ثة قليلة وحسد التسلسل (.)6،6،2
نمام الاري المتباع فاي المتنازه وهاو نماام الاري السايحي (التفيايض) Flooding- system .حياث تساتمد البحيارات فاي المتنازه
مياهها من نهر دجلة وتضخ الو قناوات عبار اجازاء المتنازه -القناوات مبطناة باالحمر واالسامنت و ا ل عملياة الاري تغمار اجازاء
المتنزه المختلفة بالماء وتعد طريقاة غيار اقتصاادية إذ يهادر المااء علاو جواناد المسااحات وعلاو الارغم مان ان ميااه دجلاة صاالحة
ل رواء اال انس علو المدى الطويل ستتولد مشكلة الملوحة و صوصا فاي اشاهر الصايف حياث تازاد معادالت التبخار ويتركاز الملاح
بالطبقااااااااااااااااااااااة السااااااااااااااااااااااطحية وتاااااااااااااااااااااازداد المشااااااااااااااااااااااكلة سااااااااااااااااااااااوءا عناااااااااااااااااااااادما يصاااااااااااااااااااااابح الماااااااااااااااااااااااء
 Ground waterمالحا ايضا وفي هذه الحالة سيقتصار الغطااء النبااتي علاو النباتاات المقاوماة للملوحاة كماا اشاارت الدراساة الاو
قصور في موضوع البزل إذ ان المتنزه اليحتوي علو مبازل الهميتها في تصريف ميااه االمطاار وان مساتوى المااء االرضاي جياد
اال ان مشكلة الملوحة تحتم اد ال انممة بزل للموقع .اما نمام االرواء

*

ل التطوير فهاو الاري باالرش Sprinkler Irrigation

المتكون من شبكة انابياد معدنياة تارتبط ببعضاها وتمتاد علاو مسااحات المتنازه الخضاراء حياث توجاد مضاخات مثبتاة علاو حاواف
البحيرات ،تضخ المياه مان البحيارات الاو انابياد الاري مثبتاة عليهاا مرشاات الميااه بنماام الاري (باالرش) .كماا ياتم تبطاين القناوات
الممتده من البحيرات .

ثانيا :اختيار عينة البحث
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ان رفع كفاءة استخدام المتنزهات والمسااحات الخضاراء يتحقاق مان ا ل ا تياار االناواع النباتياة الم ئماة للماروف البيئياة،
والتربة الخاصة بالموقع  ،ما يميز الغطاء النباتي في متنزه الازوراء هاو سايادة االشامار والشاميرات لكونهاا اهام واكبار الممااميع
النباتياة ذات الادور الرئيساي فااي انشااء المتنزهاات والمسااحات الخضااراء لاذا فاان تاثيرهاا المنااا ي الماوقعي والعاام يحتال االولويااة
مقارنة بمماميع النباتات اال رى إذ نمد ان معمم االشمار المزروعة في المتنزه مقاوماة للمفااف وتتحمال الحارارة وهاذا مايفسار
سيادة االشمار والشميرات في المتنزهات فض ا عان تااثيرات االشامار فاي تلطياف الماو وتقليال الضوضااء وحماد اشاعة الشامس
واالنعكاسات الضوئية وتوفير المل وصد الرياح وحمد المناظر غير المرغوب بها (محمود وامين.)6919 ،لذا ا تيارت االشامار
كعينة للبحث لدراسة صفاتها مان حياث ،االرتفااع ،االفتاراش  ،طبيعاة النماو ،التزهيار جادول  .2وتام حسااب اعادادها اعتماادا علاو
ريطة التقسيم االداري المعدة من قبل الباحث لمساحات المتنزه ( باستثناء حديقة الحيوان ).شكل.6

شكل .5التقسيم االداري للمتنزه
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 صفات الغطاء النباتي في متنزه الزوراء.3جدول

NO

Scientific Name

6
2
3
2

Albizzia lebbek
Acacia cyanophylla
Bombax malabarium
Callistemon lanceolata
Cupressus sempervirens var
verticales
Cupressus sempervirens var
Horizantalis
Citrus sp
Eucalyptus camaldulensis
Euginia caryophyllus
Ficus benghalensis
Ficus nitida
Ficus religiosa
Melia azedarach
Morus sp
Olea europea
Populus euphratica
Phoenix dactylifera
Pinus halpensis
Pyrus calleryana
Salix babylonica
Schinus molle
Schinus terebinthifolia
Sterculia deversifolia
Tamarix articulata
Thevetia nereifollia
Washingtonia fillifera
Zizyphus spnia-christi

5
6
7
8
9
10
11
12
62
14
15
16
17
18
69
64
66
66
62
62
61
62
62

Height coverage

Flower
Texture R\T S D\E
color
 ا ضر,ابيض
M
T S D
اصفر
F
T S E
احمر
B
- D
احمر
F
S E

20
5
30
10

16
5.5
7-8
4-6

15

3-4

-

F

T

-

E

15

4-5

-

F

T

-

E

5-4
40
5
10
16
20
10
10
6
10
30
15
15
12
12
16
10
10
10-3
20
12

3-4
5-20
5
5
5-7
6-8
4-6.5
4-9
2.5-3
2
8-10
4-6
4-5.5
4-7
2-3
4
4
5-6
3.5
4
8-10

ابيض
ابيض
بنفسمي فاتح
ابيض
ابيض
اصفر فاتح
اصفر
اصفر
وردي
اصفر
اصفر

M
M
M
B
F
B
M
M
F
M
B
F
M
M
F
M
M
F
F
B
M

T
T

S
S

T
T
T
T
R
T

S
S
-

T
R
T
T
R

S
S

E
E
E
E
E
D
D
D
E
D
E
E
D
D
E
E
E
E
E
E
E

.  شنةB، متوسطةM ، ناعمةF،  النسمةT،  دائمة الخضرةE ،  متساقطة االوراقD،  تقاوم الملوحةS ،  تتحمل المفافR\T
6991 ، Hannebaum.المصدر
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نتائج المسح الميداني للغطاء النباتي
اوضحت نتائج المسح الميداني للغطاء النباتي ( االشمار) في متنزه الزوراء وجود 62نوعا نباتيا مستزرعا تعود الو  62عائلة
نباتية تقع ضمن  62جنسا جدول  .2وقد تميزت نباتات هذه المنطقة بان هناك انواع مختلفة من االشمار وان نسبة العوائل التابعة
لنباتات الفلقة الواحدة بحدود  %12.5بينما وصلت نسبة العوائل التابعة لذوات الفلقتين بحدود  . %87.5واتضح ايضا ان اعلو
نسبة كانت الشمار اليوكالبتوس  %26من الممموع الكلي ل شمار المستزرعة وهذا يعود الو ان ارن المتنزه في االصل كانت
معسكرا للميو تكسوها اشمار اليوكالبتوس،تليها اشمار االلبيزيا  ، %61واشمار النبق  ،%66ونخيل التمر والزيتون 66و،%1
تليها اشمار االثل ونخيل الواشنطونيا 2و ، %2وا يرا اشمار فرشة البطل  ،%6في حين بلغت نسبة االشمار اال رى
كالحمضيات والتكي والصنوبر والعرموط البري  %6فقط جدول .2
جدول .4النسبة المئوية لالنواع النباتية في متنزه الزوراء

%
61
0.38
0.09
6
0.19
0.34
6
26
0.04
0.09
0.08
0.19
0.04
6
1
0.46
66
6
6
0.50
0.02
0.02
0.02
2

Scientific Name
Plant Number
Albizzia lebbek
222
Acacia cyanophylla
19
5
Bombax malabarium
Callistemon lanceolata
114
10
Cupressus sempervirens var verticales
17
Cupressus sempervirens var Horizantalis
Citrus sp
61
2116
Eucalyptus camaldulensis
Euginia caryophyllus
2
Ficus benghalensis
5
Ficus nitida
4
10
Ficus religiosa
Melia azedarach
2
Morus sp
36
Olea europea
227
Populus euphratica
23
Phoenix dactylifera
529
49
Pinus halpensis
Pyrus calleryana
31
Salix babylonica
25
Schinus molle
1
Schinus terebinthifolia
1
Sterculia deversifolia
1
Tamarix articulata
216
56

NO
6
6
2
2
1
2
2
1
9
64
66
66
62
62
61
62
62
61
69
64
66
66
62
62
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0.04
2
66
100%

2
158
595
5005

61
62
62
Total

Thevetia nereifollia
Washingtonia fillifera
Zizyphus spnia-christi

العوائاااااااااااااال
وجاااااااااااااد ان
لبنباتيااة االكثاار تكاارارا فااي المتناازه كاناات عائلااة  Myrtaceaeبنساابة  (%22.42اشاامار اليوكااالبتوس وفرشااة البطاال والقرنفاال
الشميري) ،تليها عائلة  Fabaceaeبنسبة  (%15.38اشمار االكاسيا وااللبيزيا ) ،تليهاا عائلاة  ) %62 Arecaceaنخيال التمار
والواشنطونيا) ثم عائلاة  Rhamnaceaeبنسابة  ، %66اشامار النباق  ،وعائلاة  Oleaceaeو 1 Tamaricaceaeو ( %2اشامار
الزيتون واالثل).جدول.1
جدول .2العوائل النباتية االكثر تكرارا في متنزه الزوراء
Most Frequent Plant Number of Species
%
Myrtaceae
6626
44.04
Fabaceae
765
15.38
Arecaceae
687
14
Rhamnaceae
595
12
Oleaceae
227
5
Tamaricaceae
216
4
Moraceae
55
1.36
Pinaceae
49
0.98
Rosaceae
31
0.62
Rutaceae
61
1.22
Salicaceae
48
0.96
Cupressaceae
27
0.53
Malvaceae
6
0.11
Anacardiaceae
2
0.04
Apocynaceae
2
0.04
Meliaceae
6
0.04
Total
5005
100%
فيما يخص صفة التغطية ن حظ من جدول .2ان هذه الصفة مرتبطة بعدد االشمار في المتنزه وكذلك افتراش ( قطر الشمرة )،
لذا نمد ان اشمار اليوكالبتوس اعطت اعلو نسبة تغطية 6221م مقارنة ببقية االنواع  ،تلتها اشمار االلبيزيا والنبق ونخيل التمر
واالثل والزيتون ونخيل الواشنطونيا وفرشة البطل والصنوبر والتكي والحمضيات والعرموط البري والصفصاف واالكاسيا والسرو
االفقي والمطاط الهندي والقوغ والبومباكس والسرو العمودي وا يرا المطاط الناعم
جدول  .6نسبة التغطية التقديرية لالنواع النباتية في متنزه الزوراء
Coverage m
26450
11936
1211
4761
1088
831
632

Plant Scientific Name
Eucalyptus camaldulensis
Albizzia lebbek
Zizyphus spnia-christi
Phoenix dactylifera
Tamarix articulata
Olea europea
Washingtonia fillifera
56

NO
6
2
3
2
5
6
7
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570
245
234
213.5
155
137.5
104.5
76.5
70
46
37.5
35
24
11
10
10
7
2
2
6.1

Callistemon lanceolata
Pinus halpensis
Morus sp
Citrus sp
Pyrus calleryana
Salix babylonica
Acacia cyanophylla
Cupressus sempervirens var
Horizantalis
Ficus religiosa
Populus euphratica
Bombax malabarium
Cupressus sempervirens var
verticales
Ficus nitida
Melia azedarach
Euginia caryophyllus
Ficus benghalensis
Thevetia nereifollia
Schinus terebinthifolia
Sterculia deversifolia
Schinus molle

8
9
10
11
12
62
14
15
16
17
18
69
64
66
66
62
62
61
62
62

المناقشة
تزاياد االهتماام بتطااوير المسااحات الخضاراء علااو مساتوى الماادن جااء نتيماة لتفاااقم مشااكل التلاوث والتاادهور البيئاي والحسااي
والبصري ويتضح هذا التزايد في الوعي في البلدان التي سبقت الو التصنيع نتيماة زياادة اال ات ف فاي التاوازن الطبيعاي الموجاود
في الهواء والتربة والماء والمكونات اال رى في المدينة،ومن اهم اهداف هذا االهتمام حصول سكان المدن علو الراحة واالستممام
والحرية ،تعاني النباتات في المتنزه بصاورة عاماة مان فقادانها لقيمتهاا الممالياة وعادم قادرتها علاو اداء وظائفهاا نتيماة الفتقارهاا
للتوزيع المتمانس وعادم انتماام زراعاة العدياد مان االناواع النباتياة المساتزرعة فيهاا مماا اثار سالبا علاو كفائتهاا الوظيفياة  ،كماا ان
المساحات الخضراء تعاني من عدم توازن توزيعها وانتشارها واستمراريتها مع بعضاها الابعض مان جهاة وماع هيكال المتنازه العاام
من جهة ا رى ،اما مساحات المسطحات الخضراء فهي تعاني من مشاكل عديدة بسبد االستخدام المحدد النواع الحشائو ( الناوع
المستخدم  ) Bermuda grass -والمعروف انس يصفر في اشهر الصيف ( تموز واب) واشاهر الشاتاء( كاانون6وكاانون )6اضاافة
الو ان نمام الري ( السطحي)المستخدم في المتنزه يزيد من معدالت التبخر من المساحات الخضراءفي فصل الصيف فض ا عان
ذلك كثافة أستعمال الزوار لهذه المساحات واليمد نبات المسطح اال ضر فرصة الستعادة نمارتس في موسم النمو بالسارعة الكافياة.
ولذلك يفضل استخدام لطات الحشائو ( الموسم البارد والدافئ ) لضمان استمرارية اال ضرار.

55

سامي كريم محمد امين
قبيلة فارس حمود
صدى نصيف جاسم

تطوير المساحات الخضراء في متنزه الزوراء  -مدينة بغداد

شكل.3توزيع الغطاء النباتي من قبل الباحث في المتنزه
االستنتاجات
تمثل مدا ل المتنازه مرحلاة انتقاال باين الحركاة الخارجياة المتمثلاة بالشاوارع المحيطاة والحركاة الدا لياة ضامن طارق المتنازه
وينبغي فصل مدا ل المشاة عان مادا ل السايارات واتبااع اسالوب التشامير الكثياف الاذي يمتاد ماع الشاارع المحااذي للمتنازه تادرجا
باالرتفاع اشمار وشميرات مشكل ة مع المدا ل نقطة جذب ورمز لمخططس،كما يفضال اساتخدام االشامار والشاميرات ذات التيماان
الممتدة لتمليل مواقف السيارات للحد من تاثيرات الحرارة للمساحات الواسعة المبلطاة .تحقياق مبادا ا حاطاة واالحتاواء مان ا ل
استخدام الكثافات الشمرية والشميرية حول المتنزه علاو هيئاة حازام ا ضار لتقليال تااثيرات الريااح والغباار واالد ناة والضوضااء
المروريااة المحافمااة علااو الع قااات البصاارية بااين المتناازه ومماوراتااس والتاادرب فااي ارتفاااع النباتااات (االشاامار والشااميرات) بهيئااة
صفوف تحيط المساحة الخضراء المفتوحة منتهيا بالمسطح اال ضر الواسع.االنسمام بين مكوناات المتنزهاات الطبيعياة والصاناعية
وتشاكيلها مااع مخطااط المتناازه العااام ماان ا ل تراتااد الطاارق والمماارات هااو الااذي يحقاق درجااة الرضااا عاان تصااميم المتناازه.اكاادت
التحاليل المختبرية علو التفاوت في نسبة  N.P.Kبين المواقع المنتخبة نتيمة ال ت ف صائص التربة وطبيعة االستخدام والنشااط
الزر اعي وا ت ف الموقاع وناوع النباتاات الساائدة وتااثير العامال البشاري وطريقاة التحليال الكيميااوي المتبعاة للعيناات .بينات نتاائج
المسح الميداني للغطاء النباتي ( االشمار) في منطقاة الدراساة وجاود  62نوعاا نباتياا مساتزرعا تعاود الاو  62عائلاة نباتياة ،وكانات
العائلة االكثر تكارارا هاي  Myrtaceaeبنسابة  ، %61.21وان اعلاو نسابة مان االشامار المساتزرعة احتلتهاا اشامار اليوكاالبتوس
والتي بلغت  %26من ممموع االشمار المزروعة  ،اضافة الو انها اعطت اعلو نسبة تغطية بلغت  6221م مقارنة ببقية االنواع .

المصادر
55

سامي كريم محمد امين
قبيلة فارس حمود
صدى نصيف جاسم

تطوير المساحات الخضراء في متنزه الزوراء  -مدينة بغداد

صدى نصيف.6442.دراسة واقع حال متنزه الزوراء وبعض الحلول المقترحة لتطويره.أطروحة دكتوراه/قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد.
فليح،حنان حسن .6994.تصميم الحدائق والفضاءآت الخارجية،دراسة ميدانية لبعض المامعات العراقية.رسالة ماجستير/قسم الهندسة المعمارية/كلية الهندسة/جامعة بغداد-
العراق.ص.664
لعروق ،محمد الهادي وا رون  :البيئة في المزائر ،التاثير علو االوساط الطبيعية واستراتيميات الحماية ،مخبر الدراسات واالبحاث في المغرب ودول بحر االبيض المتوسط
،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عين مليلة ،المزائر .6446
محمود،محسن لف وسامي كريم محمد أمين.6919.الزينة وهندسة الحدائق .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،مطبعة جامعة الموصل للطباعة والنشر
،الموصل،العراق; 262صفحة.
- Hannebaum, L.G. 1998 Landscape design, Fourth Edition, Prentice-Hall, Inc. USA.pp 460.
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آالء فتحي سعد

كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة -جامعة عمر المختار -ليبيا
الملــــخص
أجريت هذه الدراسة لتقييم جودة المياه المنتجة من محطة سوسة لتحلية مياه البحر في ليبيا ،وفقاً لبعض
المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والمواصفات القياسية الليبية والتي شملت ( األس الهيدروجيني،
االيصالية الكهربائية ،األمالح الذائبة الكلية ،الكاتيونات واأليونات

الصوديوم  ،البوتاسيوم ،الكالسيوم،

الماغنيسيوم ،الكبريتات ،البيكربونات والكلوريد) وعشرة معادن ثقيلة ( األلومنيوم ،الحديد ،النحاس ،الرصاص،
المنجنيز  ،الزنك  ،الكادميوم  ،الكروميوم ،الزئبق و الزرنيخ ) .
أظهرت نتائج التحليل الكيميائي لمياه محطة سوسة أن مستويات تركيز جميع األمالح كانت أقل بكثير من الحد
األدنى للقيم الداللية الدولية و المحلية بمعدالت متفاوتة ،تراوحت من حوالي خمسة أضعاف كما في حالة
الكالسيوم (  84.71مليجرام  /لتر ) إلي حوالي ثالثين ضعفا ً في حالة عنصر الماغنيسيوم (  5.910مليجرام /
لتر) .بينما وصل تركيز عنصر البوتاسيوم (85مليجرام  /لتر) للحد األدنى للقيم الداللية .وتبعاً لهذا االنخفاض
في تركيز هذه األمالح ،فقد انخفض أيضا ً تركيز األمالح الكلية الذائبة وقياسات اإليصالية الكهربائية عن القيم
الداللية بحوالي خمس مرات .
كما تبين من ن تائج تحليل المعادن الثقيلة  ،خلو المياه المنتجة من هذه المحطة  ،من معدن الزئبق والرصاص
والكروميوم والكادميوم  ،و احتوائها علي بعض المعادن الثقيلة األخرى بتراكيز ضئيلة جداً مثل الزنك والنحاس
والمنجنيز والحديد و الزرنيخ  .بينما وجد معدن األلومنيوم بتركيز وقدره  0.277مليجرام  /لتر ،متجاوز القيمة
الداللية القصوى للمواصفات القياسية الليبية والعالمية ( .)WHOوقد تعزي هذه الزيادة إلي المواد الداخلة في
تركيب الخزان الرئيسي .
الكلمات الدالة  :تقييم ،جودة ،مياه  ،التحلية  ،محطة  ،سوسة  ،ليبيا

Assessment of the Quality of Drinking Water of Susa Desalination Plants in Libya
Alla. F. Saad and Abdelhafid .A. Moussa
Faculty of Natural Resources and Environmental Sciences
University of Omar Al- mukhtar, Libya
Abstract
The present study is a comprehensive evaluation of drinking water quality of Susa
desalination Plant in Libya . The physicochemical parameters investigated were pH ,
conductivity, total dissolved solids, cations and anions such as sodium, potassium
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,calcium, magnesium ,sulphates, carbonate , bicarbonate , chloride, , as well as ten
different heavy metals ( iron, copper, lead, cadmium, aluminum, manganese, zinc,
mercury, chromium and arsenic). Evaluation of the obtained results against the
permissible limits set by Libyan Authority of water and environment and WHO
guidelines for drinking water quality revealed that the concentration of all cations and
anions except potassium (10 mg/L ) in water produced by Susa desalination plant
were less than the lower permissible limit (LPL ) by different rates varying from 5
( fold as in the case of calcium ( 17.48 mg / L ) to 30 fold as in the case of magnesium
0.985 mg / L ). Accordingly, the TDS and EC values were less than the lower limits
by fivefold. Of the ten heavy metals analyzed in the water outlet of this plant ,except
for aluminum ( 0.277 mg / L ) which exceeded the maximum permissible limit ( MPL
), the others either totally absent (chromium, copper, lead, cadmium ) or present
(iron, copper, manganese , zinc , arsenic) in very low concentrations below the lower
permissible limit.

Key words: Assessment, Quality, Water, Desalination, Plants, Susa, Libya
المقدمة
الماء عنصر أساسي لجميع الكائنات الحية وهو سبب بقائها وتطورها وال يمكن ألي كائن حي مهما كان شكلة
أو نوعه أو حجمة أن يعيش بدون الماء  .استناداً إلي قولة تعالي في محكم آياته في سورة االنبياء {وجعلنا من
الماء كل شيء حي أفال يؤمنون} صدق هللا العظيم .
في ظل ما تتعرض له مصادر المياه العذبة الطبيعية من ضغوطات كبيرة ناتجة عن النمو السكاني والتغييرات
المناخية  ،وصلت في بعض الحاالت إلي مراحل االستنزاف القصوى والملوحة العالية ومخاطر التلوث
الممرضة بأنواعها وأشكالها  ،واصبحت بعض البلدان تواجه أزمات مياه وعطش حادة  ،ولم تعد مصادر المياه
العذبة المتاحة تكفي لسد االحتياجات المطلوبة  ،كما أن نوعية مياها في تردي مستمر .هذا االستنزاف المستمر
لمصادر المياه العذبة المتوفرة دفع العديد من الدول للبحث عن بدائل لمصادر المياه التقليدية لسد احتياجاتها
المتزايدة .
لقد أشارت نتائج الدراسات واألبحاث العلمية أن تقنية تحلية المياه المالحة من اآلبار والبحار والمحيطات تعد
أهم البدائل المطروحة عالميا ً للحصول علي مياه مأمونة سواء لالستخدامات المنزلية أو الزراعية أو الالزمة
للتبريد الصناعي وغيره من العمليات الصناعية المختلفة ،وحيث أن مسألة الحصول على المياه العذبة والنقية
الخالية من الشوائب والجراثيم تعد من المسائل الحيوية والبالغة األهمية  ،فقد عمل العديد من الدول على وضع
الشروط والمواصفات والمعايير الفنية لكافة أوجه استخدامات المياه وفي مقدمتها مياه الشرب  ،كما تم وضع
07
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آليات تنفيذية تضمن الرقابة الدورية على تطبيق تلك الشروط والمواصفات لضمان الحفاظ على سالمة وصحة
السكان  ،من خالل وصول المياه النظيفة الخالية من أي نوع من التلوث إلي كل بيت .
وقد أزادت مؤخراً حدة ندرة الموارد المائية في العالم  ،وليبيا ال تختلف عن باقي دول العالم ،من حيث ندرة
المياه بل وتعتبر من أكثر دول المنطقة معاناه من نقص الموارد المائية العذبة  .لذا كانت هذه المحدودية
الواضحة في موارد المياه المتجددة والموقع الجغرافي المتميز لليبيا علي حوض البحر األبيض المتوسط بطول
ما يقارب عن  7697كيلومتر الدافع الرئيسي للجوء إلي تقنية تحلية مياه البحر وإنشاء العديد من المحطات .
ولعل التحدي األبرز بعد إنشاء هذه المحطات هو المراقبة الدورية لتركيز المواد الكيميائية العضوية وغير
العضوية بالمياه المنتجة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية تفاديا ً للمشاكل الصحية التي
قد تترتب عن استعمالها.
ونظراً لعدم إجراء أية دراسات سابقة لتقييم جودة المياه المنتجة من محطة سوسة  ،وحيث أن هذا السائل
بقدر ما هو أساس الحياة لجميع الكائنات فأنه في نفس الوقت يعد أحد أهم المسببات للمرض وأحيانا الموت
عندما يكون مخالفا ً للمواصف ات القياسية الدنيا أو العليا لمنظمة الصحة العالمية  ،فقد أجريت هذه الدراسة والتي
تهدف إلى تقييم جودة المياه المنتجة من محطة سوسة لتحلية مياه البحر وذلك من خالل دراسة خواصها
الفيزيوكيميائة .
المواد وطرق البحث
منطقة الدراسة
أجريت هذه الدراسة لتقييم جودة مياه الشرب المنتجة من محطة سوسة لتحلية مياه البحر والتي تغذي مدينة
البيضاء وشحات وسوسة .وتعتبر محطة سوسة لتحلية مياه البحر المصدر الرئيسي لتغذية هذه المدن.

07

آالء فتحي سعد
أ.
د .عبدالحفيظ عبدالرحمن
موسي

تقييم جودة مياه الشرب بمحطة سوسة لتحلية مياه البحر في ليبيا

شكل ( )1خريطة توضح موقع الدراسة
طرق القياس والتحليل
تم قياس األس الهيدروجيني للعينات باستخدام جهاز مقياس الحموضة  Portable pH meterالمحمول ،
جهاز نوع  Sartorious , PT – 10 – P20عند درجة حرارة الغرفة  79م ,في حين تم قياس التوصيل
الكهربائي للعينات باستخدام جهاز محمول ,Portable conductivity meterنوع WTW cond 330i
مزود بقطب حساس للتوصيل الكهربي  ،وأخذت القراءات مباشرة من الجهاز عند درجة حرارة  79م على
اعتبار هذه الدرجة قياسية للتوصيل الكهربي ,كذلك تم قياس االمالح الذائبة الكلية بواسطة جهاز . T.D.S
 ,meter , model WTW 330كما تم قياس تم قياس العسرة الكلية وفقا ً لما وصفه (عباوي ومحمد ) 7667
وذلك بمعايرة العينة بواسطة  EDTAمع إضافة محلول االمونيا المنظم واستعمال دليل . Eriochrome-Black
قدر الصوديوم والبوتاسيوم باستخدام جهاز اللهبFlame photometer , Kleinfeld 410
( .)APHA;1992بينما تم تقدير الكالسيوم والماغنيسيوم الكالسيوم بالمعايرة باستخدام محلول الفرسنيت
) (EDTAمع صبغة الميروكسيد وإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم .ويتم تقدير الماغنسيوم بطرح قيمة
الكالسيوم من العسرة الكلية ( .)APHA;1992كما تم تقدير الكلوريد بطريقة موهر باستخدام محلول نترات
الفضة ودليل كرومات البوتاسيوم واخذت القراءات بواسطة جهاز المطياف الضوئي Spectrophotometer
 , Biochrom – Libra S22عند طول موجي وقدره  .)APHA;1992( 077nmبينما تم تقدير الكبريتات
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باستخدام جهاز المطياف الضوئي المطياف الضوئي  Spectrophotometerعند الطول الموجي 420 nm
وفقا ً للطريقة التي تم وصفها من قبل تعتمد هذه الطريقة على ترسب الكبريتات على شكل كبريتات الباريوم
بإضافة كلوريد الباريوم في الباريوم في وجود حامض الهيدروكلوريك ( .)Csuros ,7660كما تم تقدير
الكربونات والبيكربونات بواسطة المعايرة بحمض الكبريتيك المخفف واستخدام دليل الفينول نفتالين  ،و في حالة
الكربونات ودليل الميثيل البرتقالي في حالة البيكربونات ( .)APHA;1992تم تقدير النترات بواسطة جهاز
المطياف الضوئي  Spectrophotometerعند طول موجي  ،nm 777وذلك بتحضير محاليل قياسية
معلومة التركيز ( .)APHA;1992تم تقدير تراكيز العناصر المعدنية الصغرى والثقيلة بجهاز االمتصاص
الذري (. )A. A Atomic Absorption
النتائج والمناقشة
يتضح بشكل عام من نتائج التحليل الكيميائي لمياه محطة سوسة لتحلية مياه البحر الجدول ( )7أن مستويات
تركيز جميع األمالح كانت أقل بكثير من الحد األدنى للقيم الداللية المحلية والدولية بمعدالت متفاوتة  ،تراوحت
من حوالي خمسة أضعاف كما في حالة الكالسيوم إلي حوالي ثالثين ضعفا ً في حالة عنصر الماغنيسيوم .بينما
وصل تركيز عنصر البوتاسيوم للحد األدنى للقيم الداللية  .وتبعا ً لهذا االنخفاض في تركيز هذه األمالح  ،فقد
انخفض أيضا ً تركيز األمالح الكلية الذائبة وقياسات اإليصالية الكهربائية عن القيم الداللية بحوالي خمس
مرات.
كما يتضح من نتائج التحليل الجدول ( )7خلو مياه الشرب المنتجة من محطة سوسة  ،من معدن الزئبق
والرصاص والكروميوم والكادميوم  ،و احتوائها علي بعض المعادن الثقيلة األخرى بتراكيز ضئيلة جداً مثل
الزنك والنحاس والمنجنيز والحديد والزرنيخ  .بينما وجد معدن األلومنيوم بتركيز وقدره  0.277ميلجرام  /لتر
 ،متجاوز القيمة الداللية القصوى للمواصفات القياسية الليبية والعالمية (  .) WHOوقد تعزي هذه الزيادة إلي
المواد الداخلة في تركيب الخزان  .والنقص عن الحد األدنى للقيمة الداللية علي المدي القصير ال يعني
بالضرورة أن الماء غير آمن لالستهالك البشري حيث يتوقف ذلك علي نوع العنصر الكيميائي  ،فالنقص في
تركيز بعض األمالح مثل الصوديوم ال يثير مخاوف كبيرة حيث يمكن تعويضه من مصادر بديلة أخري  ،بيدا
أن االنخفاض الشديد في تركيز عناصر مثل الماغنيسيوم والكالسيوم قد يكون له تأثيراً مباشراً علي تركيب
النسيج العظمي وكثافته وعلي العديد من العمليات الفسيولوجية مثل انتقال اإلشارات العصبية وانقباض
العضالت  ،وعليه يجب إيال قدر من االهتمام للوقوف علي العوامل المسببة بغية اتخاذ التدابير التصحيحية
الالزمة .
الجدول ( )1نتائج التحليل الكيميائي للمياه المنتجة من محطة سوسة لتحلية مياه البحر .

معايير تقييم الجودة

نتائج تحليل مياه

WHO

المواصفات القياسية

محطة سوسة

Guideline

الليبية
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األس الهيدروجيني

5.6

5.9 – 9.9

6.7 – 9.9

اإليصالية الكهربائية

mc/Sµ 05..61

mc/Sµ 7777

mc/Sµ 7777 - 097

األمالح الكلية الذائبة

L/cm 5...6

L/cm 7777

L/cm 7777 – 977

العسر الكلي

L/cm 55.16

L/cm 977

L/cm 977 – 777

الصوديوم

L/cm 5.07

L/cm 777

L/cm 777 - 77

البوتاسيوم

10.02 mg/L

20 mg/L

10 – 40 mg/L

الماغنسيوم

L/cm 7.65

cm 797

L/cm 797 – 77

الكالسيوم

L/cm 70.00

L/cm 777

L/cm 777 – 09

الكبريتات

L/cm 21.52

L/cm 077

L/cm 077 – 777

البيكربونات

L/cm 22.26

L/cm 777

----------

الكلوريد

L/cm 02.16

L/cm 797

L/cm 797 – 777

الكربونات

DN

الفوسفات

DN

--------------

الجدول ( )2تركيز المعادن الثقيلة نتائج في المياه المنتجة من محطة سوسة لتحلية مياه البحر
نتائج تحليل مياه

WHO

المواصفات القياسية

محطة سوسة

Guideline

الليبية

األلومنيوم

1.2..1

0.200 mg/L

0.00 – 0.10 mg/L

الزنك

1.1165

معايير تقييم الجودة

النحاس

1055 .1

L/cm 79 – 9.77
L/cm 7.77

L/cm 7 – 7.77

المنجنيز

1.15.6

>L/cm 1.511

L/cm 7.77 – 7.79

الحديد

1.1552

L/cm 7.777

L/cm 7.77 – 77 .7

الزرنيخ

1.1106

L/cm 7.777

L/cm 7.79 – 7.77

الزئبق

DN

0.006 mg/L

الرصاص

DN

L/cm 7.777

الكروميوم

DN

L/cm 7.797

الكادميوم

DN

L/cm 7.777
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التوصيات
 -7من خالل هذه الدراسة يمكن القول بأن عملية تحلية مياه الشرب بمحطة سوسة اقرب ما تكون
الي عملية تقطير مما يعود بالسلب علي مستخدم تلك المياه وخصوص ا ً في عمليات الشرب
لفترات طويلة وذلك النخفاض تركيز العديد من العناصر دون الحد األدنى المسموح به حسب
المواصفات القياسية الليبية ومنظمة الصحة العالمية.
 -7نظراً النخفاض معدل تركيز العديد من العناصر مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم
فانة ينصح بتعويض هذا النقص من مصادر اخري حيث ان مياه الشرب تعبر أحد المصادر الرئيسية
إلمداد جسم االنسان بما يحتاجه من تلك العناصر.
 -7استخدام تقنيات حديثة لرفع تركيز االمالح في مياه الشرب المنتجة من محطات التحلية بما يتماشى مع
المعايير الليبية لمياه الشرب ومنظمة الصحة العالمية.
المراجع
-

خليل ،محمد أحمد السيد( )7777إعداد المياه للشرب واالستخدام المنزلي .الناشر مكتبة األكاديمية ،شركة مساهمة مصرية ،مصر،
الطبعة األولي.

-

المواصفات القياسية الليبية ( )7667الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات.

-

المواصفات الليبية رقم ( )57مياه الشرب .مركز المعلومات .اللجنة الشعبية العامة.

-

سحر  ،أمين كاتوت ( )7775علم المياه  ،دار دجلة للنشر والتوزيع  ،عمان .

-

نسيم ،ماهر جورجي ( )7770تحليل وتقويم جودة المياه .منشأة المعارف .اإلسكندرية .مصر.

-

التباوي ،قلمي رمضان سيدي ( )7775تحديد مستويات بعض العناصر الكيميائية في شبكات مياه الشرب بمدينة الكفرة .رسالة ماجستير
غير منشورة ،أكاديمية الدراسات العليا ،بنغازي.

Fergusson, J. E. )1990( The heavy element, Chemistry, environ. Impacts and health effect. Pergamon

-

Press, Oxford.
US EPA (1991) maximum contamination level goal, and national primary drinking water regulation for

-

lead and copper, Environmental Protection Agency.
WHO, )2005( Nutrients in Drinking Water – Protection of the Human Environment Water , Sanitation

-

and Health. Geneva, Switzerland.
WHO, )1984( guidelines for drinking water quality: Vol. 1, Recommendations, Geneva, Switzerland, 130

-

p.
WHO, )1982( Examination of water for pollution control Vol. 1.2.3 pergamon oxford.

-

WHO, (1999) Guidelines for Drinking Water Quality, Int. Health Criteria and Other Supporting

-

nd

Information. 2 Edn., World Health Organization Geneva, 2: 195-201.
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حماية البيئة في القانون الدولي اإلنساني
د/كريمة خنوسي  /أستاذة محاضرة "ب"
كلية الحقوق و العلوم السياسية  /جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

المقدمة:
يعد موضوع البيئة من المواضيع الحساسة والمعقدة التي تمس البشرية بأكملها ،خاصة بعد التطور التكنولوجي
الهائل الذي وصل إليه العلم ،إذ أن من شأن حماية البيئة حماية المكان الذي نعيش فيه.
وقد تناول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان موضوع حماية البيئة باعتبارها من الحقوق األساسية لإلنسان ،وعلى
ذلك انبثقت منه العديد من االتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بتنفيذ ما ورد فيها في مجال حماية البيئة ،غير أن الحديث عن
حماية البيئة بمفهومها الواسع يطرح إشكالية كبيرة في النزاعات المسلحة إذ يمكن لألطراف المتنازعة اللجوء أثناء القيام
بالعمليات العسكري ة أو االحتالل الحربي إلى استعمال وسائل محظورة ولها تأثير سلبي على البيئة  ،ولهذا حاول واضعو
القانون الدولي اإلنساني معاجلة هذه الظاهرة عبر وضع مجموعة من النصوص القانونية لحمايتها وهذا ما دفعنا إلى تناول
موضوع حماية البيئة في القانون الدولي اإلنساني عبر طرح اإلشكالية المتعلقة بكيفية حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة؟
وما هي الجزاءات المترتبة عن مخالفة قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة؟
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية ارتأينا إلى معالجة المحاور التالية :
المحور األول :حماية البيئة أثناء سير العمليات العسكرية.
المحور الثاني :الحماية البيئة أثناء االحتالل الحربي.
المحور الثالث :الجزاءات المترتبة عن مخالفة قواعد حماية البيئة.
المحور األول :حماية البيئة أثناء سير العمليات العسكرية.
نتناول هذا المحور عبر تحليل العناصر التالية :
-1حماية البيئة عبر حظر بعض األسلحة
تنص المادة  63من البروتوكول اإلضافي األول لعام  1711على ما يلي " يلتزم أي طرف سام متعاقد عند
دراسته أو تطوير أو اقتناء سالح جديد أو أداة للحرب أو إتباع أسلوب جديد في الحرب بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظورا
في جميع األحوال أو في بعضها بمقتضى هذا البروتوكول أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها
الطرف السامي المتعاقد" [( ]1اللجنة الدولية للصليب األحمر ،سنة  ،1111ص  )66تلفت االنتباه هذه المادة إلى مسألة في
غاية األهمية والمتعلقة بعدم مشروعية استعمال أي أسلوب من أساليب القتال ،خاصة في مجال استعمال األسلحة ،إذ أن
التطور المستمر في صناعة األسلحة من شأنه أن يؤثر سلبا على البيئة ،ولهذا ينبغي القيام بالتحقيقات الالزمة قبل انتشار
تلك األسلحة ،بالرغم من أن مسؤولية تحديد مشروعية استعمال هذه األسلحة الجديدة تقع على عاتق الدولة التي تطورها،
فإن للدول األخرى مصلحة مشروعة في أن تقييد الدول المطورة للسالح بهذا االلتزام [( ]1لويز دوسولد-بيك،آنا نوتين،
سنة  ،1111ص .)153
ولهذا فالهدف المشروع الوحيد الذي يجب أن تنشده الدول في الحرب هو إضعاف القدرات العسكرية للعدو ،وأن
هذا الهدف يتم تجاوزه في حالة استخدام أسلحة تزيد بال مبرر من آالم أشخاص أصبحوا عاجزين عن القتال أو تجعل موتهم
محتوما وأن استخدام هذه األسلحة هو مخالف لقوانين اإلنسانية .وهذا ما أكده شرط " مارتنز" على أنه في الحالة التي ال
تنطب ق فيها معاهدة أو قانون عرفي ،فإن المدنيين والعسكريين يتمتعون بحماية مبادئ القانون الدولي المشتقة من العرف
المستقر ومن المبادئ اإلنسانية ومما يمليه الضمير العام ،فهي معايير-مبادئ اإلنسانية وما يمليه الضمير العام -قانونية
ملزمة يقاس على أساسها من الناحية القانونية سالح أو سلوك معين أم أنها مجرد خطوط توجيهية أخالقية [( ]6جون ماري
هنكرتس،لوزيز دوزوالد-بك ،سنة  ،1117ص .)131
وهو ما يسري على استعمال األسلحة الكيميائية والبيولوجية إذ تحظر مجموعة من المعاهدات استخدام هذه
األسلحة في النزاعات المسلحة  ،مثل ما ورد النص عليه في إعالن الهاي بخصوص الغازات الخانقة ،وبرتوكول جنيف
بشأن الغازات ،واتفاقية األسلحة الكيميائية ،والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .وتوجد ممارسة واسعة االنتشار لدول
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تتمثل في كتيبات عسكرية وتشريعات مفادها أن استخدام األسلحة البيولوجية محظورة بصرف النظر أكانت الدولة المعنية
طرفا في اتفاقية األسلحة البيولوجية أم مسلحة تحفظا على برتوكول جنيف بشأن الغازات حول " عدم البدء باالستخدام"،
وينص الدليل البحري للواليات المتحدة على أن حظر هذا النوع من األسلحة جزء من القانون العرفي ويلزم جميع الدول
دون استثناء [( ]4يوسف ابراهيم النقبي ،سنة  ،1113ص .)416
كما يحظر استخدام مبيدات األعشاب كأسلوب للحرب إذا كانت :
ذات طبيعة تجعلها أسلحة كيميائية محظورة.ذات طبيعة تجعلها أسلحة بيولوجية محظورة.تستهدف الحياة النباتية التي ليست هدفا عسكريا.تسبب خسائر عارضة في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرار لألعيان المدنية أو مجموعة من هذه التأثيرات،وتكون مفرطة في تجاوز ما ينتظر أن تسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة مباشرة .
تسبب أضرارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد للبيئة الطبيعية [( ]5جون ماري هنكرتس ،المرجع السابق ،ص .)165على الرغم من أن عدة دول اعتبرت أن برتوكول جنيف بشأن الغازات ال يحظر استخدام مبيدات األعشاب والرذاذ
الكيميائي لتعرية األشجار من أوراقها ،غير أن تجربة حرب الفيتنام أظهرت التأثيرات المحتملة ،الخطيرة والطويلة األمد
لمبيدات األعشاب على صحة البشر.
والجدير بالذكر في هذا الصدد أن البيان الختامي لمؤتمر المراجعة الثاني لألطراف في اتفاقية تعديل البيئة أعاد
التأكيد على أن االستخدام العسكري وأي استخدام عدائي لمبيدات األعشاب كتقنية لتعديل البيئة هو أسلوب محظور في القتال
إذا كان هذا االستخدام يفسد التوازن البيئي لمنطقة ما ،ويسبب بالتالي آثارا بالغة ،واسعة االنتشار وطويلة األمد كوسيلة
تدمير أو إضرار أو أذى لدولة أخرى طرف في االتفاقية ،وباإلضافة إلى ذلك تشكل الهجمات على الحياة النباتية بمبيدات
األعشاب انتهاكا للقواعد العامة إلدارة العمليات العدائية إذا لم تكن النباتات هدفا عسكريا ،أو إذا تسبب الهجوم بشكل
عارض ومفرط بخسائر في أرواح المدنيين أو بأضرار باألعيان المدنية ،أو إذا كان يتوقع من الهجوم أن يسبب أضرار
بالغة ،واسعة االنتشار وطويلة األمد في البيئة الطبيعية.
-1تأثير استعمال األسلحة المحظورة على البيئة:
مما ال شك فيه أن مشكلة حماية البيئة من آثار النزاعات المسلحة أصبحت سمة من سمات العصر وبؤرة االهتمام
الدولي وواحدة من اخطر المشكالت واعقدها ،إذ أنها تزداد خطورة مع تفجر النزاعات المسلحة في مناطق كثيرة من العالم،
والتطور المتسارع للوسائل و األساليب التي تستخدم في القتال بين األطرف المتنازعة ،أين نجم عنها خسائر بيئية خطيرة
مثلت مشكلة إضافية بالنسبة للمسار المتوازن للمجتمع بعد انتهاء النزاع.
وما يصيب البيئة من جراء النزاعات المسلحة يضاف له ما تعانيه في األصل من تدهور شامل في كل نظمها
وصورها العديدة ،فمن تزايد مستمر في تعداد السكان إلى تلوث خطير للجو والبحر واألرض وجفاف وتصحر مساحات
كبيرة من األرض القابلة للزراعة [( ]3غازي حسن صباريني ،سنة  ،1111ص .)133
ونجد أن مفهوم البيئة حديث لم يظهر إال في بداية السبعينات وألول مرة في إعالن ستوكهولم لعام  1711الصادر
عن مؤتمر األمم المتحدة للبيئة اإلنسانية ،لذلك خلت مختلف قواعد القانون الدولي والتي سبقت ظهوره من وجود قواعد
قانونية تحكم حماية البيئة من االنتهاكات التي تطالها أثناء النزاعات المسلحة.
كما نجد أن االتفاقيات األخرى التي حمت البيئة كاتفاقية الهاي لعالم  1711واتفاقية جنيف لعام  1747لم تحمها باعتبارها
قيمة مستقلة بذاتها وأنها نصت على حمايتها على اعتبارها عين من األعيان المحمية والتي تدخل ضمن ممتلكات العدو
فحسب ،والتي ال تمثل أهدافا عسكرية [( ]1نصر هللا سناء ،سنة  ،1111ص .)6
وتتكون البيئة عموما من عنصرين رئيسيين يتفاعالن معا تأثيرا وتأثرا ،عنصر طبيعي وعنصر صناعي،
العنصر الطبيعي قوامه كل ما أوجده هللا في الطبيعة من موارد وثروات تشكل في مجملها المقومات الالزمة للحياة
والستمرارها من ماء وهواء وبحار وغابات وأنهار وأراضي وخالفه ،وعنصر صناعي قوامه مجموعة األشياء التي
استحدثها اإلنسان عبر الزمن أدوات وإنشاءات ومعدات وخالفه وسخرها على مكنونات العنصر الطبيعي والتأثير فيها
لالستفادة منها في سد حاجاته وتلبية متطلباته [( ]8طارق ابراهيم الدسوقي ،سنة  ،1117ص .)118
وينجر عن التلوث البيولوجي الذي يمس البيئة بعنصريها أمراض جد خطيرة تسبب الوفاة منها الطاعون ،الجمرة الخبيثة
وهي اخطر بكثير من الحمى القالعية  ،وهي مميتة تصيب اإلنسان والحيوان على السواء .كما تعد التفجيرات النووية بهدف
التجارب إحدى وسائل التلوث النووي ،حيث كان يتم في بادئ األمر اختبار هذه األسلحة النووية في الجو في مناطق بعيدة
وكان الظن في ذلك الوقت أن الغبار الذري المتساقط في صورة تراب آو غبار من هذه التجارب إنما يتساقط إلى المناطق
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المحيطة فقط ،ولقد كشفت الدراسات فيما بعد عن خطأ هذه الفرضية واتضح أن كميات كبيرة من المواد المشعة تبقى معلقة
في الجو لمدة طويلة بل وتصل إلى مسافات بعيدة عن منطقة التجارب [.vanda lamm, année 2001, p 30)( ]7
حيث تتطاير مختلف اإلشعاعات في الهواء عن طريق الغبار وبخار الماء وتسقط على سطح التربة في شكل غبار ذري أو
تتسرب إلى المياه عند تساقط ذلك الغبار على المسطحات المائية ،ويظل أثر هذه اإلشعاعات باقيا مما يتسبب في تلوث
النباتات والمزروعات على اختالف أنواعها ،وتنتقل هذه اإلشعاعات إلى اإلنسان والحيوان عند تناوله لهذا الغذاء النباتي
مما يسبب له األمراض.
المحور الثاني :حماية البيئة أثناء االحتالل الحربي
نظرا لعدم كفاية السياسات الحمائية الوطنية فقد اهتمت الدول بوضع تنظيم قانوني دولي لحماية البيئة ،إضافة إلى
المشاركة الفعالة للمؤسسات الدولية لتحقيق ذات الهدف ،وقد أدى ذلك إلى اعتماد مجموعة قانونية عرفت بمجموعة القانون
الدولي للبيئة ،إال أن هناك إطارا عاما يتعلق بحماية البيئة ويستند إلى مبدأين أساسيين:
المبدأ األول :يفرض على الدول التزاما عاما بعدم إحداث أضرار للبيئة التي تقع خارج اختصاصها اإلقليمي.المبدأ الثاني :يقرر حماية عامة باحترام البيئة من خالل المعاهدات الثنائية الحامية للبيئة.
وجدير بالذكر أن الحركة الدولية للصليب األحمر و الهالل األحمر قد لعبت دورا حيويا في أعمال التقنين الدولي
اإلنساني الحديث الخاص بمسائل البيئة ،إيمانا منها بأن إلحاق الضرر بالبيئة في وقت النزاع المسلح أمر ال مفر منه وأن
الهدف الذي يسعى إليه القانون الدولي اإلنساني هو الحد من تلك األضرار وليس القضاء عليها [( ]11ماركو ساسولي،
أنطوان بوفييه ،سنة  ،1111ص .)61
وأن االتفاقيات والقوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة تعتبر واجبة التطبيق في زمن السلم وكذلك في زمن الحرب ،وذلك
لكونها من االتفاقيات التي ال يؤثر عليها اندالع الحرب ،ونظرا لألضرار الجسيمة المحدقة بالبيئة بسبب آثار الحرب و
األسلحة المستخدمة  ،فإنها تكون في حاجة ماسة إلى إقرار تدابير وإجراءات فعالة لحماية البيئة ،مما حذا بمؤتمر جنيف
الدبلوماسي في دورته الثانية إلى اعتماد مشروع مادة تتضمن األحكام الخاصة بحماية األمن البيئي أثناء النزاعات المسلحة،
حيث قررت هذه المادة حظر استخدام وسائل حرب التي تسبب تدميرا واسعا ذا آثار خطيرة على البيئة [( ]11أبو الخير
أحمد عطية ،سنة  ،1117ص .)115
واألمر الذي يبرهن على وجود عرف دولي في هذا االتجاه وعلى الرغم من حداثة المسائل المتعلقة بالبيئة فإنها تدخل ضمن
إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،فحماية البيئة تعتبر جزءا من الحقوق األساسية لإلنسان معترف بها على المستويين
الدولي والداخلي ،وهكذا يعتبر أن الحق في بيئة طبيعية صحية يشكل بصورة متزايدة عنصرا أساسيا من عناصر حقوق
اإلنسان وقد اعترفت دول عديدة في دساتيرها وقوانينها بأحقية العيش في بيئة نظيفة [( ]11عمر محمود أعمر ،سنة
 ،1118ص .)1
وهذا ما ينبغي تطبيقه واحترامه أثناء االحتالل الحربي إذ أن حماية البيئة ال يقتصر فقط على سير العمليات
العسكرية والوسائل المعتمدة فيها ،بل تمتد إلى ما بعد توقف تلك العمليات ووقوع االحتالل الحربي ،ففي المادة  55من
اتفاقية الهاي لعام  1711ال تعتبر دولة االحتالل نفسها سوى إداريا ومنتفعا من المؤسسات والمباني العمومية والغابات
واألراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت االحتالل ،وينبغي عليها صيانة باطن هذه
الممتلكات وإدارتها وفقا لقواعد االنتفاع.
وبالرجوع إلى اتفاقيات جنيف األربعة لعام  1747لم نجد أي قاعدة أو نص اتفاقي صريح متعلق بالبيئة ومع ذلك من
الممكن القول بوجود عدة قواعد قانونية تمنح حماية ضمنية للبيئة من خالل الحماية المقررة للسكان المدنيين والمقاتلين هذا
إذا ما تمسكنا بالمادة  56من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في  11آب  1747بشأن حماية األشخاص المدنيين في الحرب
[( ]16اللجنة الدولية للصليب األحمر ،سنة  ،1111ص  )113التي نصت على أنه " يحظر على دولة االحتالل أن تدمر
أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات االجتماعية أو
التعاونية إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير".
كما أوجبت المادة  53من نفس االتفاقية على دولة االحتالل أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها ،وبمعاونة السلطات
الوطنية والمحلية عل ى صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في
األراضي المحتلة ،وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية الالزمة لمكافحة انتشار األمراض المعدية
واألوبئة .ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.
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كذلك من االنتهاكات الجسيمة التي أشارت إليها المادة  141من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1747التجارب
الخاصة بعلم الحياة ،وتعمد إحداث آالم شديدة أو إلحاق أضرار خطيرة بالسالمة البدنية أو بالصحة تجاه األشخاص
المحميين بواسطة تلك االتفاقية.
المحور الثالث :الجزاءات المترتبة عن مخالفة قواعد حماية البيئة
نناقش بالتحليل هذا المحور عبر دراسة النقاط التالية:
-1المسؤولية المدنية الدولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة.
-1المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات قواعد حماية البيئة.
-1المسؤولية المدنية الدولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة.
تظهر ممارسة الدول أن الحماية الواجب منها للبيئة أثناء النزاعات المسلحة ال تنجم عن تطبيق القواعد التي تحمي
األعيان المدنية على البيئة فحسب وإنما أيضا عن إقرار بالحاجة لتوفير حماية خاصة للبيئة بصفتها هذه ،وقد كان اإلقرار
بالتعرية الخطرة التي سببتها البشرية للبيئة الطبيعية هو الدافع للتطور الواسع في القانون الدولي لحماية البيئة في العقود
القليلة األخيرة.
وقد أخذ مجلس األمن التابع لهيئة األمم المتحدة بعين االعتبار أهمية البيئة الطبيعية بصفتها هذه في قرار تم
اعتماده في العام  1771وأكد فيه على مسؤولية العراق بمقتضى القانون الدولي عن اإلضرار البيئي واستنزاف المنابع
الطبيعية نتيجة لغزوه غير الشرعي واحتالله الكويت ،كما عبرت الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة أيضا عن قلقها العميق
لتردي البيئة خالل تلك الحرب في قرارات تم اعتمادها في العامين  1771-1771ونتيجة لهذا القلق أعلنت الجمعية العامة
لألمم المتحدة يوم  3نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لمنع استغالل البيئة في الحرب والنزاع المسلح [( ]14جون ماري
هنكرتس ،المرجع السابق ،ص .)161
وفي المؤتمر الثاني لمراجعة اتفاقية تعديل البيئة في العام  1771ذكرت الواليات المتحدة أن االتفاقية تعكس
إجماع المجتمع الدولي على وجوب عدم استخدام البيئة بحد ذاتها كأداة حرب ،وباإلضافة إلى القواعد المحددة التي تتضمنها
اتفاقية تعديل البيئة توجد ممارسة بارزة تحظر الهجوم العمد على البيئة كأسلوب من أساليب الحرب ،فتشريعات عدة دول
تجرم " اإلبادة البيئية" مثل ما قضت به يوغسالفيا فيما يتعلق بهجوم حلف شمال األطلسي على مصنع البتر وكيميائيات في
العام ( ]15[ 1777نفس المرجع ،ص .)161
ومنه تنبع أهمية المسؤولية الدولية في كونها تمثل الحارس الذي يسعى إلى ضمان احترام القانون الدولي فقواعد
المسؤولية بصفة عامة هي حجر الزاوية في كل نظام قانوني ،وقد عبر عنها "جول باديغان" عند افتتاح مؤتمر تقنين قواعد
القانون الدولي في الهاي عام  1761بقوله " إن القيمة العملية لنظام قانوني معين تتوقف في نهاية المطاف على فعالية
ونطاق القواعد المتعلقة بالمسؤولية"[( ]13عبد الهادي محمد العشري ،سنة  ،1771ص .)115
وبهذا نجد أن مجلس األمن لهيئة األمم المتحدة قد أقر في قراره رقم  381الصادر في  16افريل  1771مسؤولية العراق في
حرب الخليج الثانية على أساس العمل غير المشروع تأسيسا على نص المادتين  65و 55من البرتوكول األول لعام 1711
والمادتين األولى والثانية من اتفاقية حظر تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية ،فيما يتعلق بتلويث واإلضرار بالبيئة []11
(نصر هللا سناء ،المرجع السابق ،ص )111وبناء على ذلك فإن قيام المسؤولية الدولية عن اإلضرار بالبيئة الطبيعية أثناء
النزاعات المسلحة يجب أن يحصل الضرر ولكن يجب أن يكون بليغ وواسع االنتشار وطويل األمد ،وبدون هذه المعايير
الثالثة ال تقوم المسؤولية الدولية عن االنتهاكات البيئية ،وعليه فإنه لكي يكون الضرر محال للتعويض يجب أن تكون هناك
رابطة سببية مؤكدة وليست محتملة بين الضرر والعمل غير المشروع المنسوب للدولة و الضرر البيئي.
وينجر عنه تقديم التعويض المالي مثل ما قرره مجلس األمن من خالل القرار الصادر عنه رقم  381تعويضات على
العراق جراء اجتياحها للكويت ،وقد نصت الفقرة  18منه على إنشاء صندوق ولجنة تعويضات ومقرها بجنيف [( ]18بن
سالم رضا ،سنة  ،1114ص .)141
-1المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات قواعد حماية البيئة
تقرر قواعد القانون الدولي المسؤولية الجنائية الفردية التي يرتكبها الفرد إذا شكلت اعتداءا على األسس التي تقوم
عليها الجماعة الدولية ،وهكذا لم تعد المسؤولية الدولية عالقة بين الدولة وحدها تجاه دولة أخرى وإنما تعدتها لتصبح هناك
حاالت أخرى للمسؤولية الدولية منها مسؤولية الفرد على الصعيد الدولي.
وتطبيقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني فإن الفرد الذي يرتكب جرائم لقواعد ومبادئ قانون النزاعات المسلحة يعد
مسؤوال جنائيا عن أفعاله وتقام في حقه المسؤولية ،وما يؤكد على ذلك النظام األساسي للمحاكم العسكرية التي تم إنشاؤها
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د/كريمة خنوسي

بعد الحرب العالمية الثانية ،حيث اعتبرت محكمة نورمبورغ وطوكيو أن اإلفراد المرتكبون ألعمال منافية ألحكام قواعد
الحرب يتحملون المسؤولية الجنائية حيث تم الحكم عليهم باإلعدام والسجن [( ]17نزار العنكبي ،سنة  ،1111ص .)476
إال أن التطور األهم واألعمق قد جاء في العقد األخير من القرن العشرين وذلك من خالل إنشاء محكمتين دوليتين خاصتين
بمقتضى قرارات من مجلس األمن تحت مضلة الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة لمحاكمة مجرمي الحرب في
يوغسالفيا السابقة ورواندا  ،وقد حفز هذا التطور إلى إحياء االهتمام بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة.
وبالرجوع إلى أحكام ونصوص القانون الدولي اإلنساني فإن االنتهاكات واالعتداءات التي تطال البيئة الطبيعية
أثناء النزاعات المسلحة تكيف على أنها جرائم حرب وفق ما نصت عليه المادة  )4(1/8من النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية بنصها " تعنى جرائم الحرب تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر عريضة في
األرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن طريق إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل
وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة والملموسة المباشرة" []11
(صالح الدين عامر ،سنة  ،1113ص .)441
الخاتمة:
إن الحديث عن حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة أمر ال مفر منه خاصة مع التطور التكنولوجي الهائل مما أدى
إلى إبرام مجموعة من االتفاقيات الدولية ذات الصلة ،ومن شأن ذلك مساندة ما تم اإلشارة إليه في القانون الدولي اإلنساني
والقانون الدولي الجنائي.
وأن اهتمام المجتمع الدولي واألطراف المتنازعة بموضوع البيئة من األمور االيجابية والمهمة ،إال انه غير كاف
لوضع حد لالنتهاكات المختلفة التي تمس البيئة بمفهومها الواسع خاصة عند اللجوء إلى استعمال األسلحة البيولوجية
والكيميائية أثناء سير العمليات العسكرية ،وعليه ينبغي القيام بتفعيل مجموع النصوص القانونية المنظمة لموضوع البيئة في
النزاعات المسلحة سواء تلك الواردة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان آو القانون الدولي اإلنساني .
المتابعة الحقيقية والفعالة لألشخاص الذين يرتكبون تلك الجرائم.مطالبة الدولة المسؤولة بتقديم كل المساعدات الالزمة لمساعدة الدول والشعوب المتضررة من تدمير البيئة الطبيعية.المراجع:
 -1أعمر عمر محمود ، 1118 ،حماية البيئة في القانون الدولي اإلنساني وقت النزاع المسلح ،المجلة األردنية للعلوم التطبيقية ،المجلد الحادي عشر ،العدد األول،
الصادرة عن جامعة العلوم التطبيقية ،عمان ،األردن.
-1العنكبي نزار ،القانون الدولي اإلنساني ،1111 ،دار وائل للنشر ،األردن.
-6العشري عبد الهادي محمد ، 1771 ،البيئة واالمن االقليمي  ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
-4الدسوقي عطية طارق إبراهيم ،األمن البيئي ،1117 ،دار الجامعة الجديدة ،مصر.
-5اللجنة الدولية للصليب األحمر ،1111 ،اللحقان البروتوكوالن اإلضافيان إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  11آب /أغسطس  ،1747اللجنة الدولية للصليب األحمر
القاهرة.
 -3اللجنة الدولية للصليب األحمر ،1111 ،اتفاقيات جنيف المؤرخة غي  11آب /أغسطس،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاهرة.
-1النقبي يوسف إبراهيم ، 1113 ،التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية األهداف المدنية واألماكن التي تحتوي على خطورة خاصة وفقا للقانون
الدولي اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاهرة.
-8بن سالم رضا ، 1114 ،حماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة في البحار ،رسالة مجستير ،جامعة بن عكنون ،الجزائر.
-7دوسولد-بيك لويز ،نوتين آنا ،1111 ،األسلحة الجديدة والقانون الدولي اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دمشق.
-11ساسولي ماركو ،بوفييه أنطوان ، 1111 ،كيف يوفر القانون الحماية في الحرب ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاهرة.
-11صباريني غازي حسن ،1111 ،الوجيز في حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن.
-11عامر صالح الدين ،1113 ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمالحقة مجرمي الحرب ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاهرة.
-16عطية أبو الخير احمد ، 1117 ،حماية السكان المدنيين واألعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة ،دراسة مقارنة.
-14نصر هللا سناء ،1111 ،الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي اإلنساني ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير تخصص القانون الدولي
اإلنساني ،كلية الحقوق جامعة باجي مختار ،الجزائر.
-15هنكرتس جون ماري و دوزوالد-بك لويز ،1117 ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاهرة.
vanda lamma,2001, la protection des installations nucléaires civiles dans les conflits armé, conférence de la croix rouge, -13
Budapest.
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المقــدمة
يتميز الكون الذي نعيش فيه بنظام دقيق وترتبط مكوناته بعالقات متوازنة  .يتصف هذا التوازن بالدقة واالنسجام
والتكامل بين عناصره التي ترتبط وتتداخل في دورات منتظمة تحافظ على عالقات سليمة بين تلك المكونات الحية
النباتية والحيوانية واألجزاء الغير حية من تربة وصخور وغازات وغيرها من مكونات كوكبنا األرضي .إن هذه العمليات
المتسلسلة والتحوالت في أشكال الطاقة تجعل هذا الكون يحافظ على عالقات طبيعية بين تلك المكونات دون أي خلل أو
انحراف عن النظام الذي يسير عليه .
يحدث التلوث عندما يتدخل عنصر من عناصر الكون بحيث يؤدي إلى خلل ما في النظام الكوني  .فعندما تستغل
الموارد الطبيعية بشكل جائر سيتولد عن هذا االستغالل خالال يؤدي في أحيان كثيرة إلى تهدم النظام البيئي وتبسيطه
لدرجة تجعله عرضة لعمليات الهدم والتخريب وحدث هذا عندما تدخل اإلنسان بأسلوب يتعارض والنظام الكوني دون
النظر لقوانين البيئة والتوازن الذي تبنى عليه حالة الديمومة واالستمرار ألتناسقي لمكونات الكون  .و النظام البيئي هو
أي جزء من الكون وما يحتويه من مكونات حية نبات أو حيوان أو كائنات دقيقة ومن مواد غير حية والعالقة بين هذه
المكونات وتفاعلها مع بعضها البعض وكل العالقات فيما بين تلك المكونات من تبادل للطاقة والمواد بصورة متزنة
تحافظ على كل مكون من تلك المكونات في ذلك الجزء وعالقاته مع باقي اجزاء الكون الواسع .
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ان تدهور البيئة يأتي من عدة عوامل طبيعية وغير طبيعية أهمها التعرية بنوعيها تعرية الرياح والتعرية المائية ،
وبعض التفاعالت الكيماوية واألنشطة البشرية التي تؤدي إلى انجراف التربة أوهدم لمكوناتها الطبيعية مما يقلل من
إنتاجيتها وبالتالي تجعلها غير منتجة وتوضع تحت بند التصحر .
والتصحر يحصل أيضا ً من خالل أستغالل الموارد الطبيعية للتربة بشكل جائر مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى تهدم
النظام البيئي لدرجة تجعله عرضة لعمليات الهدم والتخريب  .وتقدر الدراسات أن  %51من المساحة الكلية لألرض في
العالم قد تدهورت بسبب األنشطة البشرية مما جعلها ارض صحراوية .
 -5الطاقة والظروف المحيطة في البيئة
5 -5مصادر الطاقة والكائنات الحية
نحن نعرف ان مصدر الطاقة الرئيسي في كوكبنا هي الشمس التي يستخدمها النبات وبعض األحياء األخرى في
عملية التركيب الضوئي التي تجري ضمن عمليات فسيولوجية طويلة تتحول هذه الطاقة الضوئية (الفوتونات
 )photonsبوجود الماء وغاز ثاني اوكسيد الكاربون وبعض العناصر المعدنية الى طاقة حيوية تمد النبات وباقي
الكائنات الحية من اجل استمرارها في الوجود  .وأي خلل في هذا النظام من نقص أو زيادة لبعض مكوناته سيؤثر
على هذه السلسلة المهمة  .ومما ورد نستنتج إن مكونات البيئة المهمة والتي لها تأثير كبير على استمرار
التوازن بين المكونات هي  :المواد الغير حية (التربة والصخور والغالف الجوي وما يرافقها من ظواهر طبيعية)
والمواد الحية التي تشمل اإلنسان والحيوان والنبات والكائنات الدقيقة
فالكائنات الحية قد تكون -:
أ -منتجة للغذاء  :وتشمل النباتات الخضراء وبعض انواع البكتريا القادرة على صناعة غذائها بنفسها
مستغلة عناصر التربة والماء والغالف الجوي والطاقة الشمسية وهي تعتبر الكائنات الوحيدة التي تحول
المواد الالعضوية إلى مواد عضوية وهي بهذه الصفة تكون حلقة الوصل بين المواد الغير حية والمواد الحية
واليها يعود الفضل في الحفاظ على توازن النسب الطبيعية لمكونات الغالف الغازي من خالل استهالكها لغاز
( CO2الذي تطلقه الكائنات الحية في عملية التنفس أو نتيجة لحرق الوقود االحفوري ومن بعض العمليات
األخرى) في عملية التركيب الضوئي وفق المعادلة التالية .
6CO2 +6H2O = C6H12O6 +6O2
ب – كائنات مستهلكة  :وهي الكائنات التي تعتمد في حصولها على الطاقة عن طريق استهالكها النباتات
بصورة مباشرة أو غير مباشرة وأهمها اإلنسان .ولهذه الكائنات دور كبير في حصول التلوث البيئي أو اإلخالل
في التوازن الطبيعي للبيئة من خالل استهالكها او استخدامها لبعض عناصر البيئة بشكل جائر يؤثر على نظام
التوازن كأن تعمل على زيادة عنصر بيئي او تقلل من عنصر بيئي اخر يؤدي الى خلل في طرفي المعادلة
البيئية المتوازنة دون العمل على وضع حلول إلعادة التوازن لهذا النظام .
ج -كائنات محللة للمواد العضوية  :التي تعتمد في حصولها على الطاقة عن طريق تحليل المواد العضوية
كأجسام الحيوانات والنباتات وتحويلها الى عناصر غذائية يستفاد منها النبات .
 2-5تعريف التربة ( -:) Soil
وتعرف إنها الطبقة السطحية الهشة أو المتفتتة التي تغطي سطح األرض تكونت من تفتت الصخور بعمليات كيماوية
وفيزياوية وحيوية طويلة  .والتربة هي المكان الذي ينمو فيه النبات ويمد جذوره فيها لتثبيت نفسه وللحصول على
العناصر الغذائية والماء الالزمة لحياة النبات .
إن تدهور التربة يأتي من عدة عوامل طبيعية أهمها التعرية بنوعيها التعرية الريحية ( ) wind erosion
والتعرية المائية (  ) water erosionوبعض التفاعالت الكيماوية واألنشطة البشرية التي تؤدي إلى انجراف أو
نقل التربة أو هدم لمكوناتها الطبيعية مما يقلل من إنتاجيتها وبالتالي تدهورها إلى الحالة التي تجعلها غير منتجة
وتوضع تحت بند التصحر  .وتقدر الدراسات أن  %51من المساحة الكلية لألرض في العالم قد تدهورت بدرجات
متفاوتة بسبب األنشطة البشرية .ومن هذه المساحة تدهور نحو  %11بسبب التعرية بالمياه و% 22بسبب التعرية
بالرياح و %52بسبب التعرية بعوامل كيميائية ( التشبع بالماء والتمليح  ....إلخ ) .وقد وجد أن األسباب الرئيسية لهذا
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التدهور هي اإلفراط في الرعي ،الذي يعد مسؤوال عن تدهور نحو  %43من المساحة المتدهورة ،وإزالة الغابات
 ،%22واألنشطة الزراعية  ،%22واالستغالل المفرط لألرض  ،%7واألنشطة األخرى غير الرشيدة . %.5.2
وفي العراق تكون التعرية الريحية ذات تأثير كبير على تدهور الترب في المناطق الصحراوية لقلة األمطار
الساقطة وعدم انتظامها وبسبب الرعي الجائر للغطاء النباتي وتدمير الطبقة السطحية للتربة التي تقاوم هذا النوع من
التعرية من جراء حرث األراضي في المناطق ذات المعدل المطري القليل ( يكون معدل اإلمطار 255- 15مل سنويا
)خاصة في المنطقة الغربية والجنوبية إلغراض الزراعة الديمية وفي المواسم التي ال تسقط األمطار فيها ستكون تلك
التربة مهيأة للجرف من قبل الرياح وتكوين العواصف الترابية وكذلك عند قلع ونقل واستغالل التربة التي تدخل كمادة
أولية في بعض الصناعات تترك األراضي المستغلة عرضة لعمليات التعرية الريحية لعدم اتخاذ أي إجراءات تمنع أو
تقلل تأثير التعرية .مما يكون له األثر الكبير على حدوث خلل في النظام البيئي كون التربة تعتبر عنصر مهم ورئيسي
من عناصر البيئة وال يمكن تعويضها بسهولة .وهذا التدهور في إنتاجية التربة يؤدي إلى حدوث ما يسمى بظاهرة
التصحر التي ينتج عنها تغيرات بيئية لها عواقب خطيرة على التوازن البيئي وعلى وجود اإلنسان .
 4-5التصحر وتدهور التربة-:
ان تدهور التربة يأتي من عدة عوامل طبيعية وغير طبيعية أهمها التعرية بنوعيها تعرية الرياح
والتعرية المائية  ،وبعض التفاعالت الكيماوية واألنشطة البشرية التي تؤدي إلى انجراف التربة أوهدم لمكوناتها
الطبيعية مما يقلل من إنتاجيتها وبالتالي تجعلها غير منتجة وتوضع تحت بند التصحر  .والتصحر يحصل أيضاً من خالل
أستغالل الموارد الطبيعية للتربة بشكل جائر مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى تهدم النظام البيئي لدرجة تجعله عرضة
لعمليات الهدم والتخريب  .وتقدر الدراسات أن  %51من المساحة الكلية لألرض في العالم قد تدهورت بسبب األنشطة
البشرية مما جعلها ارض صحراوية .
فتعريف التصحر يختلف حسب الغرض من الدراسة لكن احدث تعريف اقر في عام 5223ضمن اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة التصحر الذي ينص على إن التصحر يعني تدهور األرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة و في
المناطق الجافة وشبه الرطبة ،الذي ينتج من عوامل مختلفة تشمل التغيرات المناخية والنشاطات البشرية  .وفي حقيقة
األمر فالتصحر عملية هدم أو تدمير للطاقة الحيوية لألرض ،والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ظروف تشبه ظروف
الصحراء ،وهو مظهر من التدهور الواسع لألنظمة البيئية .
إن مشكلة التصحر التي انتبه اإلنسان لها في اآلونة األخيرة بعد التطور التكنولوجي وزيادة عدد السكان
واستغالل األراضي بشكل جائر من قبل اإلنسان في العصر الحديث تطورت المشكلة وبدأت تهدد الوجود البشري مما حدا
بدول العالم والمنظمات الدولية بدراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول لها بغية السيطرة عليها وتقليل أو الحد من انتشارها
.
وإذا لم يتدخل اإلنسان في إعادة التوازن لبيئته سوف تتحول مع الزمن إلى بيئة غير صالحة للحياة .ولفهم تلك
الحقائق سوف نتناول صناعة األسمنت وتأثيرها على البيئة وطرق معالجة هذا التأثير.
-2

ظروف التصحر في العراق

التصحر في العراق يكون نتيجة التعرية الريحية ذات تأثير كبير على تدهور التربة في المناطق الصحراوية لقلة
األمطار الساقطة وبسبب الرعي الجائر للغطاء النباتي وتدمير الطبقة السطحية للتربة التي تقاوم هذا النوع من التعرية
من جراء حرث األراضي إلغراض الزراعة الديمية وفي المواسم التي ال تسقط األمطار فيها ستكون تلك التربة مهيأة
للجرف من قبل الرياح وتكوين ا لعواصف الترابية أضافة الى قلع ونقل المواد االولية من التربة التي تدخل في بعض
الصناعات وتترك األراضي المستغلة عرضة لعمليات التعرية الريحية لعدم اتخاذ أي إجراءات تمنع أو تقلل تأثير
التعرية .مما يكون له األثر الكبير على حدوث خلل في النظام البيئي كون التربة تعتبر عنصر مهم ورئيسي من عناصر
البيئة وال يمكن تعويضها بسهولة .وهذا التدهور في إنتاجية التربة يؤدي إلى حدوث ما يسمى بظاهرة التصحر التي
ينتج عنها تغيرات بيئية لها عواقب خطيرة على التوازن البيئي وعلى وجود اإلنسان.
ولفهم تلك الحقائق فان صناعة السمنت لها االثر الكبير على البيئة والتي تؤدي أثارها بالنتيجة الى تصحر مساحات
واسعة من االراضي المستغلة منها المواد االولية والتي يجب ايجاد طرق لمعالجة هذا التأثير.
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صناعة االسمنت وأثارها على تدهور وتصحر البيئة

 : 5-4إن صناعة االسمنت تعتمد على حرق للمواد األولية باستخدام الوقود االحفوري والطاقة الكهربائية لينتج عنها مادة
االسمنت بمختلف أنوعه التي يستخدمها اإلنسان في كثير من اإلنشاءات من أبنية وجسور وسدود وغيرها من المجاالت
التي يدخل االسمنت كمادة أساسية فيها .
والمواد األولية التي تدخل في هذه الصناعة هي حجر الكلس (  ) CaCO3والتراب الذي يحوي في تركيبه على اكاسيد
السليكون واأللمنيوم والحديد (  ) SiO2,Al2O3, Fe2O3وبعض المركبات األخرى التي توجد في تركيب التربة والتي
تعتبر شوائب ال تدخل في تركيب معادن االسمنت المعروفة مثل . MgO ,SO3,K2O,Na2O, Cl
ومما ذكر أعاله يتضح إن التلوث الذي تسببه صناعة االسمنت يؤثر على عنصرين من عناصر البيئة المهمة وهي
التربة والغالف الغازي وتأثيره على التربة يأتي عن طريق دخول التربة كأحد المواد األولية الرئيسية في صناعة االسمنت
والتي تشكل حوالي ( )%35من المواد األولية وهذا يتطلب استهالك ماليين األطنان سنويا من التربة التي ال يمكن
تعويضها بسهولة وما يرافقها من تدمير للغطاء النباتي وجعلها عرضة للتعرية الريحية .
أضافة الى عمليات قلع الحجر المستمرة في المقالع وأستخدام وسائل القلع المختلفة ومنها استخدام المتفجرات له االثر
الكبير في تحطيم التربة وتدهورها فيما اذا كانت عمليات القلع بدون ضوابط لحماية البيئة وقد أعتمدنا في عمليات القلع
بعض االساليب المهمة التي تساعد على الحد من تدهور البيئة وتحولها الى بيئة متصحرة ومن هذه االساليب -:
أ -أستخدام التفجير المتناوب لقلع الصخور لرقع الطبقات بالتعاقب وعلى شكل مصاطب يسهل عملية اعادة ترتيب المقلع
بعد االنتهاء من رفع الطبقات الصناعية وامالئها بالترب الصالحة للزراعة
ب -استخدام الكرين كسار في عمليات القلع وكذلك البلدوزرات لرفع طبقات التراب .
ت -أستخدام الخرائط الجيولوجية لتحديد المساحات المطلوب استثمارها دون التوجه العشوائي لرفع وقلع طبقات التربة
وخاصة العمق المطلوب .
أضافة الى ان عمليات الحرق للمواد االولية بدرجة حرارة  255مئوية تنتج انبعاث غاز ثاني اؤكسيد الكاربون وبعض
الغازات الضارة األخرى مثل  NO2 , SO2بكميات كبيرة مما يسبب تلوث الهواء خاصة إذا عرفنا إن نسبة  CO2تشكل
أكثر من  %35من مجموع الغازات المنبعثة من معامل االسمنت والناتجة من عمليات الحرق والتي تصل الى كمية
( ((0.74×44)/100وهي كميات كبيرة ولها تأثير سلبي على التوازن في الغالف الجوي وقد قدرت ( ) 325غم  /طن
سمنت أض افة الى مصدره الثاني التاتج من احتراق الوقود االحفوري المستخدم في معامل االسمنت وقد قدرت كمية CO2
المنبعثة من احتراق الوقود ( ) 225كغم /طن سمنت
إن هذه الكميات الهائلة من غاز  CO2لها األثر الكبير على تلوث الهواء الجوي مما ينذر بكوارث بيئية تؤثر على
اإلنسان ونشاطه خاصة بعد التوسع في هذه الصناعة سواء على المستوى العالمي أو المحلي  .يعمل غاز  CO2على
امتصاص الحرارة ويمنع تسربها إلى خارج الغالف الجوي أو ما يسمى باالحتباس الحراري الذي يؤدي إلى رفع درجة
حرارة األرض حيث تشير بعض األبحاث إن زيادة نسبة  CO2عن  %55ترفع من حرارة الغالف الجوي القريب من
األرض بحوالي (  )0.3درجة مئوية  .ويتوقع العلماء لألعوام القليلة القادمة رفع درجة حرارة األرض إلى 7درجات مئوية
إذا استمر ارتفاع نسبة  CO2على ما هو عليه اآلن دون معالجات تحد من هذا التلوث .مما ينجم عنها زيادة الحرائق في
الغابات وذوبان الثلوج من القطبين المنجمدين وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات إلى  05قدم عما هو عليه أالن
وكذلك يؤثر ارتفاع حرارة األرض إلى زيادة انبعاث غاز  CO2من البحار والمحيطات مما يؤدي إلى زيادة في درجات
الحرارة وتحول كوكبنا إلى كوكب غير صالح للعيش .
 2-4كيفية السيطرة على كميات  CO2المنبعثة من المعامل :
تم أتخاذ عدة طرق لغرض السيطرة على انبعاث هذا الغاز الخطير إلى الغالف الجوي والحد من تأثيره السلبي على البيئة
وذلك عن طريق:
 5-2-4تدوير وجمع غاز  CO2بمنظومة بسيطة تقوم بجمع الغازات المنبعثة من المعمل وإمرارها على ماء للتخلص من
غاز  CO2وغبار األسمنت ثم يمرر على عامود يحوي على كربونات الصوديوم المذابة في الماء فيتحول إلى بيكاربونات
الصوديوم  .تمرر بيكاربونات الصوديوم على سخانات خاصة ينتج عنها غاز  CO2النقي وهيدروكسيد الصوديوم
 NaOHثم يمرر على مراحل من اجل تنقيته وضغطه ثم تبريده ليعبأ في اسطوانات أو يجمد كثلج يدخل في بعض
الصناعات االخرى ويمكن حقنه وإعادته إلى باطن األرض.
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 2-2-4إنشاء مزارع طبيعية محيطة بالمعمل تستهلك غاز :CO2
للتقليل من كميات هذا الغاز الخطر فاتحنا دوائر الزراعة والري لغرض أقامة مزارع طبيعية تحيط بمعامل السمنت
لغرض استهالك النبات لغاز  CO2وتقليل نسبته في الجو لتعيدها إلى النسب الطبيعية لهذا الغاز وهي بحدود ( )%0.O3
 .وأستجابت هذه الدوائر لمطالبنا مشكورة ( دائرة زراعة منطقة هيت والبغدادي ) وكان ذلك بزرع أنواع من النباتات
البقولية والورقية وبإعداد تكفي الستهالك غاز  CO2المنبعث من معامل االسمنت وأعطت نتائج ايجابية السواق المنطقة
والسكان القاطنين فيها .
وكما موضح ذلك بالشكل رقم (  )5حيث تقوم النباتات بصنع غذائها عن طريق عملية التركيب الضوئي
 photosynthesisوفق المعادلة :
6CO2 +H2O = C6H12O6 +6 O2
حيث تقوم النباتات بأخذ غاز  CO2من الجو ويمتص الماء والعناصر الغذائية من التربة وبوجود ضوء الشمس لتصنع
الطاقة الحيوية  ATPفي جسيمات الكلوروفيل الخضراء وينطلق كناتج عرضي لهذه
العملية غاز O2إلى الجو ومن المعادلة السابقة يتبين إن كل ستة جزيئات من غاز  CO2تنتج جزئ سكر وينطلق إلى الجو
ستة جزيئات من غاز األوكسجين ومن ذلك يتضح إن النبات الواحد يمكنه استهالك كميات كبيرة من غاز  CO2إلنتاج
السكر الذي يتحول في أنسجة النبات إلى خشب ومود كاربوهدراتية أخرى .

الشكل رقم (  ) 5يوضح عملية التركيب الضوئي في النبات
وتشير الدراسات إلى إن أهم العوامل التي تؤثر على عملية التركيب الضوئي هي -:
( أ) تركيز ثاني اوكسيد الكربون : CO2
هناك عالقة طردية بين تركيز CO2وعملية التركيب الضوئي ,بحيث إن زيادة في نسبة تركيز  CO2يؤدي إلى زيادة
في عملية التركيب الضوئي ولكن إلى حد معين حيث لوحظ إن ارتفاع نسبة  CO2عن  %0.1يؤدي إلى انخفاض عملية
التركيب الضوئي وتتوقف تلك العملية عند تجاوز نسبة  CO2عن  %0.2حيث يتوقف تنفس النبات وإذا ما تعرض إلى
فترة طويلة يؤدي إلى موت النبات.كما موضح في الشكل ( )2
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الشكل (  )2العالقة بين تركيز CO2وعملية التركيب الضوئي

ب) شدة الضوء -:
الطاقة الضوئية  :هي الطاقة الالزمة في عملية التركيب الضوئي ويوجد عالقة طردية بين شدة الضوء وعملية
التمثيل الضوئي زيادة شدة الضوء تسرع من العملية لحد معين.وكما موضح بالمخططات ادناه -:
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ج) درجة الحرارة:
درجة الحرارة المثلى لعملية التركيب الضوئي هي  45-21دون ذلك يؤثر على عملية التمثيل الضوئي  ,ففي درجات
حرارة منخفضة تؤدي إلى عدم فعالية اإلنزيمات المشتركة في عملية التمثيل الضوئي في حالة ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاعا كبيرا يعرقل العملية وتسبب لهدم اإلنزيمات الفعالة وتوقف عملية التركيب الضوئي .

د ) كمية الماء في التربة وفي النبات :
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تؤثر كمية الماء بشكل غير مباشر على عملية التمثيل الضوئي  ,فعندما تقل كمية الماء في النبات تقفل الثغور الموجودة
في األوراق للمحافظة على كمية الماء  .إضافة إلى نوعية النبات وبعض الصفات الفسيولوجية له .
ه) نوع النبات :
تختلف النباتات بعضها عن البعض األخر في كمية استهالكها لغاز  CO2وتتأثر عملية التركيب الضوئي بالجزء
الخضري للنبات ومساحة الو رقة وقدرة النبات على تخزين المواد الكاربوهدراتية وغيرها من الصفات الفسيولوجية أو
الوراثية للنبات المزروع .
وبتظافر الجهود والنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن  ،وزارة البيئة  ،وزارة الزراعة تقرر إنشاء مزارع نباتية
قرب معامل االسمنت وفي مقالع حجر الكلس و التراب التي عادة ما تكون قريبة من المعامل وحفر أبار ارتوازية لعملية
السقي أضافة الى االمطار وتوزيع معدات زراعية وأسمدة كيمياوية للفالحيين من المنطقة بأسعار مدعومة مما ساعد
على انتشار وكثرة االراضي المزروعة حول هذه المناطق والذي سيؤمن الحفاظ على البيئة وذلك بالتخلص من الغازات
المنبعثة من هذه المعامل وكذلك تقليل من اثر التعرية الريحية التي تنشط نتيجة الستغالل المقالع وتدمير للطبقة السطحية
للتربة سواء في مقالع حجر الكلس أو مقالع التراب للحد من ظاهرة التصحر والتلوث الذي ينتج عن صناعة االسمنت .
التوصيات
بدايةةة التوصةةيات نشةةكر ونبةةارك الجهةةود الطيبةةة لرئاسةةة المةةؤتمر لعقةةدها مثةةل هةةذه االلقةةاءات ودعوتهةةا المؤسسةةات
والشركات التابعة للوزارات العراقية ونأمل التوسع مستقبال لمثل هذه المبادرات التي لها المردود االيجةابي فةي الحفةاظ علةى
البيئة وحمايتها من التصحر .
ومن المهم أن نعرف ان عملية أستثمار الثروات الطبيعية في الصناعة لةه التةأثير المباشةر فةي تصةحر التربةة وتةاثيره علةى
البيئة مما يتطلب جهد عالي وخطط مدروسة المكانية استغالل هذه المواد بشكل امثل ويساعد على عدم تدهور الترب البيئيةة
 ,واشارة لما قدمناه في ورقة العمل التي أمامكم ممكن أن تكون هناك عدة توصيات تسهل عملية أستغالل المةواد االوليةة التةي
تدخل في صناعات معينة ومنها االسمنت  ,وكذلك أضرارعمليات االحتراق الناتجة عنها ومن هذه التوصيات -:
 -5استحداث دوائر زراعية في معامل االسمنت تأخذ على عاتقها القيام بزراعة أنواع معينة من
النباتات التي تقاوم الجفاف للحد من الضرر الذي تحدثه هذه الصناعة اإلستراتيجية في العراق .
 -2قيام وزارة الري بالتعاون مع هيأة المسح الجيولوجي بالتحري عن المواقع التي ممكن حفر االبار
االرتوازيه فيها .
 -4بناء معامل انتاجية اوماشابه ذلك قرب معامل االسمنت تكون صناعاتها تعتمد على غاز ثاني اوكسيد الكاربون
كما مر ذكره في الفقر  5-2-4من البحث .
 -3استخدام المرسبات ذات الكفاءة العالية في ترسيب ذرات الغبار الخارجة من المداخن .
 -1استخدام الوقود البديل ( وقود صديق للبيئة ) في عمليات االحتراق للتقليل من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد
الكاربون .
 -0التوعية البيئة لمنتسبي المعامل االنتاجية عن كيفية المحافظة على البيئة المجاورة لمعاملهم جراء االثار التي
تسببها على البيئة .
المصادر
-5

دراسة ميدانية قمنا بها ضمن فريق لمعمل سمنت كبيسة عام  5224والتي ساعدت على قيام شعبة زراعة هيت بزرع مساحات واسعة
حول محيط المعمل بقطر 2كم .

-2

محاضرات لشركة A.C.Cالهندية المشغلة لمعمل سمنت كبيسة خالل دورات عقدت عام  5222- 5227بواقع  4أشهر لكل سنة
خصص منها كورس كامل لبيان قوانين السيطرة على تلوث البيئة جراء عمليات تصنيع السمنت ومنع حالة التصحر .
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م ساهمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "أكساد"
في تطوير الزراعه في المنطقة العربية

مساهمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "أكساد"
في تطوير الزراعه في المنطقة العربية
الدكتور حسام علي علي متولي
مدير إدارة الموارد النباتية – رئيس برنامج النخيل
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة (أكساد)
المستخلص
جاء إنشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة عام  8899بقرار من مجلس جامعة الدول العربية
للحاجة الماسة إلى مركز علمي يهتم بحل المشكالت العلمية ذات الطابع المشترك ،وتعزيز التعاون العربي في مجالي التنمية
والتطوير.
وتنطلق رؤية المركز العربي ل دراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة من تحويل المناطق الجافة وشبة الجافة من مناطق
هامشية لإلنتاج الى مناطق انتاجية واجتماعية متكاملة كلما توافرت المقومات من خالل توفير المعطيات العلمية والتقنية بما
يمكن من التنفيذ الواسع لمهام التنمية الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة العربية ،تطوير المنهجيات واألساليب التقنية
لعمليات حصر وتقييم وحماية الموارد الطبيعية الزراعية والوضع البيئي في المناطق الجافة وشبه الجافة ،والمحافظة على
التنوع الحيوي العربي واالستفادة من التنوع الوراثي الكبير في زيادة االنتاج واإلنتاجية ،واالستعمال األمثل للموارد الطبيعة
الزراعية من أراضي ومياه وثروتين نباتية وحيوانية وتنميتها وتطوير قدراتها اإلنتاجية ،وينفذ المركز العربي "أكساد"
نشاطاته من خالل إدارات فنية متخصصة وهي :إدارة الموارد النباتية ،األراضي واستعماالت المياه ،الموارد المائية ،الثروة
الحيوانية ،االقتصاد والتخطيط ،الشؤون اإلدارية والمالية .و من ضمن مهام إدارة الموارد النباتية :تزويد برامج التنمية
الزراعية لدى الدول العربية بالمصادر الوراثية الموثوقة والمالئمة للمناطق الجافة وشبه الجافة ،تطوير حزم التقانات الزراعة
المتكاملة لتحقي ق االستثمار األمثل للمناطق الجافة وشبه الجافة ،والمحافظة على التنوع الحيوي النباتي العربي ،واالستفادة من
التنوع الوراثي في برامج التربية والتحسين الوراثي ،والعمل على إعادة تأهيل وتطوير المناطق المتصحرة .وتعمل إدارة
الموارد النباتية على تنفيذ أنشطتها من خالل ستة برامج فنية وهي :برنامج الحبوب ،برنامج األشجار المثمرة ،برنامج النخيل،
 ،برنامج المراعي والموارد الحراجية ،برنامج التنوع الحيوي ،برنامج الزراعة الحافظة .و من أبرز مهام إدارة األراضي
واستعماالت المياه :تطوير نظم اإلدارة المتكاملة لموارد األراضي ومكافحة التصحر ،تنمية موارد األراضي واختيار
االستعمال األمثل لها وزيادة إنتاجيتها ،إعداد خرائط األراضي (التربة -استعماالت األراضي -تدهور األراضي..إلخ) .وتنفذ
اإلدارة أنشطتها من خالل البرامج الرئيسية التالية :برنامج مراقبة التصحر ومكافحته ،برنامج اإلدارة المستدامة لألراضي
واستعماالت المياه ،برنامج دراسات موارد األراضي وإعداد خرائطها ،باإلضافة إلى وحدة االستشعار عن بعد ونظم
المعلومات الجغرافية .و من مهام إدارة الموارد المائية :تدعيم الجهود العربية إلعداد السياسات المائية التي تتناسب مع
طموحات التنمية والواقع المائي الراهن ،ضمان الحقوق المائية لألجيال القادمة ،توفير قواعد المعلومات المناسبة عن أوضاع
الموارد المائية بمختلف أنواعها (مياه أمطار ،موارد مائية تقليدية وغير تقليدية) على المستوى القومي واإلقليمي أو على
مستوى األحواض المائية ،وتطويع توطين التقانات الحديثة التي تساعد على حسن تقييم وتنمية وإدارة الموارد المائية وترشيد
استثمارها بما يكفل توفير الموارد المائية الالزمة لتحقيق تنمية مستدامة وحماية البيئة المائية من التلوث واالستنزاف .و تنفذ
اإلدارة أنشطتها من خالل البرامج الرئيسية التالية برنامج اإلدارة المتكاملة بموارد المياه ،برنامج اإلدارة المتكاملة لموارد
المياه ،برنامج حماية البيئة المائية.
مقدمة:
يهدف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة الى تحويل المناطق الجافة وشبة الجافة من مناطق هامشية
لإلنتاج الى مناطق انتاجية واجتماعية متكاملة كلما توافرت المقومات من خالل توفير المعطيات العلمية والتقنية بما يمكن من
التنفيذ الواسع لمهام التنمية الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة العربية ،والمحافظة على التنوع الحيوي العربي
واالستفادة من التنوع الوراثي الكبير في زيادة االنتاج ،واالستعمال األمثل للموارد الطبيعة الزراعية من أراضي ومياه
وثروتين نباتية وحيوانية وتنميتها وتطوير قدراتها اإلنتاجية.
و في هذا الصدد سيتم التركيز على محورين هما :محورإدارة الموارد النباتية و محور إدارة الموارد المائية.
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 -1محور الموارد النباتية:
ينفذ المركز العربي أكساد أنشطتة من خالل ستة برامج فنية كما يلي:
 -1-1برنامج الحبوب:
يعد برنامج الحبوب من أهم البرامج التي ينفذها المركز العربي (أكساد) ،لعالقته المباشرة بعملية التنمية الزراعية فى
الوطن العربي ،الذي يهدف إلى تطوير وتحسين أصناف من المحاصيل اإلستراتيجية (القمح القاسي ،والقمح الطري ،والشعير،
و الذرة الرفيعة) ،تتصف بالقدرة التكيفية الواسعة مع االحتفاظ باإلنتاجية العالية تحت ظروف اإلجهادات اإلحيائية
والالإحيائية ،وإلي مساعدة المراكز البحثية فى إستنباط سالالت جديدة ذات قدرة على التكيف الضيق من خالل استخدام
األجيال اإلنعزالية والتقييم واالنتخاب تحت الظروف البيئية المحلية.
يتضمن برنامج الحبوب  89مشاريع ( 4بحثية مستمرة ،و  9تنمويه) ،تنفذ بالتعاون مع الجهات والهيئات المعنية في
الدول العربية ،وفيما يلي نشاطات وإنجازات المشاريع المنفذة خالل موسم .3984-3982

 -8-8-8مشروع استنباط أصناف منن القمنو والشنعير عالينة التحمنل لات نادات الالأحيائينة وا حيائينة وةات كفناةة إنتاتينة
عالية.
يهدف المشروع إلى تطوير وتحسين إنتاجية محاصيل الحبوب الصغيرة (القمح القاسي ،و القمح الطري ،والشعير)،
وثبات إنتاجيتها بما يضمن تحقيق األمن الغذائي ،والتنمية الزراعية المستدامة لمكونات النظام الزراعي العربي.
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تقييم المصادر الوراثية لتحمل ا ت ادات الالأحيائية واألحيائية:
يتم تقييم أداء المصادر الوراثية المدخلة أو المستنبطة من المركز العربي لتحمل اإلجهادات الالأحيائية واألحيائية .في
محطات المركز العربي البحثية إزرع ،وطرطوس (سورية) ،ومحطة كفردان (لبنان).
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تجارب الكفاةة ا نتاتية العربية:
تهدف هذه التجارب إلى تقييم أداء سالالت أكساد المتفوقة فى تجارب الكفاءة اإلنتاجية األولية تحت ظروف الزراعة
المطرية والمروية في أكبر عدد من المواقع البيئية المتباينة الموزعة في  11دولة عربية (سوريه ،لبنان ،األردن ،فلسطين،
العراق ،الكويت  ،السعودية ،سلطنة عمان ،اليمن ،مصر ،السودان ،ليبيا ،تونس ،الجزائر ،المغرب ،موريتانيا) .وتحديد
السالالت المتفوقة على الشواهد المحلية والمحسنة تحت الظروف البيئية المستهدفة ،ومتابعة تقييمها واعتماد المتميز من ا
سنة.
كأصناف تديدة مح ّ

أصناف أكساد من القمو الطري ،والقمو القاسي ،والشعير المعتمدة في الدول العربية:
تم اعتماد  88صنفا في  9دول عربية حتى تاريخه ،منهاا ثالثاة أصاناف إعتمادت خاالل عاامي  3982و .3984كماا هوموضاح
بالجداول ( ،)2( ،)3( ،)8و(.)4
جدول (:)8
الدولة
سوريه
األردن
لبنان
المغرب
الجزائر
اليمن
ليبيا
العراق

عدد األصناف المعتمدة فى الدول العربية
قمح طري
قمح قاسي
2
2
8
8
3
8
8
5
8
3
3
8
8
83

شعير
3
3
3
2
8
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جدول (:)3
مسلسل
8
3
2
4
5
9
3

أصناف أكساد من القمو القاسي  Durum Wheatالمعتمدة فى الدول العربية
االسم المعطى
الدولة
إسم الصنف أو الساللة
أكساد 95
سورية
أكساد 95
األردن
أكساد 95
المغرب
أكساد 95
تل عمارة 8
لبنان
أكساد 95
العراق
بحوث 893
ليبيا
أكساد 253
دوما 8
سورية
أكساد 1111
تل عمارة 3
لبنان
ساوره
الجزائر
أكساد 8893
نعيم 8
اليمن
أكساد 8888
بحوث 5
اليمن
أكساد 8898
دوما 2
سورية
أكساد 8338

سنة االعتماد
8895
8895
8895
3989
3993
3113
3983
3999
3999
3989

جدول (:)2
مسلسل

أصناف أكساد من القمو الطري  Bread wheatالمعتمدة فى الدول العربية
االسم المعطى
الدولة
إسم الصنف أو الساللة

8

أكساد 58

3

أكساد 995

2

أكساد 988

4

أكساد 111

5
9
3
9

أكساد 898
أكساد 8983
أكساد 8888
أكساد 1133

حضنة
أكساد58
دوما 3
رمادا
جنات
دوما 4
تل عمارة 3
مونة
جميلة
شيبام 8
شيبام 3
دوما 1

الجزائر
المغرب
سورية
الجزائر
الجزائر
سورية
لبنان
الجزائر
الجزائر
اليمن
اليمن
سورية
82

سنة االعتماد
8895
8895
3994
3988
3983
3993
3989
3113
3983
3999
3999
3112
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ولبنان
والجزائر

جدول (:)4
مسلسل

أصناف أكساد من الشعير  Barleyالمعتمدة فى الدول العربية
االسم المعطى
الدولة
إسم الصنف أو الساللة

8

أكساد 99

3

اكساد 99
اكساد 99

2

اكساد 839

4

أكساد 8329

أكساد 99
أكساد 99
أكساد 99
بحرية
أكساد 99
رمادة
أكساد 839
أكساد 839
أكساد 839
نايلية
ميمون

سورية
األردن
المغرب
الجزائر
المغرب
الجزائر
سورية
األردن
المغرب
الجزائر
ليبيا

سنة االعتماد
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895

 -3مشروع إكثار بذار األصناف والسالالت الواعدة (المبشرة) من القمو والشعير.
تُعتبر عملية إكثار بذار المربى ألصناف وسالالت أكساد من القمح القاسي والقمح الطري والشعير في غاية األهمية،
وهي تتم بشك ٍل أساسي في محطات بحوث "أكساد" تحت ظروف الزراعة المطرية ،ويمكن إعطاء ريه تكميلية وفق الحاجة،
لضمان توفير الكميات الالزمة من البذار .وترجع هذه األهمية إلى أن كميات بذار المربي الناتجة عن برنامج التربية تبقى
محدودة ،وال ت لبي احتياجات الدول العربية من بذار األصناف والسالالت المتفوقة لديها ،ويقوم المركز العربي من خالل هذا
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المشروع بتوفير البذار المطلوبة مع المحافظة على نقاوته من خالل عمليات التنقية الميكانيكية والوراثية خالل موسم النمو،
وإجراء عمليات الغربلة والتعقيم والتخزين الجيد الحقا.
تدول ( .)1كميات بذار القمو والشعير المرسلة إلى الدول العربية لزراعت ا فى موسم 3111/3112
مسلسل
1
3
3
2
1
1
7
8
1
11
11
13
13
12
11
11

كمية البذار (كغ)

الدولة

85
259
29
83
83
83
83
83
83
39
83
83
85
29
85
89
181

سورية
لبنان
األردن
فلسطين
العراق
الكويت
السعودية
سلطنة عمان
اليمن
السودان
مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب
موريتانيا
المجموع
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 -3مشروع تنمية وتطوير وتحسين الذرة الرفيعة (البيضاة) .Sorghum bicolor
يهدف المشروع إلى زيادة دخل المزارع العربي من خالل تنمية وتطوير وتحسين إنتاجية الذرة الرفيعة (البيضاء) في
الدول العربية ،ودعم البرامج الوطنية بالمادة الوراثية المحسنة ،ورفع كفاءة الكوادر الفنية العربية.

 -2مشروع األنظمة الزراعية المحصولية في المناطق المطرية.
يهدف هذا المشروع إلى دراسة بعض التقانات الزراعية المؤثرة في إنتاجية محاصيل الحباوب فاي المنااطق الجافاة وشابه
الجافة وتحديد أفضلها ،وإدخال بعض النظم الزراعية الجديادة التاي تحقاق التكامال والتاوازن باين اإلنتااجين النبااتي والحياواني.
ويولي هذا المشروع أهمية خاصة ألصناف وسالالت أكساد المستنبطة حديثا من خالل تحديد حازم التقاناات الزراعياة المالئماة
لك ٍل منها ونقلها إلى حيز التطبيق في حقول المزارعين.
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المشاريع التنموية الخاصة في الدول العربية:
 -1مشروع تحسين إنتاج القمو في الدول العربية.
يهدف المشروع إلى تحسين إنتاجية محصول القمح في الدول العربية ،تحت ظروف الزراعة المروية والبعلية ،ودعم
مشاريع األمن الغذائي في المنطقة .وتأمين البذار المحسن ذو النوعية العالية من أصناف وسالالت أكساد ذات الطاقة اإلنتاجية
العالية للدول المستفيدة من المشروع وهي :
(السعودية ،الجزائر ،المغرب ،ليبيا ،األردن ،العراق ،اليمن ،السودان ،تونس ،سورية ،لبنان).

 -3مشروع تحسين إنتاتية المحاصيل ا ستراتيجية في الجم ورية ا سالمية الموريتانية.
يهدف المشروع إلى حصر وجمع األصول الوراثية من األنواع المحصولية (القمح ،والشعير ،والذرة الصفراء ،والذرة
البيضاء ،والدخن ،والفاصولياء)  ،وإدخال أصناف وسالالت أكساد من القمح القاسي و القمح الطري والشعير ،وتقييم أداءها في
البيئات المحلية المستهدفة ،وانتخاب الطرز الوراثية األكثر تكيفا وإنتاجية ،والعمل على إكثارها .وتأسيس برنامج تربية
وتحسين وراثي لتلك األنواع المحصولية ،وتدريب الكوادر الفنية الوطنية على أسس جمع البذار ،وحفظها ،وإكثارها بالطرق
التقليدية.
 -3مشروع تحسين إنتاتية محصول القمو بتطبيق نظام الزراعة الحافظة في الجم ورية ا سالمية الموريتانية.
يهدف المشروع إلى تحسين متوسط إنتاجية محصول القمح في وحدة المساحة من األرض بما يضمن تحقيق األمن الغذائي،
كنظام زراعي بديل عن الزراعة التقليدية إلعادة تأهيل األراضي الزراعية
والعمل على نشر نظام الزراعة الحافظة
ٍ
المتدهورة ،وتحسين خصائصها اإلنتاجية ،بما يتماشى مع متطلبات التنمية الزراعية المستدامة.
 -2مشروع نشر واستنباط األصناف المتفوقة من محصولي القمو والشعير في الجزائر.
يهدف المشروع إلى تقييم أداء أصناف وسالالت أكساد ذات اإلنتاجية العالية والمواصفات النوعية المرغوبة في البيئات المحلية
الجزائرية ،بهدف اعتماد المتفوق منها ،وتحديد اآلليات المرفولوجية والفيزيولوجية والبيوكيميائية المرتبطة وراثيا بالكفاءة
اإلنتاجية والتكيف مع البيئات المستهدفة.
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 -1مشروع نشر وتطبيق الزراعة الحافظة بالسودان.
يهدف المشروع إلى تطبيق ونشر نظام الزراعة الحافظة على محصول القمح المروي فى الوالية الشمالية ووالية نهر النيل،
وعلى محصول الذرة البيضاء (الرفيعة  )Sorghumتحت ظروف الزراعة المطرية في واليتى غضارف و سنار
الجنوبيتين ،حيث تم إقامة حقول إرشادية لدى المزارعين ،وتدريب الكوادر الفنية .

اآلليات واألجهزة المقدمة للمشروع
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 -1مشروع إكثار  31111طن من بذار القمو فى الوالية الشمالية بزراعة  311111هكتار  -السودان.
تم إعداد وثيقة المشروع الفنية ،وإعتمدت من قبل وزارة الزراعة والري في السودان ،ورفعت إلى البنك اإلسالمى
للتنمية لتوفير التمويل الالزم.

ورشة العمل مع الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي  3984/9/83-88في مكتب القاهرة

 -3برنامج األشجار المثمرة :
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يعمل برنامج األشجار المثمرة على تطوير وتنمية األشجار المثمرة المتحملة للجفاف في الوطن العربي.
من خالل تنفيذ المشاريع التالية:
 -8مشروع تنمية وتطوير األشجار المثمرة المالئمة للمناطق الجافة في الدول العربية
 بالتعاون مع وزارة الزراعة العراقية:مشروع دراسات وبحوث األشجار المثمرة المالئمة للمناطق البيئية الجافة
 و مع وزارة الفالحة والتنمية الريفية في الجم ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمشروع تنمية وتطوير األشجار المثمرة المالئمة للمناطق الجافة
 مع وزارة الزراعة في المملكة العربية السعوديةمشروع تنمية وتطوير األشجار المثمرة المالئمة للمناطق الجافة

محطة بحوث بن شكوا في والية المدية -الجزائر التي تم فيها زراعة غراس اللوز والكرمة
المرسلة من قبل المركز

 -3مشروع التوسع في إنتاج غراس األشجار المثمرة لتلبية طلبات الدول العربية
و يهدف المشروع الى إنتاج المادة النباتية من أنواع وأصناف األشجار المثمرة الموثوقاة صاحيا "غاراس بذرياة ومطعماة-عقال
مجذرة -طعوم-أصول -بذور" وذات مخزون وراثي قادر على تحمل الظروف البيئياة القاساية ،وتزوياد المؤسساات المعنياة فاي
الدول العربية بالمادة الوراثية الموثوقة إلقامة حقول األمهات ،واألحزمة الخضراء ،وتأهيل الكادر الفني العربي وتحسين طرق
اإلكثار وإنتاج الغراس.
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ومن نشاطات هذا المشروع في الدول العربية:
مع الجم ورية اللبنانية:
مشروع إنشاء مشتل ألشجار الفاكهة والغراس الحراجية في منطقة كامد اللوز -البقاع الغربي – لبنان
بهدف تزويد فالحي المنطقة والقرى المجاورة بما يحتاجونه من غراس وبأسعار رمزية.
مع دولة الكويت :
تم إرسال  8599غرسة زيتون صنف صوراني إلى معهد الكويت لألبحاث العلمية وصلت بتاريخ . 3984/8/3
مع تم ورية مصر العربية:
حيث سيتم إرسال  3أصناف فستق حلبي و 9أصناف لوز بمعدل  85غرسة من كل صنف وعدد من غراس التين إلى مركز
بحوث الصحراء ،وذلك في بداية الشهر الثاني لعام .3985
 -3مشروع حفظ األصول البرية لألشجار المثمرة المتحملة للجفاف
و يهدف المشروع الى االستفادة من المخزون الوراثي للمصادر البرية لألشجار المثمرة في برامج التربية والتحسين الوراثي
واستنباط األصناف المقاومة لآلفات والمتحملة لإلجهادات البيئية المختلفة.
و من أهم األشجار البرية التي يتم دراستها :
الزيتون البري  ، Oleae europeaeاللوز الشرقي ، Amygdalus orientalisالبطم األطلسي Pistacio atlantica
 ،انواع الزعرور البري ، Crateagus spp.األجاص البري السوري  Pyrus Syriacaالعناب Zizyphus spp.
وجميعها من البيئة الطبيعية السورية .

العناب

الفستق البري (البطم األطلسي)

الزعرور األصفر واألحمر

اللوز البري الشرقي

األجاص البري السوري
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 -3برنامج المراعي والموارد الحراتية:
يهدف البرنامج إلى صيانة وحفظ المراعي الطبيعية والنظم الحراجية وإعادة تأهيلها تحقيقا لمبدأ التوازن البيئي ومكافحة
التصحر ،من أجل تنمية مستدامة للموارد الطبيعية وتحسين اإلنتاجية العلفية.
وينفذ برنامج المراعي والموارد الحراجية عددا من األنشطة تتضمن مشاريع في بعض الدول العربية وأبحاثا علمية ودورات
تدريبية بهدف رفع كفاءة الكوادر الفنية في الدول العربية :
مشروع تمع وحفظ وإنتاج بذور المصادر الوراثية للنباتات الرعوية ب دف إعادة تأهيل مناطق المراعي العربية.
-1
يهدف المشروع إلى توفير بذور األنواع النباتية المالئمة لتنمية وصيانة المناطق الجافة وشبه الجافة في الدول العربية .وجمع
وحفظ وإكثار الوحدات التكاثرية للمصادر الوراثية الرعوية إلعادة تأهيل المراعي العربية.وتدريب كوادر عربية.
 -3مشروع تطوير األنظمة الزراعية الغابوية الرعوية
يهدف المشروع إلى تطوير عددا من نماذج النظم الزراعية الغابوية في الدول العربية لتحقيق اإلدارة المستدامة للموارد
الطبيعية والمساهمة في تحسين الدخل و توفير فرص العمل.
المشاريع في الدول العربية
 -8مشروع إعادة تأهيل األراضي الرعوية المتدهورة في منطقة الجوف– وادي العمارية في المملكة العربية السعودية.
يهدف هذا المشروع إلى الحد من تدهور األراضي وإعادة تأهيلها باألنواع الرعوية المناسبة وتحسين اإلنتاجية ،وتم تحديد
موقع المشروع بمساحة  5999هكتار ،منها  8999هكتار إلعادة تأهيل المراعي.
 -3مشروع تنمية الحماد العراقي.
يتلخص مشروع تحسين وتأهيل المراعي في الحماد العراقي بتحديد مناطق االستقرار الرعوي إلقامة مشروع رائد ،ويتم من
خالل االستفادة من الصور الجوية وتحديد المناطق الواعدة طبقا للمعطيات المتوفرة وتحديد استعماالت األراضي وتقييم
الموارد المتاحة من مياه ونبات على ضوء الظروف المناخية السائدة وطبيعة التربة الموجودة.
 -2إعادة تأهيل منطقة رعوية وتأسيس مشتل رعوي حراتي وحقل أم ات رعوي في الجم ورية اللبنانية.
يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل منطقة رعوية وتأسيس مشتل وحقل أمهات رعوي وتطوير كفاءة الكوادر الفنية ،حيث تم
تحديد المنطقة الرعوية المستهدفة إلعادة تأهيلها كمشروع رائد تطبق فيها التقانات المناسبة في هذا المجال بمساحة  59دونما
في منطقة كفردان.
-2مشروع إعادة تأهيل األراضي الرعوية في الس وب الجزائرية.
يهدف المشروع إلى تنمية المناطق الرعوية وزيادة دخل المربين والمساهمة في التنمية االقتصادية والوطنية  ,والحد من
عمليات تدهور األراضي والتخفيف من شدة انجراف التربة مع تحقيق االستفادة المثلى من مياه األمطار ورفع إنتاجية الغطاء
النباتي الرعوي والتأهيل لتنمية الحياة البرية ,عالوة على تدريب الكوادر الفنية الوطنية وتفعيل دور المجتمعات المحلية في
مكافحة تدهور األراضي وإدارة المراعي.
 – 1مشروع أطلس نباتات المراعي في الوطن العربي
أنجز األطلس والذي تضمن توصيف  853نوعا نباتيا تنتمي إلى  25عائلة نباتية . األطلس قيد الطباعة وسيصدر في . 3985 -7تربط المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة " أكساد " اتفاقية تعاون فني وتقني مع وزارة الزراعة
في تم ورية العراق كذا اتفاقية تعاون مع ال يئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في دولة الكويت في مجال تنمية
المراعي والموارد الحراجية .
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 -2برنامج تنمية و تطوير النخيل :
يهتم المركز العربي "أكساد" بتنمية و تطوير نخلة التمر "شجرة العرب" بالوطن العربي مان خاالل برناامج النخيال حياث يقاوم
على تطوير عمليات الخدمة والرعاية الفنياة و تحساين عملياات الجناي والتاداول والمكافحاة المتكاملاة لآلفاات و المحافظاة علاى
األصااناف الهامااة واسااتنباط أصااناف جدياادة فاااخره ماان سااالالت النخياال البذريااة المنتشاارة فااي األقطااار العربيااة وتعزيااز النشاااط
اإلرشادي وةلك من خالل مجموعه من المحطنات البحثينة  :محطنة بحنود دينر النزور و التاي تحتاوي مجماع وراثاي ألصاناف
النخيل ,محطة بحود وادي العزيب بهدف دراسة مدى مالئمة النخيل وفق بيئاة البادياة ,محطنة بحنود سنبخة المنو "بتندمر"
لنخيل التمر بهدف إنشاء مجماع وراثاي عرباي مركازي لألصاناف الرئيساية لنخيال التمار لتنفياذ برناامج شاامل لتطاوير زراعاة
النخيل و إنتاج التمور في الوطن العربي.

 -1مشننروع "انتخنناب أصننناف تدينندة مننن سننالالت
النخيل البذرية في بعض الدول العربية" (مصنر
 السعودية -سورية) .والذي يهدف إلى: .8الحصاااااول علاااااى أصاااااناف نخيااااال جديااااادة
بمواصفات مميزة.
 .3إكثار هذه األصناف ونشر زراعتها.
 .2نشر وتعميم نتائج هاذا المشاروع علاى الادول
العربية.
 .4إقاماااة مجمعاااات وراثياااة بالااادول المساااتهدفة
تصلح لتنفيذ الدراسات والتجارب.
 .5إعااادة تطبيااق المشااروع علااى دول
عربية أخرى.
 حيث تم تحديد عدد  89سالالت بذريةثمارها فائقة الجودة للدراسة من كل دوله
مشاركه بالمشروع ,خضعت للتقييم العلمي ,
معرفة عدد الفسائل المتوفرة منها و شراء ما

ثمار سالالت بذرية منتخبة بجمهورية مصر العربية خالل موسم
. 3985-3984
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تيسر منها و تم زراعتها بالمجمعات الوراثية
التي أنشأتها كل دولة مشاركة بالمشروع
بهدف إكثار هذة الفسالالت الفاخرة المنتخبة.
 و تشير النتائج المتحصل عليها في البلدانالثالثة المشاركة بالمشروع إلى الحصول
على  29ساللة واعدة جديدة من نخيل التمر
تنافس األصناف العربية الفاخرة باألسواق
العربية و العالمية و لها قدرة تسويقية عالية .

ثمار سالالت بذرية منتخبة بالمملكة العربية السعودية خالل موسم
. 3985-3984

ثمار سالالت بذرية منتخبة بالجمهورية العربية السورية خالل موسم
. 3985-3984
 -3تنفيذا لقرار الجمعية العمومية تم اإلقالع بمشروع " تطوير عمليات خدمة بساتين النخيل الرأسية واألرضية لزيادة ا نتاج
وتحسين النوعية في المنطقة العربية " و جاري تنفيذه في  89دول عربية حيث تم عقد اجتماع للمنسقين الوطنيين
بالقاهرة في  3985/9للبدء بالتنفيذ الفعلي .
تتضمن انشطة البرنامج المشاريع البحثية التالية:
 -8تمت دراسة بعنوان " تقصي األعداة الحيوية الطبيعية في بساتين النخيل وتحديند دورهنا فني ضنب اآفنات المنتشنرة "
بمجلة البيئات الجافة "مجلة علمية محكمة" و التي يصدرها المركز العربي "أكساد" .وتهدف الدراسة إلى تشخيص األعداء
الحيوية الطبيعية الموجودة في بيئة نخيل التمر.
 -3مشروع البحثي بعناوان ":انتخااب و تقيايم بعاض فحاول نخيال الابلح تحات ظاروف المنااطق الجافاة و شابة الجافاة" ياتم إجاراء
البحث في جمهورية مصر العربية .
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 -2مشروع البحثي بعنوان  ":تقييم درجات اإلصابة وتأثير عمر وارتفاع ساق النخلة والتواجد لحشرة سوسة النخيل
الحمراء على بعض أصناف نخيل البلح تحت ظروف المناطق الجافة و شبة الجافة" يتم إجراء البحث في جمهورية مصر
العربية .
 -4حصر وتشخيص اآلفات الزراعية التي تهاجم أشجار النخيل واألعداء الحيوية المرافقة لها في سورية (بحث قبل
للنشر).أجريت الدراسة في بساتين النخل في تدمر ودير الزور والرقة والبوكمال
 -5دراسة حقلية لبعض الخصائص الحياتية لحشرة دوباس النخيل في واحة نخيل الجالء في مديناة البوكماال -ساورية (تحات
للنشر)
 -9دراساة لتحديااد أهاام األعااداء الحيويااة الطبيعياة المرافقااة لحشاارة دوباااس النخياال فااي واحاة الجااالء فااي مدينااة البوكمااال فااي
سورية.
تدول يبين أهم األعداة الحيوية الطبيعية المرافقة لحشرة دوباس النخيل في واحة الجالة في مدينة البوكمال

 -7دراسة دورة حياة والنشاط الموسمي لحشرة دودة النخيل الصغرى Batrachedra amydraula Meyrick
) (Cosmopterygidae : Lepidopteraفي واحة نخيل الجالة في مدينة البوكمال ،في سورية).
 -2نفذ المركز العربي "أكساد" العديد من الدورة التدريبية لصالح متخصصين من دول عربية في مجاال الخدمنة والرعاينة
الفنية ألشجار النخيل " في جمهورية مصر العربية.
 -1برنامج التنوع الحيوي:
يهدف البرنامج إلى المحافظة على التنوع الحيوي العربي ،عبر توثيقه وصيانته وحفظه بشكل مستدام ،معتبرا التنوع
الحيوي أساسا للنهضة الزراعية ،كما يهتم البرنامج بمتابعة تنفيذ االتفاقية الدولية للتنوع الحيوي " "CBDوبروتوكول
قرطاجنة للسالمة اإلحيائية والتنسيق بين الدول العربية المصادقة على كل من االتفاقيتين،
يقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته من خالل المشاريع التالية :
 -8مشروع المحافظة على التنوع الحيوي ومتابعة تنفيذ االتفاقية الدولية للتنوع الحيوي:
 شارك البرنامج في اجتماعات الفريق العربي المعني باالتفاقيات البيئية الدولية لمكافحة التصحر والتنوع الحيوي التي تهتمبتنسيق جهود الدول العربية في مجال تطبيق اتفاقيتي التنوع الحيوي  CBDوبروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية.
 إنجاز أطلس المراعي في الوطن العربي بالتعاون مع برنامج المراعي . تم إدراج مشكلة األنواع الغازية في الخطة اإلستراتيجية للتنوع الحيوي  3939-3988المقرر  – 3/89الهدف ( )8الذيتعرف األنواع الغريبة الغازية ومسارات ا ،ويحدد ترتيب ا حسب األولوية،وتخضع
ينص على أنه " بحلول عام ّ ،3131
للمراقبة األنواع ةات األولوية أو يتم القضاة علي ا وتوضع تدابير دارة المسارات لمنع إدخال ا وانتشارها".
وبناة عليه أعد برنامج التنوع الحيوي قاعدة بيانات لألنواع الغازية في الوطن العربي بالتعاون مع منسقين من الدول
العربية المشاركة وهي موجودة على موقع أكساد .
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 -3إتراة بحث علمي ألحد النباتات الغازية التي ت دد الوطن العربي بعنوان :
دراسة ديناميكية انتشار النبات الغازي لسان الطير Ailanthus altissima (Miller) Swingleفي مواقع مختارة

تخطيط مواقع الدراسة وإجراء القياسات

إجراء القياسات المعتمدة في االستمارة
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 -3مشروع دراسة النباتات الطبية والعطرية في الوطن العربي و الذي يهدف الى حصر أماكن انتشار سوسن كريت في
سورية ومعرفة الظروف المثلى البيئية لنموه وتقييم الواقع الحالي لموائله
 -1برنامج الزراعة الحافظة :
يهدف تطبيق نظام الزراعة الحافظة الى تحسين إنتاجية األنواع المحصولية المزروعة ،وزيادة استقرار اإلنتاج الزراعي
تحت نظم الزراعة الجافة و تقليل تكاليف اإلنتاج الزراعي ،وزيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشة أسر المزارعين.
و كذا نشر نظام الزراعة الحافظة كنظام زراعي بديل عن الزراعة التقليدية بين صفوف المزارعين.

الحقول المزروعة وفق نظام الزراعة الحافظة.
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قيام الراشدين الزراعيين بتنفيذ الدورات التدريبية للمزارعين
في القرى المست دفة.

استالم آالت الزراعة الحافظة من قبل المزارعين وتدريب م
على استعمال ا وصيانت ا.

تدريب الفنيين العاملين في المشروع من مختلف المحافظات على أسس تطبيق نظام الزراعة ،وطرق إدارة األعشاب الضارة
والبقايا النباتية.
ثانيا :محور أدارة الموارد المائية :
ينفذ المركز العربي أكساد أنشطتة من خالل ثالثة برامج فنية كما يلي:
أوالا -برنامج االدارة المتكاملة للموارد المائية
يهدف البرنامج إلى تطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ،وتطبيق النهج التشاركي في إدارة هذه الموارد ،من أجل
تحقيق االستخدام األفضل المستدام للموارد المائية السطحية والجوفية المتاحة.
 .1.1مشروع األمن المائي العربي:
 .1.1.1مشروع الخطة التنفيذية لالستراتيجية العربية لألمن األمن المائي في المنطقة العربية لموات ة التحديات والمتطلبات
المستقبلية للتنمية المستدامة (:)2030-2010
تأكيدا على دور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة (أكساد) في تحقيق األمن المائي العربي ،فقد قام
المركز العربي بالتعاون مع لجنة فنية شكلها المكتب الفني للمجلس الوزاري العربي للمياه باعداد خطة تنفيذية لالستراتيجية
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العربية لألمن المائي في المنطقة العربية ،لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ( ،)2030-2010وقد
تولى أكساد اضافة الى اإلشراف على عمل اللجنة مهمة اعداد العديد من مشاريع الخطة التنفيذية ونشاطاتها.

ت دف الخطة التنفيذية الى:
 طرح بنود مشاريع تنفيذية توافقية تشاركية لالستراتيجية العربية لألمن المائي في المنطقة العربية ،لمواجهة التحديات
والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ( ،)2030-2010بما يضمن تحقيق االدارة األفضل للموارد المائية المتاحة،
وتعزيز أهداف األلفية للتنمية ،وحماية الموارد المائية من التلوث واالستنزاف.
 تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات المناخية والمائية بين الدول العربية في مجال تنفيذ السياسات المائية ،ورفع
مستوى الوعي المائي والبيئي لفئات المجتمع كافة ،وحماية الحقوق المائية العربية.
 و يتابع المركز العربي تنفيذ عدة مشاريع في االدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن اطار الخطة التنفيذية لالستراتيجية
العربية لألمن المائي ،كان آخ رها إعداد البرنامج التنفيذي للبدء بمشروع رفع كفاءة استخدام المياه في الري عام .3985
كما بدء بتنفيذ مشروع استخدام أدوات االدارة المتكاملة للموارد المائية في تطوير قدرات الدول العربية للتكيف مع
التغيرات المناخية إلصدار دليل التكيف في القطاع الزراعي ويعمل حاليا على تطوير قاعدة البيانات المائية والمناخية
للمنطقة العربية ويتابع تحضير المسار االقليمي في موضوع الماء والمدن/الماء والطاقة للمشاركة في المنتدى العالمي
السابع للمياه في كوريا .3985
 .2.1.1مشروع ا دارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية:
ضمن مشروع األمن المائي في المنطقة العربية يسعى المركز العربي (أكساد) لتنفيذ أربعة مشاريع رئيسية منبثقة عن مشروع
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ،وقد أقرها المجلس الوزاري العربي للمياه.
وقد قام المركز العربي أكساد بإعادة صياغة مقترحات هذه المشاريع حسب المالحظات التي أبدتها صناديق التمويل العربية ،
وجميع مالحظات الدول العربية المعنية بكل مشروع ،والتي وافقت على تقديم المساعدة اللوجستية لتنفيذ هذه المشاريع.
 .1.2.1.1مشروع رفع كفاةة الري في الدول العربية:
ي دف مشروع رفع كفاةة الري في الدول العربية الى البحث عن الوسائل واالجراءات المناسبة القابلة للتطبيق في الدول
العربية من أجل تحسين كفاءة استخدام المياه ألغراض الري ،وهو يتضمن المكونات االتية:
 .1إعداد دراسة مرجعية حول تقييم واقع كفاءة الري في الدول العربية كافة ،ودراسة تجاربها في مجال تحسين كفاءة
استخدام المياه للري.
 .3إعداد دراسة شاملة حول رفع كفاءة الري تُحلل واقع كفاءة استعمال المياه في هذا القطاع اعتمادا على الدراسة
المرجعية المنجزة حول ذات الموضوع ،وتُقيم أوضاع كفاءة الري في الدول العربية ،وتُحدد أوجه القصور ،وأهم
المعوقات التي تحول دون رفع تلك الكفاءة ،وتقوم بناء على ذلك باقتراح برنامج عمل تنفيذي للمشاريع واألنشطة
الالزم القيام بها في الدول العربية للحد من العجز المائي الذي تعاني منه معظم هذه الدول.
 .3تنفيذ عد ٍد من المشاريع النموذجية ،التي يمكن أن تتضمن اقامة حقول تجريبية تُستخدم فيها وسائل مناسبة لرفع كفاءة
الري ،لتكون مثاال لتطبيق المخرجات والمقترحات التي ستخلص إليها الدراسة الشاملة ،اضافة لتأهيل عد ٍد من
الكوادر العربية حول تحسين كفاءة الري.
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 .2.2.1.1مشروع دراسة التغيرات المناخية وتأثيرات ا على الموارد المائية في الدول العربية:
قدم المركز العربي وثيقة مشروع لتقييم آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي من حيث تغير الموارد المائية المتجددة،
واالحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية في بعض الدول العربية األكثر تأثرا بتغيرات المناخ ،وبذلك يلبي طلباتها ويدعم
جهودها في وضع سياسات وخطط التكييف مع التغيرات المناخية المتوقعة وليكون المشروع متكامال مع المشروع المتعلق
بتقييم أثر التغيرات المناخية على الموارد المائية في الدول العربية الذي يشارك المركز في تنفيذه ضمن المشروع الممول من
الوكالة السويدية للتعاون الدولي في مجال التنمية ( ،)SIDAويسعى أكساد لالستفادة من المنحة المقدمة من صندوق أبو ظبي
للتنمية بقيمة  599ألف دوالر أمريكي إلنجاز هذا المشروع وقد تم عرضه ضمن مؤتمر الفاو االقليمي  3982و تم االتفاق مع
مكتب الفاو بالقاهرة على التعاون المشترك بهذا المجال وجرى صياغة اتفاق مبدئي مع الفاو والـ  GIZواالسكوا الستكمال
تنفيذ المشروع وتقييم أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي من حيث تبدل االحتياجات المائية لبعض المحاصيل
الزراعية في مناطق محددة من ثالثة دول عربية هي لبنان واألردن ومصر العربية.

توزع المحطات المناخية في المنطقة العربية وقاعدة البيانات المناخية
 .3.2.1.1التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية:
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يتابع أكساد بالتعاون مع معظم الحكومات العربية تنفيذ العديد من الدراسات واألبحااث المتعلقاة بإعاادة اساتعمال الميااه المعالجاة
ومخلفاتها الصلبة ( الحمأة ) في الزراعة وتأثيراتها البيئية ،حيث هدفت معظم تلك الدراسات إلى :
 .8االسااتفادة ماان المياااه المعالجااة فااي ري المحاصاايل العلفيااة والصااناعية والحراجيااة وتقلياال العاابء علااى اسااتعمال المياااه
التقليدية.
 .3حماية البيئة والصحة العاماة مان األخطاار الناجماة عان االساتعمال غيار المرشاد للميااه العادماة المعالجاة والمخلفاات
الصلبة ( الحمأة ).
 .2نشر استعماالت المياه العادمة المعالجة االستعمال اآلمن لدى المزارع العربي.
 .4نشر تقانات الري بالمياه المعالجة باستخدام طرائق ري مختلفة.
 .5تعميم االستعمال اآلمن للمخلفات العضوية الصلبة ( الحمأة ) في الزراعة العربية.

يتابع المركز العربي إجراء العديد من األبحاث العلمية والدراسات الحقلية والدورات التدريبية حول إدارة استعماالت المياه غير
التقليدية سواء كانت مياه مالحة أو مياه معالجة ،ت دف إلى:
 نشر تقانة إدارة استعمال المياه المالحة والعسرة ضمن ظروف البيئات المختلفة.
 زيادة رقعة األراضي الزراعية المروية ،وزيادة دخل المزارع العربي.
 نشر زراعة محاصيل بديلة وجديدة متحملة للملوحة.
 التدريب على تتبع ومراقبة ملوحة التربة بالطرائق المباشرة وغير المباشرة.
 إرشاد وتدريب المزارع العربي على كيفية استعمال المياه المعالجة في الزراعة.
 تخفيف العبء على استعمال المياه الجوفية العذبة وتوفيرها ألغراض الشرب والتغذية
 .4.2.1.1تطبيق الن ج التكاملي في إدارة الموارد المائية:
ب من البنك اإلسالمي للتنمية قام المركز العربي (أكساد) بإعادة صياغة وثيقة المشروع ،وتحديد نطاقاته ،وطرح
بناء على طل ٍ
تطبيقه في بعض الدول العربية كخطوة أولى  ،كما عمل على تقليص ميزانية المشروع لتتناسب مع ما يمكن أن يقدمه من
تمويل ،وتم إرسال وثيقة المشروع المعدلة إلى البنك ،والى األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه ،وقد أبدت وزارة
الموارد المائية في سورية ،ووزارة الموارد المائية والري في مصر ،وكذلك وزارة الفالحة التونسية ترحيبهم بالتعاون في
إنجاز هذا المشروع .ومن الجدير بالذكر أن أكساد يعتمد الن ج التكاملي في كافة المشاريع التي ينفذها في المنطقة العربية
وقد بدأ بتنفيذ مشروع إنشاة نموةج اقتصادي إقليمي دارة المياه في حوض ن ر األردن.
 .5.2.1.1مشروع إتباع الن ج التشاركي في إنشاة نموةج اقتصادي إقليمي دارة المياه في حوض ن ر األردن:
مشروع إتباع النهج التشاركي في إنشاء نموذج اقتصادي إقليمي إلدارة المياه في حوض نهر األردن يمثل حالة دراسية
لحوض مائي مشترك يضع باالعتبار الجانب االقتصادي
نموذجية في إنشاء نموذج لإلدارة المتكاملة للموارد المائية
ٍ
واالجتماعي كمكون أساسي في اإلدارة.
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تم إختيار حوض نهر األردن لتنفيذ هذا المشروع.
يُنفذ هذا المشروع بالتعاون ما بين المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي
القاحلة (أكساد) ،والجامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا في األردن ،والجامعة األميركية
ببيروت ،وجامعة القدس في فلسطين ،اضافة الى مركز دراسة الغذاء في العالم التابع
لجامعة فريجي بمدينة أمستردام الهولندية منسقا ألعمال ونشاطات المشروع،
وهو ي دف الى:
 إنشاء نموذج لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في حوض نهر األردن يأخذ الجوانب
االجتماعية واالقتصادية بعين االعتبار.
 تقديم حالة دراسية رائدة لتطبيق النهج التشاركي في إدارة الموارد المائية في
األحواض المائية الدولية المشتركة.

 .2.1مشروع تطبيق الن ج التكاملي في إدارة الموارد المائية باستخدام التقانات الرياضية الحديثة:
 .1.2.1مشروع إعداد نظام دعم القرار لتحقيق ا دارة المتكاملة للموارد المائية:
لقاد أصابحت تحاديات إدارة المياااه العذباة شاائعة بشاكل متزايااد ويتطلاب تخصايص الماوارد المائيااة المحادودة باين االسااتخدامات
الزراعية والبلدياة والبيئياة التكامال التاام باين العارض والطلاب ونوعياة الميااه واالعتباارات البيئياة .يهادف نظاام تخطايط وتقيايم
الموارد المائية  ،WEAPإلى دمج هذه القضايا بأداة قوية وعملية للتخطيط المتكامل للموارد المائية .طور هاذا النظاام بالتعااون
مع المعهد الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية في ألمانيا "”BGRومعهد استوكهولم للبيئة في مدينة بوسطن في الواليات
المتحدة األمريكية )(SEI

أوالا -يُعد ربط نظام  WEAPمع النموذج األكثر استخداما في نمذجة المياه الجوفية  MODFLOWأحد أهم إنجازات هذا
المشروع ،إضافة إلى توسيع نطاق عمل النظام من خالل تزويده بأدوات إضافية تساعد متخذ القرار على حل مجموعة أكبر
من المشـاكل المتعلقة بإدارة الموارد المائية ،وهي عبارة عن ثالثة برامج أساسية MABIA :وModel Optimization
و .MODPATH
ثانياا -القيام بمجموعة من النشاطات ،أهمها:
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 oاعداد دليل مع أمثلة تطبيقية توضيحية الستخدام نظام تخطيط وتقييم الموارد المائية  ،WEAPمع مكوناته الجديدة
التي تمت بالتعاون بين المركز العربي (أكساد) ،والـ  ،BGRويعمل المركز العربي (أكساد) على نشرالدليل في الدول
والمؤسسات المعنية ،مما سيساعد على التعريف بشكل أوسع بنظام  WEAPالمستخدم في انجاز الدراسات ذات
الصلة باإلدارة المتكاملة للموارد المائية.
 oقيام المركز العربي (أكساد) بتقديم مقترح مشروع متمم لوزارة التعاون االقتصادي والتطوير األلمانية )(BMZ
بعنوان "نظام دعم القرار في ا دارة المتكاملة للموارد المائية" ،ويُعد هذا المقترح استمرارأ ودعمأ للمشروع
المنجز في عدة د ول عربية هي سوريا واألردن وتونس وفلسطين من أجل المساهمة في نشر األدوات المطورة لدعم
القرار بإدارة الموارد المائية
 .2.2.1مشروع استخدام تقانات النمذتة الرياضية في ادارة الموارد المائية الجوفية:
يُعد المركز العربي (أكساد) مركز تميز في مجال النمذجة الرياضية لحركة المياه الجوفية ،بخبرة تجاوزت الثالثين سنة ،طور
خاللها العديد من النماذج الناجحة إلدارة األحواض المائية الجوفية في الدول العربية ،حيث استخدمت هذه النماذج كأداة لتحقيق
اإلدارة المثلى لمياه هذه األحواض ،وذلك وفق خطط استثمارية مختلفة ،وهو يتابع حاليا دراسة عدة أحواض مائية جوفية.
 .1.2.2.1مشروع النموةج االقليمي لحوض الساحل السوري:
ي دف النموةج الرياضي للمياه الجوفية في حوض الساحل السوري إلى حساب الموازنة المائية الجوفية في الخزان المائي
الجوفي ،وذلك بتمثيل الحوامل المائية الرئيسة فيه ،وحركة المياه الجوفية رياضيا باستخدام مجموعة من البرامج الحاسوبية
المعروفة عالميا ( ،)Modflow, ArcGIS, DEM,..واختيار السيناريو األفضل لتطبيق الخطة االستثمارية المائية التي
تحافظ على استدامة الموارد المائية وحسن استثمارها.

المناطق المأمولة لتطوير االستثمارات المائية الجوفية من الدرجة األولى والثانية والثالثة
 .2.2.2.1مشروع النموةج الرياضي لمنطقة دمسرخو :دراسة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية ،ومدى تأثيرها على
نوعيت ا:
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يهدف المشروع إلى تقييم الوضع الراهن لتداخل مياه البحر مع المياه العذبة في منطقة دمسرخو ،بإعداد نموذج رياضي
هيدروجيولوجي للمنطقة ،ووضع تنبؤات مستقبلية حول تغيرات مناسيب المياه الجوفية ،بتطبيق سيناريوهات مختلفة عليه،
وألعوام متعددة واختيار السيناريو األفضل الستثمار هذه المياه.
 .3.2.2.1مشروع النموةج الرياضي لمنطقة س ل عكار (البقيعة):
الهدف الرئيسي للمش روع هو استخدام النمذجة الرياضية لدراسة مشكلة ارتفاع مناسيب المائية الجوفية في المنطقة نتيجة
التساع نطاق األنشطة الزراعية ووضع الحلول المناسبة لتخفيض هذه المناسيب وطرح حلول مستقبلية تنظم استثمار المياه
الجوفية يشكل أفضل.

 .4.2.2.1مشروع دراسة التوسع ف ي زراعة القمو باستخدام المياه الجوفية في واليتي ن ر النيل،
تم ورية السودان -الدراسات المائية:
أهداف الدراسة:
• تقييم البيانات والمعلومات المائية الجوفية في
نظام الحجر الرملي النوبي ( Nubian
 )sandstone systemوالتحقق منها ميدانيا
• تنفيذ بعض أعمال المسح الهيدروجيولوجي
الميداني وإحصاء االبار المحفورة حديثا في
الواليتين وتحديث بيانات اآلبار القديمة
• تنفيذ مسوحات جيوفيزيائية كهربائية بطريقة
السبور الكهربائية الشاقولية ( )VESفي المواقع
المستهدفة وتفسير نتائج القياسات
• إعداد تقرير هيدروجيوفيزيائي متكامل لكل
موقع لتوضيح حالة الموارد المائية الجوفية و
أبعادها وكيفية انتشارها ومدى توفر إمكانية
االستفادة منها كموازنة مائية عامة.
• اختيار المواقع الواعدة في كل منطقة ،لجهة
توفر الموارد المائية الجوفية

 .4.2.2.1 مشروع بناة نموةج رياضي للمياه الجوفية في حوض العاصي:
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تتلخص أهداف المشروع باآلتي:
 دراسة وتحليل األوضاع الهيدروجيولوجية في حوض العاصي ،وبيان أهم الحوامل المائية المنتشرة فيه ،واتجاه وحركة
وهيدروكيميائية المياه الجوفية في هذه الحوامل.
 إعداد موازنة مائية للموارد المائية السطحية والجوفية المتوافرة في الحوض ،وتقييم االحتياطات الطبيعية للموارد المائية
الجوفية.
 دراسة العالقة الهيدروجيولوجية ما بين الحوض ،واألحواض المائية المجاورة.
 تحديد المناطق الواعدة لتواجد المياه الجوفية في الحوض.

ثانياا -برنامج تنمية الموارد المائية:
الهدف الرئيس لبرنامج تنمية الموارد المائية في المركز العربي (أكساد) هو العمال علاى تنفياذ عاد ٍد مان المشااريع الهاماة ،التاي
تساعد في تحقيق االستخدام األفضل للموارد المائية المتاحة ،والحد من الهدر والفواقد والعمال فاي الوقات عيناه علاى تنمياة هاذه
الموارد.
 .1.2مشروع إدارة مياه الفيضان وحصاد مياه األمطار
أهداف المشروع:
تحقيق االستخدام األمثل للموارد المائية السطحية وتطوير المنهجيات العلمية والطرق العملية المالئمة لدرء أخطار الفيضان
ومنعكساتها السلبية في المنطقة العربية.
 .1.1.2الدراسة المائية لمشروع تنمية حوض الحماد العراقي:
يشكل حوض الحماد العراقي الجزء الغربي والجنوبي الغربي من الصحراء الغربية العراقية ،وتتاخم حدوده الغربية والجنوبية
الحدود السورية -األردنية -السعودية ،وهو عبارة عن هضبة تميل باتجاه الشمال الشرقي والشرق ،وتقع أعلى نقطة فيها عند
الحدود األردنية -السعودية -العراقية في موقع جبل عنزة على ارتفاع ( )849مترا فوق سطح البحر.
ت دف الدراسة المائية لحنوض الحمناد العراقني الاى تحاديث الدراساات والمساوحات التاي تمات ساابقا فاي الجاناب العراقاي مان
حوض الحماد الواقع ما بين السعودية واألردن والعراق وسورية ،وذلك من أجل معالجة التادهور الكبيار الاذي أصااب البااديتين
الشمالية والجنوبية منه ،وإعداد تقارير حول تحديث حالة المعرفة في مجال الموارد المائياة الساطحية والجوفياة ،وتقيايم الواقاع
الراهن ،وتحديد المناطق الواعدة ،من حيث توافر الموارد المائية ،وخطط االستثمار.
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ثانيا ا -في مجال المياه الجوفية:
 اعداد تقرير أولي ي تضمن تحديث حالة المعرفة في مجال الموارد المائية الجوفية ،والتوصيات األساسية لتحسين
البيانات المتعلقة بها.
 انجاز دراسة تفصيلية حول األحواض الرئيسية في الحماد العراقي (حوض وادي حوران ،و حوض وادي السمحات،
وحااوض وادي الصااواب ،وحااوض وادي الااولج ،وحااوض وادي عااامج) واع اداد خريطااة جيولوجيااة لكاماال المنطقااة
باسماء التشكيالت الجيولوجية ،باالعتماد على خرائط المؤسسة الحكومية للمسح الجيولوجي والتعدين العراقية،
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 3.1..2حصاد مياه األمطار في المنطقة الشرقية من الجم ورية العربية السورية:
يُنفذ هذا المشروع بالتعاون بين المركز العربي (أكساد) و ،ACF ووزارة الزراعة واالصالح الزراعي السورية ،وهو يهدف
إلى تأمين مصادر إضافية لتزويد المزارعين بالمياه في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور ،من خالل تطبيق تقانات حصاد
مياه األمطار.
تعاني المنطقة الجنوبية من محافظة الحسكة من شح في الموارد المائية ،حيث يبلغ متوسط الهطول المطري السنوي فيها نحو
 849ميلليمتر ،يُضاف الى ذلك ارتفاع ملوحة المياه الجوفية ،وعمق مناسيبها لذلك أُقترح تنفيذ هذا المشروع لحصاد مياه
األمطار من أسقف البيوت ،من أجل تأمين المياه لسقاية المواشي.
ُ
ان التحدي الرئيس في تطبيق هذه التقانة بالمنطقة المستهدفة هو أن معظم المنازل طينية ،ولمعالجة هذه المشكلة أقترح وضع
طبقة اسمنتية بسماكة  5سم مع شبكة تسليح خفيفة ،ليصبح من الممكن جمع مياه األمطار من األسقف.
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المنازل السكنية المستخدمة لحصاد مياه األمطار

الغطاء االسمنتي لألسقف الطينية

خزان تجميع المياه و شبكة االنابيب
 .3.1.2مشروع حصاد مياه األمطار في الجبل األخضر في ليبيا:
تتراوح الهطوالت المطرية في منطقة الجبل األخضر بين  399و  999مم وتعتبر من اعلى معدالت الهطول في ليبيا
ولكن جزء كبيرا من مياه األمطار يتسرب إلى باطن األرض و ذلك نظرا لجيولوجية المنطقة ،وفي أشهر الشتاء تهطل
األمطار على صورة عواصف مطرية غزيرة تؤدي إلى نشوء ظاهرة الجريان السطحي ) (Runoffوانجراف التربة وضياع
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النسبة العظمى من هذه األمطار في حين أن نسبة قليلة من هذا الهطول يعمل على دعم الزراعة المحلية وهذه الضياعات تؤدي
إلى تعرية التربة و إلى نشوء نظام زراعي متخلخل وغير مستقر نتيجة لعدم تلبية االحتياجات المائية للزراعات المطرية ،وال
شك أن تأمين مصدر مائي للسكان المحليين من خالل تطبيق تقانات حصاد مياه األمطار سيساهم في تعويض النقص في مياه
األمطار في فترات النمو الحرجه من خالل تطبيق الري التكميلي وهذا بدوره سيؤدي الى زيادة اإلنتاج الزراعي بنسبة تقدر
في حدود .%59

مخط االرتفاعات وال طوالت المطريه في منطقة الجبل األخضر
نفذ هذا المشروع بناء على االتفاقية الموقعة بين المركز العربي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرياة الليبياة وبتمويال
من البنك اإلسالمي للتنمية بهدف إجراء دراسة إلقامة بحيرات جبلية في منطقة الجبل األخضار فاي ليبياا مان أجال تاأمين ماورد
مائي إضافي وزيادة وضمان اإلنتاجية الزراعية.
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خريطة استخدامات األراضي لمنطقة الدراسه

موقع تنوب تندوله

 3.1.3مشروع وضع نموةج لتنمية وديان الساحل الشمالي الغربي في تم ورية مصر العربية:
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تتميز الزراعات في الساحل الشمالي الغربي في مصر بضعف اإلنتاج ،وعدم االستقرار ،ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها شح
األمطار ،وعدم انتظامها وعدم توافق هطول ها في معظم الحاالت مع الفترات الحرجة لنمو النبات ،وهنا تكتسب تقانات حصاد
مياه األمطار أهمية خاصة في توفير كميات إضافية من المياه الستخدامها في تغطية جز ٍء من االحتياجات المائية للزراعات
المطرية في الفترات الحرجة.
يُنفذ هذا المشروع في إطار التعاون بين المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة (أكساد) ،ومركز بحوث
الصحراء بجمهورية مصر العربية ،وهو يهدف إلى وضع نموذج لتنمية وديان الساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر
العربية ،وذلك في وادي حلق الضبع ووادي هاشم.

صيانة اآلبار الرومانية في وادي حلق الضبع

صيانة السدات المائية

 .2.2مشروع إدارة الموارد المائية في المناطق المروية باستعمال التقانات الحديثة:
 1.3.3مشروع التنمية الزراعية المستدامة للساحل الشمالي الغربي بمصر (حوض القصابة  /باتوش)
يُنفذ هذا المشروع في إطار التعاون بين المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة (أكساد) ،ومركز بحوث
الصحراء بجمهورية مصر العربية ،وهو يهدف إلى استحداث نموذج تنموي رائد ألحد أودية حوض ( القصابة/باجوش) في
منطقة تستقبل هطوالت مطرية محدودة نسبيا وذلك من خالل:
 دراسة للتربة والموارد المائية واقتراح تقنيات حصاد مياه األمطار
 تنمية الغطاء الرعوي وإدخال أصناف جديدة من الحاصالت البستانية
 زيادة كفاءة إدارة الموارد المائية في المنطقة مما ينعكس علي رفع مستوى معيشة المواطنين
وتحسين األحوال البيئية.
كما يهدف المشروع الى دراسة امكانية التوسع فاي تطبيقاات ونتاائج النماوذج فاي بااقي ودياان الحاوض بصافة خاصاة
وفي وديان الساحل الشمالي الغربي لمصر بصفة عامة وعلى المناطق المشابهة بالدول العربية.

حوض الدراسة واألحواض الفرعية فيه
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 .3.2مشروع إصدار تقرير سنوي حول الموارد المائية المتاحة:
تعزيزا لدور المركز العربي "أكساد" في تقييم وتنمية وترشيد استخدامات الموارد المائية المتاحة بالدول العربية ،وحمايتها
والمحافظة عليها ،للنهوض بعملية التنمية العربية المنشودة على المستويين االقتصادي واالجتماعي ،وإدراكا منه ألهمية توافر
البيانات والمعلومات المائية في مساعدة صاحب القرار على حسن إدارة المياه ،وتوفير شروط استدامة استخداماتها .تُرجم هذا
التوجه عبر مشروع " إصدار تقرير سنوي حول الموارد المائية المتاحة في األقطار العربية" ،حيث يهدف لبناء قاعدة بيانات
للموارد المائية المتوافرة في الدول العربية ،مع إمكانية تحديثها بشك ٍل مستمر لخدمة التنمية المستدامة ،وتوفير المعلومات
والبيانات الالزمة إلنجاح تنفيذ مشروعي دراسة تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية في المنطقة العربية ،و بناء قاعدة
بيانات المياه المشتركة في المنطقة العربية.
 2-3مشروع رفع كفاةة استخدام المياه في المنطقة العربية:
 1-2-3مشروع دراسة فواقد التبخر من السبخات وبحيرات السدود والمناطق المروية في ليبيا:
نُفااذ هااذا المشااروع بالتعاااون بااين المركااز العربااي والهيئااة العامااة للمااوارد المائيااة فااي ليبيااا ،بهاادف تحديااد االحتياجااات المائيااة
للمحاصيل الزراعية الرئيسية في ليبيا ،وتأهيل كوادر الهيئة العامة للمياه في مجال استخدام تقانات حديثاة لتقادير الفواقاد المائياة
بالتبخر والتبخر -النتح حياث تام تقادير االساتهالك الماائي الفعلاي ( )ETبطريقاة (Swinbank, 1951) Eddy covariance
باالعتماد على الحركة الشاقولية لكتل الهواء الصغيرة (الدوامات).
وتم إعداد المواصفات الفنية لألجهزة المطلوبة لتنفيذ المشـروع ،وبالفعل تم توريد  5محطات مناخيــة متطورة تعتمـد
مبـدأ  eddy covarianceلقياس االحتياجات المائية و قد تم
وقد تم تركيب خمس محطات من هذا النوع في خمس مواقع.
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محطة  Eddy Covarianceلقياس االحتياتات المائية ألشجار النخيل في مشروع اللو
 3-2-3مشروع إنشاة برك حصاد مياه في الجم ورية اللبنانية
وقعت اللجنة اإلدارية للمشروع األخضر مع المركز العربي اتفاقية حول تقديم الخبرة والمشورة الفنية في مجال اختياار وإعاداد
دراسااات فنيااة لعشاارة بارك جبليااة تاام اختيارهااا فااي مواقااع متفرقااة ماان الجمهوريااة اللبنانيااة ،تمهياادا لتنفيااذها ماان قباال المشااروع
األخضر ،وكخطوة اولية تم وضع معايير الختيار المواقع المالئمة لبرك حصاد مياه األمطاار ،وقاد شاملت هاذه المعاايير الترباة
والطبوغرافيااة والهيدرولوجيااة واسااتخدامات االراضااي واس اتخدامات المياااه وتااوفر االراضااي وملكيتهااا وتااوفر المااواد الالزمااة
لإلنشاء وكذلك الشروط البيئية .وبناء على هذه المعايير تم اختيار عشر مواقاع مان اجال تنفياذ دراساة تفصايلية لهاا وشاملت هاذه
المواقع:
عين البنية – نحله – بوداي – شبعا – عيتا الشعب – عيترون – بيت ليف – اهدن ،تنورين واهمج
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المواقع التي تمت دراست ا
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ثالثاا -برنامج حماية البيئة المائية
 .1.3مشروع دراسة تقييم تأثير التغيرات المناخية والظواهر المناخية المتطرفة على الموارد المائية في المنطقة العربية:
تتميز ظاهرة التغيرات المناخية عن معظم المشكالت البيئية األخرى بأنها عالمية الطابع ،حيث انها تعدت حدود الدول لتشكل
خطورة على العالم أجمع ،وقد تم التأكد من االزدياد المطرد في درجات حرارة الهواء السطحي على الكرة األرضية ككل،
حيث أشارت دراسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية ) )IPCCإلى أن هذا االرتفاع المستمر في المتوسط
العالمي لدرجة الحرارة سوف يؤدي إلى العديد من المشكالت الخطيرة ،كارتفاع منسوب سطح البحر ،وتهديد بعض المناطق
في العالم بالغمر ،وكذلك التأثير على الموارد المائية واإلنتاج الزراعي ،ونظرا لعدم توافر بيانات خاصة بالمنطقة العربية حول
التغيرات المناخيه فيها ،فان هذا المشروع الممول من الوكالة السويدية للتنمية ( )SIDAوبالتعاون مع االسكوا ،والمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ،والمعهد السويدي لألرصاد والهيدرولوجيا ،والمركز العربي (أكساد) يهدف الى تحديد التغيرات
المناخية المتوقعة في المنطقة العربية ،وتقييم اثارها على الموارد المائية فيها ،ويتضمن المشروع المراحل االتية:
 .8دراسة التغيرات المناخية في المنطقة العربية باستخدام نماذج مناخية اقليمية ( )Regional Climate Modelوفق
سيناريوهات مختلفه لالنبعاثات الغازية (.)Global Emission Scenario
 .3دراسة تأثير هذه التغيرات المناخية على المصادر المائية في المنطقة العربية باستخدام نماذج رياضية هيدرولوجية
(.)Hydrological Model
 .2تقييم حساسية الموارد المائية ( )Vulnerability Assessmentفي المنطقة العربية ،اضافة الى االثار االقتصادية
واالجتماعية للتغيرات المناخية.
 .4تحضير خرائط الحساسية (( )Integrated Mappingللهدفين الثاني والثالث) باستخدام نظام المعلومات الجغرافي،
ومن ثم تحديد المناطق الساخنة (األكثر حساسية) في المنطقة العربية.

منهجية التقييم المتكامل للتغيرات المناخية على المنطقة العربية
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نطاق عمل المشروع لدراسة التغيرات المناخية

التغيرات المتوقعة في الهطوالت المطرية على كامل المنطقة العربية خالل الفترة  2100-2081من أجل السيناريو
RCP8.5

التغيرات المتوقعة في درجات الحراره على كامل المنطقة العربية خالل الفترة  3899-3998من أجل سيناريو RCP8.5

التغيرات المتوقعة في الجريان السطحي على كامل المنطقة العربية خالل الفترة  3899-3998من أجل سيناريو RCP8.5
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منهجية تقييم حساسية المنطقة العربية للتغيرات المناخية
وقد تم اختبار المنهجية المقترحة في دولة تونس ،حيث تتوافر فيها بيانات تفصيلية ،وبناء على هذا التقييم تم تعديل
المنهجية ،واعداد كتيب تدريبي يشرح طريقة العمل بالتفصيل ،وسيوضع هذا الكتيب تحت تصرف الدول العربية لتتمكن
من تطبيق المنهجيه المقترحة على المستوى القطري ،كما يقوم المركز العربي (أكساد) االن بالتعاون مع االسكوا بتطبيق
هذه المنهجية على كامل المنطقة العربية.

منهجية تحديد الحساسية للتغيرات المناخية

 .2.3مشروع التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية للتكيف مع التغيرات المناخية:
يهدف المشروع إلى توفير القاعدة العلمية والمعرفية للتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية بمختلف أنواعها في
المنطقة العربية ،بهدف توفير مزيدا من الموارد المائية لالحتياجات المستقبلية والحد من العجز المائي.
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 .1.2.3مشروع اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للتكيف مع التغيرات المناخية في مصر:
يُنفذ هذا المشروع بالتعاون بين المركز العربي (أكساد) ،والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ( ،)GIZووزارة الموارد المائية
والري في مصر ضمن إطار مشروع التكيف مع التغيرات المناخية ،وأثرها على الموارد المائية في المنطقة العربية ،بهدف
المحافظة على استدامة الموارد المائية السطحية ،من خالل االستثمار المشترك لمياه قنوات الري السطحية ،ومياه الصرف
الزراعي مع ضمان حماية الموارد الطبيعية في منطقة الدراسة.
ال دف من المشروع:




المحافظة على استدامة الموارد المائية
السطحية من خالل االستثمار المشترك
لمياه أقنية الري السطحية ومياه الصرف
الزراعي مع ضمان حماية الموارد
الطبيعية في منطقة الدراسة.
تأمين مورد مائي إضافي يغطي العجز
المائي في فصل الصيف وخاصة في
المناطق التي تقع عند نهاية قناة ري
الميشاوية ومنها منطقة الدراسة في
المحمدية

 2.2.3مشروع الحد من ظاهرة تداخل مياه البحر في منطقة الحازمية  -بيروت:
تعاني مدينة بيروت من مشكلة تداخل مياه البحر والناتجة عن الضاخ الجاائر للميااه الجوفياة حياث يوجاد آباار خاصاة فاي معظام
األبنية في بياروت وياتم الضاخ منهاا دون أياة رقاباة ،إضاافة إلاى محطاات الضاخ الحكومياة (الشاكل ) ،مماا أدى إلاى انخفااض
مناسيب المياه الجوفية وزيادة ملوحة المياه الجوفية بشكل كبير.
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مخط االرتفاعات لموقع الدراسه
نتيجااة لااذلك اقتاارح هااذا المشااروع لتنفيااذ دراسااة تفصاايلية لدراسااة إمكانيااة التخفيااف ماان تااأثير هااذه الظاااهرة باسااتخدام التغذيااة
االصطناعية للمياه الجوفية وقاد اختيارت منطقاة الحازمياة فاي بياروت بنااء علاى اقتاراح وزارة الطاقاة والميااه اللبنانياة و ينفاذ
المشروع بالتعاون بين المركز العربي والـ  GIZووزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية والجامعة االميريكية في بيروت
هدف الدراسة
إجراء دراسة جدوى لتقييم إمكانية تنفيذ تغذياة للميااه الجوفياة باساتخدام نهاج اإلدارة المتكاملاة للماوارد المائياة مان أجال تحساين
نوعية المياه الجوفية في منطقة الحازمية ،بيروت.

ال طوالت المطرية اليومية خالل الفترة 3111 - 3111
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خريطة تيولوتيه لموقع الدراسه

حدود منطقة الدراسه
 2.2.3مشننروع اسننتخدام أ دوات االدارة المتكاملننة للمننوارد المائيننة فنني تطننوير قنندرات النندول العربيننة للتكيننف مننع التغيننرات
المناخية:
بشكل متسارع في
العالم
يشهدها
صار
التي
المناخية،
بالتغيرات
التأثر
لجهة
حساسية
المناطق
أشد
من
العربية
تُعد المنطقة
ٍ
العقود األخيرة ،وهي في الوقت عينه من أقلها استعدادا لمواجهة االثار السالبة التي تلحقها هذه التغيرات بجوانب معيشية
واقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة ،والسيما ما يخص قطاعي المياه والزراعة ،اللذين ما زاال رغم الجهود المبذولة من قبل
الحكومات ،وبعض منظمات المجتمع المدني في عد ٍد من الدول العربية للتكيف مع التغيرات المناخية الحاصلة فيها يعانيان
على أكثر من مستوى ،وفي أكثر من مجال.
يهدف المشروع الى مساعدة الحكومات العربية على بناء قدراتها للتكيف مع التغيرات المناخية باالستعانة بأدوات اإلدارة
المتكاملة للموارد المائية ،وذلك من خالل:
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رفع مستوى فهم آثار التغ ير المناخي على الموارد المائية والقطاعات المرتبطة بها ،للمساعدة في وضع السياسات
المناسبة للتكيف مع هذ االثار.
توفير مجموعة من أدوات االدارة المتكاملة للموارد المائية المناسبة إقليميا لدعم التكيف مع التغيرات المناخية في
خمسة قطاعات رئيسية ،هي الزراعة ،والتنمية االقتصادية ،والبيئة ،والصحة ،والمستوطنات البشرية.
تعزيز المعرفة بأفضل الممارسات ذات الصلة بكل قطاع من القطاعات الخمسة السابقة ،والتي يمكن االعتماد عليها
في عملية إعداد خطط التكيف مع التغير المناخي على المستوى الوطني والقطاعي.

 .3.3مشروع إعداد خارطة قابلية التلود للحامل المائي الجوفي األول في دولة ا مارات العربية المتحدة:
تشكل المياه الجوفية في دولة األمارات العربية
المتحدة المصدر المائي الطبيعي الوحيد تقريبا ،وقد
أدى الضخ الجائر من هذه المياه إلى خلل كبير،
نظرا ألن نسبة مياه األمطار التي يُستفاد منها في
تجدد مياه الخزان الجوفي قليلة ،وقد وصل العجز
المائي بفعل ذلك الى نحو 939مليون متر مكعب
سنويا ،وعلى الرغم من تراجع إسهام المياه الجوفية
في تلبية االحتياجات المنزلية والحضرية ،إال أن
الطلب عليها يتزايد باستمرار ،وبمعدل  %5سنويا،
مما أدى إلى استنزاف الحامل المائي وتدهور نوعية
المياه ،وهو ما جعل من المحافظة على هذا الحامل
أمرا هاما يستدعي تطبيق طرائق متقدمة لتحديد
قابليته للتلوث.

خريطة استخدام األراضي حسب استخدامها

الخريطة األولية لخطورة تلوث المياه الجوفية في امارة
أبو ظبي
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مشكلة التلوث البيئي
د .تومي هجيرة
جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة  /الجزائر

مـــــــقدمة:
يعد التلوث البيئي من المشكالت اهمكو ألاهر كي مكي مدكاس ت امكا امايكة البيئكةل ألفكد ملكه مكي جمميتكي الد كة التكي جمكي مي كا
أل غى على مشالت البيئة ألفضاياما اهريى ل إلى اد اعتبكا ج التلكوث مكو المشكاللة الوايكدف ألال ييكدف التكي نعكااي مئ كا البيئكة .أللقكد
ن ككافو نلككوث البيئككة ممك ة عامككة معككد ج ألعككعي الوككيه العالميككة جأل ا مككال ألجعككوى مككاميف يشككعي م ككا الال يككي مككن الئككا م ككب الئمككو
المككئاعي المتيايككدل ألنعككدت امككتادا ال افككة ألم ككو ممككات ديككدف ل ككال ألمك التقككد العلمككي ألالتقئككي ات المال ككا الاليمياةيككة ألجنككي
الت دييا الئوألية مأر ا ذافي البشيية ألماس جميما مئ ا ل ألكااي عافبة جميما الا ا ف مي ك يي من الئوااي.
مقد غد مشاللة التلوث ماميف عالمية ألاكبي التقد العلمي مشالل مت افول ألمي ماميف ال نعيف الودألت مين الدألس مكوا كااكي ااميكة جأل
صئاعيةل ألميا ذلك ج الغتف الدوي متمل معضي مبعضل ألالموات الملوثة نومل عبي جثييه من مئ قة هريىل مالعالو مأ مليل مواةي
ألموككا ه ألموي انككي ألجا ككا ه ألككك،لك ج عككيل متمككل مبضككعي ألمتتصككا م،انككيل ألالملوثككا ال نعككيف اككدألتا تألليككة نق ك عئككدما .ألمككن
ال معيألف ج ال وا يتمت مويية الويكة تارل الغكتف الدكوي ألنك تي ايككة الييكاا تأل ا م مكا مكي اقكل الملوثكا ال واةيكة ألنو يع كا
على ا اق ألام يأر ،ص ة العالميكة مكي التلكوثل كك،لك البوكا متمكلة مبعضك ا ألنقكو نيا ان كا الماةيكة مئقكل المكوات الملوثكة إلكى البوكا
الم تواةل كما ن ب ندا ف امتييات ألنمديي الموات الغ،اةية مي إعك ا صك ة العالميكة علكى التلكوث ألرموصكا إذا كااكي مكتت التمكديي
يئتشي مي ا التلوث ميئتشي م الغ،ا إلى متت االمتييات لكل م،ا ي بي ج التلوث من ايث مو مشاللة ميئية فد يئتقل من تأللة ممكئعة إلكى
تأللة اامية(. )2
أليمالن الدي إلى اد اعتبا ج البيئة مي العالو ممعئاه الموعوعي جأل الماتي م و ماليف ميكبة نشمل اه ض ألال وا ألالما ألمكا علي كا
ألما مي ا من كاةئا اية ألغيي اية لألالواف ج م،ه الوقيقة جكدما القيآ الالييو مي فولي ".م ي ال ات مي البي ألالبوي مما ك كبي جيكدي
الئا لي،يق و معض ال،ي عملوا لعل و يي عو "( )1م ،ه اآلية ندأل اول ا كل معااي البيئة ألموا مة ال ات.
 إ موعوع نلوث البيئة مو من الموعكوعا التكي امكتق بي امتمكا الكدألس ألال يئكا لمويكث جت ككي نعكامو التكأثيي ال كلبي ل اشك ةالبشككيية ألمضككاعة اهر ككا التككي ن ككدت البشككيية ألعليككي يمالئئككا ككيا الت ككاؤال التاليككة:ميمككا نالمككن ر ككو ف التلككوث البيئككي ألمككامي
االاعالاما ألاآلثا الئا مة عن م،ا المشالل موا على اإلا ا ألالبيئة ألما مي الولوس الممالئة للود من م،ه المشاللة
ةي ية ألمي:

 إ م،ا الموعوع ي يي ثتثة مواأل اهألس .م و التلوث البيئي. ال ااي:جثا التلوث البيئي. -ال الث.االمتما العالمي ممشاللة التلوث البيئي.

المبحث األول :مفهوم التلوث البيئي
مئت يق مي م،ا المبوث إلى نعييك التلكوث البيئكي ثكو ميكا جاواعكيل ثكو اتعكيف علكى مشكاللة نمكديي الئ ايكا للعكالو ال الكث ماعتبا مكا
مشالل فاةو ما مين الدألس المئاعية ألالدألس الئامية يقتضي مئا الوفوف عليي.
كام مكاا لمعئكى التلكوث م كب صكعومة اإلاا كة
المطلب األول:تعريف التلووث البيئوي :يمالكن القكوس جاكي مكن المكع ألعك نعييك
ماهمو التي يئتج عئ ا التلوث ل إال ج م،ا ال يووس تأل التوصل إلى م كو عكا للتلكوث جأل معكاييي يمالكن ن بيق كا لتعييك التلكوثلأل
مالتالي يمالن نعيي ي مأاي التغييي الالمي جأل الالي ي مي الم ا الاليمياةيكة ل جأل ال ييياةيكة جأل البيولو يكة للالاةئكا الويكة مكن إا كا أل ابكا
ألايككوا لألنعككيف الملوثككا مأا ككا مككوات جأل مياليألمككا ناككل مككالئ و البيئيككة ل ألنعككيض الالاةئككا الويككة للا ككي جأل ن ككدت مككتمة الممككات
ال بيعية م ييقة مباشيف جأل غيي مباشيف(.)3
المطلب الثاني:أنواع التلوث البيئي:مئاك صو عديدف للتلوث البيئي لأليمالن التيكيي على ج معة صو مي:
أوال :تلوث الهواء :مو كل نغييي مي رماةص ألمواص ا ال كوا ال بيعكي أليتينك عليكي عكي جأل ر كي علكى صكوة اإلا كا
ألالبيئة ل موا كا م،ا التلوث ااندا عن عوامل بيعية جأل اشا إا ااي لألجمو ملوثا ال وا مي :التلوث مالدييئا المكلبةلالالبيييل
التلوث مغا جألس جك يد الاليمو لالتلوث مأك يد الئيتيأل ين(.)4
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ثانيا :تلوث التربة :يمالن نق يو ممات نلوث التيمة إلى التلوث الاليماأليلألالتلوث الئوأليلمالتلوث الاليمكاألي يقمكد مكي التغيكيا
الالمية ألالالي ية مي مالواا التيمة لكالتلويث مالمبيدا التي ن تعمل مي مالاموة اآلما الي اعية مكوا كااكي اشكيا جأل اشكاةر غيكي
ميغومة جأل م ييا أل امتعماس المامبا الي اعية ل ألالتلوث ماهملوة الاليماأليةلألالتلوث الئانج عن الوواتث المئاعية.
()5
جما التلوث الئوألي م و ال،ي يأني مشالل جكبي من التدا ه الئوألية أل مو ا القوى الئوألية ل إعامة المال ا ألالئ ايا ألالمبيدا .
ثالثا :التلوث المائي :نلوث المياه يعئي إتراس نغييي مي المواص ا ألالمعاييي ال بيعية جأل الاليمياةيكة جأل الويويكة للميكاه ل ألفكد يئكتج
جأليتين علي ا إ عي ا مالموات الوية جأل الغيي ايةلجأل ي دت صوة اإلا ا جأل يعوق اهاش ة الماةية مما مي ذلك صيد اهمكماك ألاهاشك ة
ال يااية جأل ي د صتاية مياه البوي لتمتعماس ل جأل يئقص من التمت م ا جأل يغيي من رواص ا ألعليي جمو ممات نلوث المياه مايلي:
 -2نلوث البوا ألالموي ا مالموات ال يد ألكيمواية م ب إلقا المال ا البتيأللية ل أل ما يلقى مكن البكواري ألالئكافت ألمعامكل نالييكي
البتيألس جأل غيق الئافت الضامة التي نوتوي كميا ماةلة مئي.
 -1نلوث المياه اتيدة ا تيات امتادا ال افة الئوأليةلألج العالو يتدي إلى امتادا ال ،ف مديت عن البتيألس.
 -3ال ضت الاليماألية التي نلقى مي البوا أل الموي ا .
 -4ف،ف المدا ي من مضت اإلا ا الواألية على البالتيييا التي نلوث المياه الدومية ألالمياه ال وية.
 -5نلوث مياه اها ا لمقد جصام ا التلوث م ب ياتف امولت ا من ال مي.
 -6التقد العلمي مي مداس الي اعة اتيدة امكتعماس المامكبا ألالمبيكدا التكي ندكيف ميكاه اهم كا ف كما مئ كا ل أل نلقكى مكي مدكا ي
المياه ألالتي نشمل على الئيتيا ألال وم ا ألالمبيدا ال امة(.)6
رابعا :التلوث اإلشعاعي :ان ا اق امتادا ا إلشعاعا ألالموات المشعة مي مدايكة القكي العشكيأل ألمكدج نكدرل مكي العديكد مكن
اهاشك ة البشككيية م كل الت بيقككا ال بيككة الودي كة ألالعككتك ألالتعقيولكمكا ات امككتادامي مككي مو كا نوليككد ال افكة ألالمدككاال المككئاعية
ألالي اعية ألالبووث ألالتمويي اإلشعاعي ألمي القئاتيل الئوأليةلمال،ا جصبوي اإلشعاعا أل الموات المشعة نلع تأل ا ةي يا مي العديد
من المداال ل أليينبط ماإلشعاعا أل الموات المشعة ماا ي كبييفلن ثي مي اإلا ا ألالبيئة(.)7
المطلب الثالث:تصدير النفايات للعالم الثالث:إذا كااي الئ ايا مم ة عامة نشمل " كل الموات التي نتال من اشكا اإلا كا لألالتي
لو يعد موتا ا إلي الألإاما يوتاك مدال من ذلك إلى التالص مئ الألمي نعتبي مي م،ه الميالة من ملوثا البيئة إال إذا جمالن التالص مئ كا
يفا للتالص من ا ايان ا مأاواع ا المتعدتف مدأل نكيك آثكا عكا ف علكى
م ييقة ال نتيك آثا عا ف" مإ معض الدألس المتقدمة أل د
ميئت ا ألإ كااي مي المقامل نقو متلويث ميئا جريى نتم ل مي ميئا العالو ال الث ألمو ما يعيف متمديي الئ ايا من العالو المتقد إلى
العالو الئاميلألمن جمو جاواع الئ ايا التي نقو الدألس المتقدمة متمدييما للعالو ال الث ادد:
 -1النفايوات الصووناعية :متيايككد الئشككا المككئاعي مككي جأل مككا ألجمييالككا رككتس الئ ضككة المككئاعية الودي ككة نيايككد مالتككالي مشككالت
التالص مئ ا مي ج اعي الدألس التي نئتد كا ل أل راصكة مك إصكدا مع كو الكدألس المكئاعية المئتدكة للئ ايكا المكئاعية فكوااين مشكدتف
لوماية البيئة من جر ا الئ ايا معد ال ماا مدمئ ا مي ج اعي الألعئدما مدج م،ه الدألس نتو ي إلى ج اعي ألمياه الكدألس الئاميكة لتلقكي
مي ا مئ ايان ا إما رل ة مدأل علم ا جأل مموامقت ا ل ألراصة رتس متيا عد االمتقيا جأل الويأله اهملية جأل مئا على ان افيا نومكل
ممقتضاما الدأللة الئامية على نعويض مالي مقامل ال ماا مإلقا المال ا جأل تمئ ا مي ج اعي ا(.)8
 -2المواد التي تلقى في البحار والمياه الشاطئية من مصادر مختلفوة :نلعك ال ك ن أل الئكافت الئ يكة ألاهمكا يل البوييكة تأل
مي نلويث مياه البوا ألالموي ا لايث نقو معض الدألس المتقدمة مإلقا ا ايان ا مي ميكاه الكدألس الئاميكة كمكا اكدث جثئكا الوكيه اهمليكة
مي لبئا عئدما جت ال وعى التي مات مي البتت إلى نعدت ال ل ا مي الدأللة ايث رضعي معض المكواا ل كي يف الميليشكيا التكي
امتغلت ا المتييات الئ ايا مقامل مباله مالية لتمت اتف مئ ا مي ن ليح ا ا .
 -3النفايات النووية :من ا لواعح ج معي الدألس المتقدمة لدمن ا ايان ا الئوألية مكي ج اعكي تألس العكالو ال الكث يعكد ييمكة لأللعكل
جفيه م اس على ذلك مو مضيوة فيا الواليكا المتوكدف اهميياليكة مكدمن ا ايان كا الئوأليكة المتم لكة مكي اليو اايكو المامك مكي ج اعكي
الاليج العيمي رتس متيف ايه الاليج ال ااية ألما معكدما ل اهمكي الك،ي عكل المئ قكة مأكمل كا ملوثكة مالئ ايكا الئوأليكة لمكدف ال نقكل عكن
ام مليو مئة فاتمة(.)9

المبحث الثاني:آثار التلوث البيئي على الدول الصناعية والدول النامية
إ من جمو االاعالاما الئاندة عن مشكاللة التلكوث البيئكي ألالك،ي اكتج عئكي مالضكيأل ف مشكالت جركيى نمكل ككل مكن الكدألس الئاميكة
ألالدألس المتقدمة جمم ا مشاللة نآكل بقة اهأل أل ل ألال،ي مامو جيضا مي رلا مشكالل آركي ألمكو مشكالل التغيكي المئكاري لألفبكل الت كيق
إلى كل مشاللة على ادى يدد مئا الت يق إلى اآلثا الئاندة عن التلوث البيئي ألالتي نلوا ماإلا ا ألالالاةئا اهريى.
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المطلب األول:اآلثار التي تلحق باإلنسان والكائنات الحية
 -1بالنسبة للتلوث الهوائي :مإ نلوث ال وا الئانج عن غكا جك كيد الاليمكو ي كب االرتئكاق عئكد يكاتف ا كبتي مكي ال كوا ل جمكا
غا جألس جك يد الاليمو مإاي ي تي إلى المو ال يي لجما الموات الملوثة لل وا كأك يد الالبييي ألالتي نئتج من ااتكياق الوفكوت ككال وو
ألالبتيألس ألنالو م ماا الما اهم ا الومضية مإا ا نضي مالد ا التئ ي لإلا ا ل ألن تي إلى إنتف الغشا الدارلي لليةةإعكامة
إلككى إع كيا ه مالالاةئككا الويككة اهرككيى ل ألمككن الملوثككا جيضككا مككا ي ككب اإلصككامة مال ككي ا ألال شككل الاللككوي ألاهمككياض الدلديككة
ألاهمياض القلبية(.)7
 -2التلووث الموائي :مقكد يشكالل التلكوث المكاةي ر كو ف علكى صكوة اإلا كا أل الويكوا ألالئبكا أليك تي مك،ا التلكوث إلكى اإلصككامة
مأمياض الاللى ألالم الك البوليةلألي تي نلوث المدكا ي الماةيكة إلكى يكاتف البالتيييكا أل ال والك ل ألكك،لك اقكص اهك كدين المك،اه مكي
المياه مما ي تي إلى متك الالاةئا الماةية ألاهعيا ملو الما أل عمي أل اةوتكي أليدعلكي غيكي صكالح لتمكتعماسلألي تي نلكوث الميكاه
مالييي إلى مو اهايا الماةيةلكما ا نلوث الشوا ألالماو يت ب مي فتل اهمماك ألال يو البوييكة لأليقضكي التلكوث علكى مكا
يو د من غ،ا ل مماك مي المياه ل م،ا ألفد ناتي الميكبا البتيأللية مي كبد الويوااا الماةية جأل البويية ألمي تموا ا ألمي رياشكي ا
لألإذا ما نئاألل ا اإلا ا تأل علمي مإا ا ن تي إلى االصامة ماهأل ا الابي ة (.)22
 -3أما التلوث اإلشعاعي :مإاي ي تي إلى االصامة مال ي ا لألفد يتعيض لكي اإلا كا مكن ركتس الالشك ال بكي ماهشكعة ل جأل مكن
رتس نعيعي آلثا اواتث الم اعت الئوألية ألالتدكا ه أل االا دكا ا الئوأليكةلكما ج التعكيض ل شكعة مكوق البئ كدية التكي نمكد
عن الشمل ي تي لتصامة م ي ا الدلد ل أل مئاك من اهشعة ما يت ب مي مكقو الشكعي ألن تكك الدلكد كمكا نك ثي جشكعة الليكي علكى
العين.جمإ االشعاع الئوألي مي ب الويألق أل ال أل ا ألمالتالي الوماف(.)21
المطلب اـثاني:مشكلة تآكل طبقة األوزون:لقد جمات نقييي لمئ مة اه صات العالمية ج معض المئا ا موق الق ك الدئكواي راليكة مكن
اهأل أل كليالألرلـص التقييي إلى اتيدة م اتما ج ثق اهأل أل موق م،ه المئ قة فد ا ن إلى فو فياميليمل إلى اكوالي  9مإليكين
ميل ميم (ما يعاتس ثتثة جم اس م ااة الواليا المتودف اهمييالية! جي ميياتف فد ما  ٪15ما كا متوفعا .
الشمال ي من الاليف اه عية ألالتي نق عمئما تألس مالت ة مال الا مي كل مكن جمييالكإ الشكمالية ألجأل مكا ألآمكيا
جما مالئ بة لمئ قة الق
الدئومي ( ٪5إلكى  ٪21مكي ال تكيف مكن -2969
مإا ا نعااي مي اهريى من التأثيي ذاني ل أللالن مشالل جفل أل أف مما مو عليي مي الق
)2979لمقد أل د ج بقة اهأل أل مي المئ قة الشمالية فد نتشي رتس مك،ه ال تكيف ا ك ا مئ كبة  ٪2.7إلكى  ٪3ألنئكامي مك،ا التئكافض
ميما معد إلى معدس جعلى مو من  4إلى  ٪5عن كل عقد من اليمن ألمو عع ما كا متوفعا جصت.
المطلب الثالث:تغيير المناخ:نغيي المئاخ مكو جي نغيكي مك ثي أل ويكل المكدى مكي معكدس االكة ال قكل يوكدث لمئ قكة معيئةلممعكدس االكة
ال قككل يمالككن يشككمل معككدس ت ككا الويا فلمعككدس الت ككافطلألاالة اليياالمكك،ه التغيككيا يمالككن ج نوككدث م ككب العمليككا الديئامياليككة
ل ك ض كككالبياكينلجأل م ككب فككوى را يككة كككالتغييا مككي شككدف اهشككعة الشم ككية جأل مككقو الئيككا ك الالبييفلألم ك ريا م ككب اشككا ا
اإلا ا .
لقد جتى التو ي اوو ن ويي المئاعة مي اهعوا الــ 251المئميمة إلى امتاياك ألايق مليا ا اه ئا من الوفوت اها و ي لتوليكد
ال افةلم،ه اهاواع من الموات اها و ية ج لقي غا ا نوبل الويا ف ك ااي جك يد الاليمو ألمي من جمو جمباه نغيكي المئاخلألنمالئكي
كميا م،ه الغا ا من م ايا ف الالوك إلى  2.1ت ة مئوية مقا اة مم تويا ما فبل ال و ف المئاعية(.)24
ما هي عواقب تغير المناخ؟
ا التقييي ال ااي المات عن مياامج اهمو المتودف اإلاماةي مإ نغيي المئاخ فد ي تي إلى العديد من التأثييا جمم ا:
 -2اا يا الئ و الي اعية اتيدة ياتف التعيض هاداث الد اف ألا ن اعا ت ة الويا ف ألنقل جاما م وس اهم ا ل ألم،ا ما يدعل
ما يمل إلى  611مليو شاص عيعة لا ي مو التغ،يةل جما مي المئا ا الشبي القاالكة مكي مئكا ا ئكوه المكويا الالبكيى التكي
نت و مأعلى نيكيي لل قي مي العالو م ي نوا ي ر ي متك اإلاتا ية الي اعية مي ا مئ بة  ٪16مولوس عا . 1161
 -1موف يوا كي  2.8مليكا شكاص آركيأل اكد ف ممكات الميكاه ايكث مكتوا ي م كااا ماةلكة مكن ئكوه آمكيا ألشكماس المكين ج مكة
ايالولو ية ر ييف اتيدة الاو ا اها ا الدليدية ل أل نغيي جاما م وس اهم ا .
 -3ايألا ما يقا ه من  331مليو شاص اتيدة لل يضااا أل اهاش ة االعاصكييية المدا يكة مكي المئكا ا ال كاالية ألذا اه اعكي
المئا ضة ل ايث فد يتكأثي مكا يييكد علكى  71مليواكا مكن مكئغتتير أل 11مليواكا مكن ميتئكا أل 6متيكين مكي ممكي مال يضكااا المينب كة
ماالاتبا الويا ي .
()25
 -4اشو الماا ي الموية م نعيض ما يقيه من  411مليو شاص لا ي اإلصامة مالمت يا .
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إعككامة إلككى نقييككي التئميككة البشككيية ال ككاما مقككد جثبتككي ت امككا ديككدف ج متومككط عككدت اهعاصككيي التككي نضككيه مككئويا مئ قككة الموككيط
اه ل ي فد نضاع رتس القي المئمي لألج م،ه اليياتف الواتف فد ادثي عبكي متكينين مئيتكين لألرلمكي الد امكة إلكى ج ت كا
الويا ف اهعلى لمياه م ح المويط ألالئماذك المئارية المتغييف الئا مة عن نغيي المئاخ مي الم ئولة عن م،ه اليياتف الواتف(.)26
 إ نغيكي المئكاخ مكن شكأاي ج يتككيك اه يكاس القاتمكة مكي موا ككة كا ثكة ايالولو يكة ألي كلط الضككو علكى اإلا يكا الموتمكل للغ ككا االدليدية ل أل ياتف الضغط على اها مة البيئية البويية.
جما م،ه العواف يمالئئا يا الت اؤس التالي ما هي الحلول الممكنة للتصدي لمثل هذه الظاهرة التي نشالل ر يا على اإلا ا
ا نقييي التئمية البشيية المات ف عن مياامج اهمو المتودف ال،ي امل عئوا " نغيي المئاخ 1118ل نا يك التغيكي المئكاري"ل مإاكي
من تأل انااذ الوالوما إ يا ا إعامية مإ اابعاثا ا بة غا ا االاتبا الويا ي ال تة (ألمكي :ثكااي جك كيد الاليمكو ل المي كا ل
جك يد الئيتيأل ل ملو يد الالبيييل الميكبا الاليمواية ال لو ية ال يد أل يئيةل الميكبا ال لو ية المشبعة) لمكتييد مكامين 15أل ٪91
مولوس 1131مقا اكة م كئة . 1111ألمك ذلكك مإاكي مكن ركتس نبئكي الوالومكا ل يامكا جفكوى ميمكا يتعلكا مكالتغيي المئكاري يئبغكي علكى
الوالوما ج نب م،ا االنداه التماعدي لتابعاثا أل ندعلي يتيا ل ألمي ا اية الم اف ن بيكي م كتوى غكا ا االاتبكا الوكيا ي
البافية مي الغتف الدوي.
م،ا ألفد عالج التقييي مبل نا يض االابعاثا من الق اعا اليةي ية مي الئقا التالية :
 -1قطاع امتدادات الطاقة :رلص نقييي ال يئة الوالومية الكوس نغيكي المئكاخ إلكى جاكي ال يو كد اكل افتمكاتي جأل نالئولكو ي يمالئكي ألاكده
ألمي ذاني ج يا اابعاثا غا ا االاتبا الويا ي من ف اع ال افة ألل،ا يئبغي على الوالوما ج نتبئى اكت مكن الايكا ا ل معلكى
مككبيل الم ككاس يمالئ ككا ج نشككد الغككا ال بيعككي علككى ا ككاه الوفككوت اها ككو ي الال يك الاليمككو ل ألككك،لك نالئولو يككا ال افككة المتدككدتف
المد ألمة م ل المو ا الال يألماةيةل ألال افة الويا ية اه عية.
 ألمئالك مديل آري يتم ل مكي نالئولو يكا اكبل الاليمكو أل ناييئكيلألنتم ل عمليكة اكبل أل ناكيين الاليمكو مكي امكتات ثكااي جك كيدالاليمو فبل اابعاثي إلى الدو أل ن ييلي ألاقلي إلى مواف آمئة على مبيل الم اس من رتس اقئي مي نيكيبا يولو ية نمئعي من الت يه.
ألمغض الئ ي عن نغيي المئاخ من المتوف امت ما جك ي من  11نييليو تألال مكي ن كويي البئيكة التوتيكة لل افكة علكى م كتوى الالوكك
نمتد اتى عا  .1131ألالتالل ة اإلعامية الت مة لتعديل م،ه االمت ما ا من ج ل نا يض اابعاثا غا ا االاتبا الوكيا ي مكتالو
ال ن،كي ألال نييد على  5إلى . ٪21
 -1المباني :رلص التقييي إلى جاي يمالن نا يض امت تك ال افة ألال افة المتضمئة مكي المبكااي مكن ركتس امكتادا جكبكي لتالئولو يكا
فاةمة م ل التمميما العميااية المت اعلة م الشكاصل ألامكتادا جا مكة أل ن بيقكا اإلاكا ف ألجا مكة التالييك ألالت ويكة العالميكة الال ك ف
ألماااا الم ياه التي نعمل مال افة الشم ية ألموات ألنقئيا البئا العا لة للويا ف أليمالن ل ياما الوالوما التوديث الم كتمي لمعكاييي
البئا أل امتادا ال افة مي المبااي ج نوقا المييد من ال واةد.
 -3المواصوووالت :نيككككي التالئولو يكككا الدديكككدف التكككي يمالئ كككا ج ن كككاعد مكككي نا كككيض االابعاثكككا علكككى نكككوميي الوفوتلأل مككك ك كككا ف
المويكا لألنمميو جعلى ك ا ف ه ا الميكبا أل الق ا ا ألال اةيا ل أل مما فد يلع الوفوت الويوي تأل ا م ما مكي نعكويض ا كبة
من الئ ط ال،ي ي ت لالي االيا ف اع المواصت .
 -4الصووناعة :نالمككن اإلمالااككا الالبيككيف لتا ككيض االابعاثككا المككئاعية مككي صككئاعا ك ي ككة امككت تك ال افككة م ككل المككل أل االمككمئي
ألالو ق ألمي نا يض غا ا االاتبا الويا ي اهريى.....الخ.
م ي ألم التالئولو يا الوالية إاداث نا يض كبيي مي غا ا االاتبا الويا ي الئاندة عن المئاعةلمإائا مئوتاك إلى نالئولو يا
ديدف أل ريمة التالل ة لتلبية جمداف نا يض االابعاثا على المدى البعيد ل أل يئ وي اقكل التالئولو يكا علكى جمميكة جمامكية مالئ كبة إلكى
ن يي عملية االاتقاس إلى نالئولو يا مي البلدا الئامية ل ألعلى المدى اهألم يمالن للوالوما من ركتس ميا عكة ميامكان ا ج نشكد
الشيكا على االمت ما مي مماا أل نالئولو يا فليلة االابعاثا .
ألجرييا ندد المتا ة إلى ج الئشا ا اإلا ااية مي الم كئوس اهمامكي ألمئ كبة  ٪ 91عكن التلكوث الك،ي مكدل مئك ،رم كيئا القكي
الماعي(.)27

المبحث الثالث:االهتمام العالمي بمشكل التلوث البيئي
إ مشاللة الضباه الاليمياةي الضوةي ( )Smogألاالاتبا الوكيا ي أل نالكو الم كي الومضكي ألمشكاللة اهأل أل ألغييمالألمكا يتينك
علي ا من آثا ميئة نداأل الودألت الدأللية ماني ن دت متمة اإلا ا جيئما كا يعير علكى كوكك اه ض م كب نلكوث المكا ألال كوا
ألالتيمة أل امتئياف الموا ت ال بيعيةلم،ه المشالت ميع ا ألغييما الال يي ال ب مي ا ملوك اإلا ا الغيكي ال كليو ممكا جثكا تألت معكل
فوية عد ما ي علي اإلا ا ألفات م،ا إلى صووف عالمية لمقاألمة م،ا ال لوك مي مواأللة إعاتف التوا المئشوت.
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أليتدلى االمتما العالمي ممشاللة التلوث البيئي من رتس األيتين لاهأللى ألمي على الم توى الدارلي جأل على م توى كل تألس أل ال ااية
على الم توى الدأللي.
المطلووب األول :علووى المسووتوم المحلووي :ايككث ن ككعى كككل تأللككة إلككى مككن نشككييعا لومايككة البيئككة مككن التلوثلألنوميككل
للم اممة أل ند يد الومايةلألال ائ ى تأل المدتم مي ند يد أل مالاموة ال اميف لما ل ا من ااعالاما ر ييف.
 -1وضع تشريعات خاصة بحماية البيئة من التلوث :للتشييعا البيئية تأل ما مي رلا الكوعي أل ال كلوك البيئكي عئكد اإلا كا ل
مم ت فامي الدياةي م ل غييما من الدألس مإصدا القااو فو  12/13الم خ مي )28( 1113 /17/17لالمتعلا موماية البيئة مكي إ كا
التئمية الم تدامة إعام ة إلى إصدا نشييعا مت يفكة للموام كة علكى البيئكة مكن التلكوث الك،ي امتكد إلكى ك يكي مكن المدكاال ل أللكو نغ كل
كا ماتمكة مشك أل البيئكة م كل أل ا ف المكوة
الدياةي عن ألع مياما من ج ل الموام ة على البيئة مكن التلكوث ألذلكك متالليك
ألأل ا ف الي اعة ألأل ا ف البيئة ......الخ(.)29
 -2دور الجمعيات في حماية البيئة من التلوث :نلع الدمعيا المالواة للدماع عن البيئة تأل ا ماما مي امايت ا من التلوث ألالتي ن عى
تألما إلى الالش عن المت ببين مي نلويث البيئة من ال يئـــــــــا
أل اهميات ألمتامعت و من ج ل الوصوس إلى إتاات ولألمما مة الضغو ممو ماتل ة من ندمعـــــــا
أل م اميا إلى نالوين جاياه أل روض االاتااما اليةامية أل البيلمااية من ج ل تم الوالوما إلى االمتما ممشاكل البيئة على اوو
جمضل أل اات اك ميامة عامة نييد من ماعلية م،ه الوماية(.)11
 -3دور الفرد والمجتمع في حماية البيئة من التلوث :يالمن تأل ال يت أل المدتم مي ن بيا جاالا فااو البيئة أل القوااين ذا الملة
مئ امة البيئة أل الموام ة علي الألعلى الئيامة ألالقضا ن بيا العقوما المئمو علي ا مي م،ه القوااين مالل اي ألفوف لوماية صوة
اإلا ا ألالويوا ألالئبا مي م،ا المدتم ألغييه من المدتمعا ل إعامة إلى اشي الوعي البيئي جأل ال قامة البيئية جأل التيمة البيئية ألنئمية
الضميي اهرتفي للبيئةل ألالشعو مالم أللية الدماعية إ اة ا(.)12
كاس الشكي ة مكي الم كاممة مكن مئك الدكياةو التكي نينالك عكد البيئكة فبكل ألفوع كا ألنئ يك ،اهاالكا أل إعمكاس القكااو
إعامة إلكى تأل
ألالوفاية من الدياةو البييئية ألاشي الوعي البيئي ألمئعي مشتى جاواعي.
ككا راصككة

المطلب الثاني :على المستوم الدولي:مئت يق جألال إلى تأل اهمو المتودف مي اماية البيئة من التلكوث ثكو إلكى تأل االن افيكا الدألليكة
لتد يد التعاأل الدأللي لول م،ا المشالل.
أوال:دور األمم المتحدة :لقد جاشأ الدمعية العامة ل مو المتوكدف مكي تي كمبي  2976مياامدكا ل مكو المتوكدف للبيئكة كد كا ميعكي
نام ل ا للعمل لتيفية التعاأل الدأللي مي مداس البيئةل ألنتم ل جأللويا مياامج اهمو المتودف للبيئة مي مداس التلوث ميمايلي:
 مقاألمة التموي ألامتئ اذ بقة اهأل أل . ال ي يف على التلوث مي البوا اإلفليمية ألإتا ف مئا ق ا ال االية . التقليل من الئ ايا الا يف موميلة ن ويي التئقية. مقاألمة التغيي المئاري(.)11جما عن المداال البيئية التي ن تو اهمو المتودف مومايت ا نتم ل ميمايلي:
حماية البيئة البرية :ألذلك مالموام ة على مالواان ا ال بيعية من غاما ألجا ا ألايوااا ميية ألراصة ميمكا يتعلكا مكدمن الكدألس

المئاعية ا ايان كا ال ،يكة مكي جفكاليو الكدألس الئاميكة لقكا مبلكه مكن المكاس ل جأل معكض الم كاعدا االفتمكاتية ألمكا يكئعالل كيا ذلكك مكن
ر و ف على اه ض ألال الا .
 محاربة تلوث الهواء :يم ل نلكوث ال كوا جعكيا ا مالغكة مالمكوة أللك،لك ا كي اهمكو المتوكدف للعمكل امكدا لمئك جأل التقليكل مكن
اآلثا ال يئة للتلوث ال واةي(.)13
 محاربة تلوث البحار :يي نلوث البوا إلى جمباه عديدف مئ ا:
* التلوث اليا إلى امتادا ألماةل الئقل (فد ي تي إلى مي المال ا مي البوي جثئا ال يي).
* التلوث اإلشعاعي ال ،ي الئا و عن ن دييا ذ ية مي فاع البوا أل الموي ا .
()14
أل فد جأللي ان افية اهمو المتودف لقااو البوا ل ئة  2981امتماما كبييا موماية البيئة البويية أل الموام ة علي ا .
 -4حماية األنهار الدولية من التلووث :ال شكك ج ر كو ف نلكوث ميكاه اها كا الدألليكة نعتبكي جشكد مكن نلكوث ميكاه البوكا ذلكك ج الميكاه
الع،مة ال نتوامي مي ا الملواة التي فد نتغل على التلوثلاهمي الك،ي ي كدت م كتك الوكيث أل الئ كل مالامكة ال كيق الممالئكة مكالئ ي لآلثكا
المدميف التي نتين عن ذلك موا تارل الدأللة جأل مالئ بة للدألس اهريى الوافعة مي اوض الئ ي.
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 -5حماية البيئة في أوقات النوزاع المسول  :ا كي اهمكو المتوكدف ميك الكدألس الناكاذ التكداميي الت مكة لتمت كاس لالامكة فواعكد القكااو
الدأللي ال ا ية مامو اماية البيئة مي جألفا الئياع الم لح ل ألل،لك جصد الوكالكة الدألليكة لل افكة ال ،يكة فكيا ا موضكي ال دكو
الم لح على المئشآ الئوألية مالئ ي للئتاةج الا ييف المتم لة مي اإلشعاعا (.)15
ثانيا :دور منظمة التجارة العالمية في حماية البيئة
إ االا تفة الوقيقية لليمط مين التدا ف ألالبيئةفد مدج على م كتوى التئ كيو الكدأللي مك مئ مكة التدكا ف العالميكةلايث نكو نشكاليل لدئكة
التدا ف ألالبيئة التي كل ي متقديو نوصيا مئامبة مي مدى الوا ة إلى فواعد لتو ين التعامل االيدامي مين التدا ف ألالمعاييي البيئيكة ألفكد
ل من اللدئة ت امة عدف مشاكل على جم ا:
 -2العتفكة مكين امكو الئ كا التدكا ي متعكدت اه كياف ألالمعكاييي التدا يكة مكن ج كل نوقيكا اهمكداف البيئيكة ممكا مكي ذلكك اهمككداف
المو وتف مي االن افيا البيئية متعدتف اه ياف.
 -1العتفة مين آليا ن وية المئا عا مي الئ ا التدا ي متعدت اه ياف ألاآلليا القاةمة مي االن افيا البيئية متعدتف اه ياف.
 -3نأثيي المعاييي البيئية على الئ اذ إلى اهمواق ألراصة ميما يتعلا مالبلدا الئامية ألمشالل جك ي رموصية البلدا اهفل اموا.
إال ج المعومة التي نوا ي اللدئة أللو مشالل يةي نتم ل مي عملية اناكاذ القكيا ها كا نتاك ،ألمقكا للقواعكد العامكة مكي مئ مكة التدكا ف
العالمية جي ماإل ماع ألم،ا ما ي ي صعومة الوصوس إلى اتاةج مامة مي م،ا المدكاس ( )16مك،ا مكن كة ل جمكا مكن كة جركيى ميوكدث
التئافض مين اماية البيئة ألنقييي التدا ف اوس الد ة التي نقو متئ كيو ألمكيض المعكاييي البيئيكة مكن ركتس التدكا ف الدألليكة جي الكدألس جأل
المئ ما الدأللية.
ثالثا :دور المعاهدات الدولية في تجسيد التعاون الدولي لحماية البيئوة :نلعك المعامكدا الدألليكة اليكو تأل ا مكا ا مكي العتفكا
الدأللية معد ج نوثقي العتفا مامين الدألس ل ألمي مل نعقد العتفا الدأللية ألميأل فضايا ن و الدألسلم ل فضكية نلكوث البيئكة مأاواع كا:
البيية ألالبويية ألالدويةل نلدأ الدألس إلى المعامدا الدماعية كوميلة لوكل نلكك القضكايا التكي نوا كي البشكييةلألالتغل علكى المشكالت
العالميككة لمقككد جعككوي مشككاللة نلككوث البيئككة المككيض المككيمن للعككالو الوككديث ألالوضككا ف المككئاعية ألالتقئيككة ألمككا رل ككي مككن اقككص مككي
الغ،ا لألشح مي المياه الع،مة ألااو ا مي م ااة الغاما ألالمئا ا الاضيا ألااقياض متال ماتل ة مكن ال يكو ألالويوااكا كااكي
نشالل عامل نوا البيئة لألمما ج البيئة نعتبي نياثا مشتيكا لإلا ااية مقد غد امايت ا أل الموام كة علي كا جمكيا عكيأل يال يتميكي مأمقكي
العالمي(. )17
ألمن م،ا المئ لا ايصي الدألس على الئ وض مالتعاأل الدأللي مي م،ا المداس موا كا ذلك من رتس التعكاأل ال ئكاةي جأل الدمكاعي ل
ألنوقيقا ل ،ا ال دف جميمي العديد من االن افيا ألالمعامدا الدأللية التي نض ألنئ و اهمل ألاإل يا ا ألالوا بكا مكي مدكاس امايكة
البيئة مم ة عامة جأل ه ل اماية م،ا العئمي جأل ذاك من عئاصي البيئة مم ة راصةلم ئاك المعامدا التي ن دف إلى اماية البيئكة مكي
مدموع الألمئاك البعض اهري ال،ي ي تو موماية ال وا جأل الما جأل الوياف البيية جأل البويية.
ألفد ش د ال ئوا اهرييف نيايدا ماةت مي عدت الم نميا المتاممة مي ت امة نلوث ال كوا ألالمكا ألامايكة الم كااا الاضكيا
جأل الو ام على اهاواع الئات ف من الويوااا ل جأل مالاموة التلوث ال ،ي ألمقاألمة الضوعا (.)18
()19

*بعض االتفاقيات الدولية واإلقليمية الخاصة بحماية البيئة البحرية:
 -2االتفاقيات الدولية  - :م نمي ألاشئ ن لمئ نلوث البوا المالوة للمتاة ( 26-8وا .)2916
 مشيألع ان افية نلويث المياه مالمويألفا  16جكتومي .2935 ان افية مئ نلويث البوي مالمويألفا لئد .2954 ان افيا ئي لقااو البوا لعا .2958 ان افية ميألك يل  19اوممبي  2969ألاالن افية الااصة مإاشا صئدألق تأللي للتعويض عن اهعيا الئا مة عن التلكوث مالمويألفكامي  19اوممبي الى  28تي مبي .2972
 ان افية مئ التلوث البويي الئا و عن إغياق الئ ايا ألالموات اهريى لئد من  31جكتوميالى  23اوممبي. 2971 االن افية الدأللية لمئ التلوث من ال ن (.)78/73 ان افية اهمو المتودف لقااو البوا لعا .2981 -2االتفاقيات اإلقليمية:
 ان اق التعاأل لوماية موي البل يا من التلوث مالئ ط كومئ افن.2967
 ان اق التعاأل لتدا ك موي الشماس مالئ ط مو .2969- 237 -
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 ان افية مئ التلوث البويي موام ة اإلغياق من ال اةيا ألال ن جملو .2973 ان افية مئ التلوث من ممات البيما يل .2974 االن افية الااصة موماية موي البل يا .2974 ان افية اماية البوي اهميض من التلوث .2976 ان افية الالويي اإلفليمية للتعاأل مي اماية البيئة البويية .2978* بعض االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة الهوائية من التلوث:
 ان افية ال ضا الاا ي لعا .2967 ان افية ئي لعا  2977للوماية من نلوث ال وا من الضوعا أل االمتيا ا . ان افية ائي لعا  2979مشأ نلوث ال وا الدوي معيد المدى عبي الودألت. االن افية الالئدية – اهمييالية لعا  2975مشأ نغييي ال قل. ان افية مييئا لوماية بقة اهأل أل مي  2985/13/11ألالبيألنوكوس التكام ل كئة  2987مشكأ المكوات الم كتئ ،ف ل بقكة اهأل أل أل التكيجعيمي عن مماتفة  256تأللة .
* بعض االتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر:
 الميمو فو  11/82الم خ مي  27يئايي  2982المتضمن المماتفة على البيألنوكوس الاا موماية البوي اهمكيض المتومكط مكنالتلوث الئاش عن مي الئ ايا من ال ن ألال اةيا ألالموف مي ميشلواة يو .2976/11/26
 الميمو فو  13/82الم خ مي  27يئايي  2982المتضمن المماتفة على البيألنوكوس الاا مالتعكاأل علكى مالاموكة نلكوث البوكياهميض المتومط مالئ ط ألالموات الضا ف اهريى مي الواال ال ا ةة ألالموف مي ميشلواة يو .2976/11/26
 ااضككما الدياةككي إلككى ان افيككة مييئككا لومايككة بقككة اهأل أل ألذلككك ممو ك ملوككا الميمككو اهمامككي فككو  54/91ييككدف مككمية عككدت27الم رة مي .1111/13/19
ألك،لك ان افيا ميألك ل الااصة مالم أللية المداية مي االة التلوث البويي أل اهعيا الئا مة عن التلوث مالمويألفا .
اهمي فو  27/71المتعلا ممماتفة الدي اةي على االن افية الدأللية الااصكة مالم ك أللية المدايكة الئا مكة عكن التلكوث البتيأللكي المئعقكدفمي ميألك ل ييدف ممية عدت  53مي .2971/18/14

خاتــــــــــمة
ا تئتج ج ماميف التلوث البيئي جصبوي عامة نمي كل واا اياف ال يت ألالمدتم ألالدألس ألنئاس من البيئة ال بيعة ألما موف ا مكن
كاةئا اية ل ألما يالمن مي وم ا من المياه الدومية ألما ي بح مي مكماة ا مكن ال يو لألمكا يعكير مكي ميام كا مكن اهمكماك ألغييمكا مكن
الالاةئا البوييةلم ي مم ة عامة إم ات للممات ال بيعية كال وا أل الما جأل اه ض عن ييا الملوثا ال امة جأل الا يف.
ألا ككيا ل ك ،لك مقككد ااتلككي مشككاللة التلككوث البيئككي امتمامككا كبيككيا مككي العككالو لككدى المشككيعين أل العلمككا ألالماتمككين علككى كككل الم ككتويا ل
ألاضيي جيضا مإمتما المئ ما العالمية ألالو ئية ألاليممية ألغيي اليممية.
ألفككد ان قككي مي ك اآل ا علككى امايككة البيئككة مككن التلككوث الكك،ي ي ككببي اإلا ككا اتيدككة اشككا اني الماتل ككةل ألفككد اككتج عككن ذلككك م ك نميا أل
نوصيا ن دف إلى اماية البيئة من التلوث.
ألمعد م،ا الو فة البو ية ا تالص الئتاةج التالية:
 ييتات نلوث البيئة مت و العلو أل التالئولو يا أل ياتف ال الا ألالت و المئاعي ألالي اعي. جر ي فضايا التلوث مي العالو نلوث ال وا ه نأثييه مباشي مي الموة ألالمئاخ ألامتئياف بقة اهأل أل ألنالو الضكباه الاليميكاةيألالم ي الومضي.
 إ التشيي ألاده ال يال ي لمئ التلوث البيئي تأل نومي شيأل ألإ يا ا ااتف مي التئ ي ،ألالمتامعة من فبل ج يف متاممكة مدااكنئمية الوعي العا مالقضايا أل الماا ي البيئية.
 ميامة التئمية ال ييعة ألاالمتغتس المال للموا ت مامتادا نقئيا إاتاك غيي متةمة أل التي انبع كا ك يكي مكن الكدألس جأل الكبعض مئ كاجت إلى ياتف معدس التدمو البيئي ل ألامتئياف الموا ت ال بيعية أل ياتف التأثييا ال لبية على البيئة.
 يوتاك العالو ألمتعاأل م ا ل يئا اليممية ألغيي اليممية الم تمة مالبيئة ألمن رتس اقل التالئولو يا ألالتئ يا مك ال يئكا ألالمئ مكاالدأللية إعدات مياامج لبئا القد ا مي مداس اماية البيئة من التلوث ألآري للتوعية ألاإلعت البيئي ل ألإاشكا مياككي لقواعكد المعلومكا
ألالبيااا .
 الوا ة إلى مياكي جمواث علمية ألت اما ميدااية متعلقة مأمن البيئة أل موا تما من فبل الق اع العا ألالاا .- 238 -
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 المد من االمتما مالتيمية البيئية ألاشي الوعي البيئي مي مل الد ل البيئي. إ الم ئوس اهمامي مي اابعاث الغا ا الاليمواية مي الدألس المئاعية مم ت جمييالا ألالمين ألادمما نمد عئ مكا ا كبة  ٪ 45مكناالابعاثا الاليموايةل مالدألس الئامية نومل الدألس المئاعية الم ك أللية الالبكيى مكي اابعكاث غكا ا االاتبكا الوكيا ي ممالكي مكن نكأثيي
على الموة ألالمئاخ أل بقة اهأل أل لمعلى م،ه الكدألس ركتس العقكوت القليلكة القاتمكة امكتغتس ميامكا ذا نالل كة معالكة أل التالئولو يكا
الدديدف ألامتئاتا إلى جادث جتميا الميا عة مدفة اوس ام ،ة االابعاثا ألاالفتماتيا ألال ياما أل التالئولو يا .
 إ العالو يتوق إلى م تقبل جمضل مي ميئة ا ي ة صوية مدأل غا ا ألال ممو لمالا ي ما ألاعح م و ي دت الالو ألالبشيية مكإذا لكوامد جيديئا إلى ميئتئا مإائا اتما مئدمن جا ئا مي ميئة ميتةلألم،ا ما ااشاه

قائمة الهوامش والمراجع
 -2ت/تاألت عبد الي اق البا  -اهما
. 45
 -1مو ف اهعياف ل آية فو  21من القيآ الالييو .
 -3يوال إمياميو جامد يوال – البيئة أل التشييعا البيئية – تا الوامد للئشي ألالتو ي – عما – اه ت  -بعة جأللى . 11 -1118
 42ألما يلي ا.
 -4ا ل المي ال اما –
 -5ت /عبد اليامن مومد العي وي  -شيا فااو البيئة من المئ و الئ ي أل التيموي -تا ال الي الدامعي – اإلمالئد ية -بيف 14. -1116
 -6يوال إمياميو جامد يوال – البيئة أل التشييعاآ البيئية -ميلع ماما – 39.
 -7ا ل المي ال اما – 51.
 -8مومد رالد متو  -التئ يو القااواي للبيئة مي العالو,مئشو ا البي الوقوفية -بعة .81 -1115
 -9ا ل المي ال اما – . 71
 -21يوال إمياميو جامد يوال – البيئة أل التشييعا البيئية -مي ماما –  42ألما يلي ا.
 -22ت /عبد اليامن مومد العي وي  -شيا فااو البيئة من المئ و الئ ي أل التيموي -مي ماما – . 17
 -21يوال إمياميو جامد يوال – البيئة أل التشييعا البيئية -مي ماما – ..51
 -23ا ل على الموف االلالتيألاي التالي www.beeaty.TV- :جر ا ثق اهأل أل .
 -24ا ل على الموف االلالتيألاي التالي:
www.greenpeace.org/lebanon/ar/campaigns/peaceful-energy/climate-change.
 -25مدلة العيمي المات ف عن أل ا ف اإلعت مدأللة الالويي – العدت 591ما 261. -1117
 -26مدلة العيمي المات ف عن أل ا ف اإلعت مدأللة الالويي – العدت 593جمييل258. -1118
 -27مدلة العيمي المات ف عن أل ا ف اإلعت مدأللة الالويي – العدت 587جكتومي -1117من الم وة  261إلى الم وة . 266
 -28القيا المات عن الدييدف اليممية العدت  43مئة 1113.
 -29مئاك معض الو ا ا التي جاي ي ل ا م مة الموام ة على البيئة من التلوث إلى اا أل ا ف البيئة مئاك أل ا ف الييلأل ا ف الد ارليةلأل ا ف المئاعةلأل ا ف البتيألس ألال يألف
المعداية.
 -11اا ي مي م،ا الشأ المي /ت .معيد ال يد فئديل "آليا نعويض اهعيا البيئية – ت امة مي عو اها مة القااواية ألاالن افيا الدألليكة -تا الدامعكة الدديكدف للئشكي -بعكة
. 65 -1114
35.
 -12ت /عبد اليامن مومد العي وي -شيا فااو البيئة من المئ و الئ ي ألالتيموي-مي ماما-
71.
مومد عميا – ال يامة التشييعية لوماية البيئة مي ممي ألف ي أل تأل االمو المتودف مي امايت ا -مي ماما –
 -11ت /ما
91.
 -13ت /جامد اشير – الم و القااواي للبيئة مي عو مبدج جملمة القااو المعاصي -تا الالت القااواية للئشي – ممي -المدلة الالبيى – بعة – 1118
142.
مومد عميا – مي ماما-
 -14اا ي مئوت االن افيا مي مي ما
. 153
 -15ا ل المي ال اما –
 -16يامي رضي اوير – مبدج عد التدرل أل ان افيا نوييي التدا ف العالمية – مالة تكتو اه– كلبية الوقوق – امعة عين شمل – ممي – 434 – 1112إلى . 437
 -17ت /تاألت عبد اليا ق البا -اهما الدمتو ي لوماية البيئة من التلوث لمي ماما. 228 -
 -18اا ي مي م،ا العدت – المي التالي :ت /ا ن جمالييين -القااو الدأللي للبيئة -تا الئ ضة العيمية للئشي – بعة . 1116
 -19اا ي مي م،ا المدت الميا التالية:
 -2عبده عبد الدليل عبد الوا ث  -اماي ة البيئة البويية من التلوث مي التشييعا الدأللية ألالدارلية -المالت الدامعي الوديث -اإلمالئد ية – بعة . 1116
-1ت /مومد الئيا – اماية البيئة البويية  -ت امة مي القااو الدأللي – الئاشي -مئشأف المعا ف ماإلمالئد ية – بعة . 1116

الدمتو ي لوماية البيئة من التلوث -ت امة نوليلية مي إ ا الم و القااواي للبيئة ألالتلوث -تا ال الي الدامعي -اإلمالئد ية -بعة – 1117

ملخص المداخلة باللغة العربية :
نعتبي ماميف التلوث البيئي من جمو المشاكل التي يعااي مئ ا العالو اذ جصبح م،ا الموعوع ي يي امتما اليجي العا العالمي ا يا لا و ني التي ماني ن دت الالو ألاالا ا مي اد
ذاني  ,ألم،لك ا نأيئا معالدتي مئوع من التيكيي من ج ل معيمة اهمباه الم تية ل ،ا المشالل  ,ألالوصوس الى الولوس من ج ل الوفاية مئي  ,ألعليي م ،ا الموعوع ي يي ثتثة مواأل
ةي ية ألمي:
 الموو اهألس :م و التلوث البيئي كمشالل نعااي مئي الدألس الئامية ألالدألس المئاعية  :ألفد عالدئا مي م،ا الموو الئقا التالية :نعيي التلوث البيئي  ,جاواع التلوثُ
ُ
التلوث االشعاعي ,التلوث الماةي  ,مشاللة نمديي الئ ايا المئاعية من الدألس المئاعية الى الدألس الئامية
التلوث التيامي ,
البيئي -التلوث ال واةي ,
 الموو ال ااي  :ااعالا جأل جثا التلوث البيئي على الدألس الدألس الئامية ألالدألس المئاعية  :ألفد كياا على ثتثة آثا ةي ية ألمي :اثا فد نلوا ماالا ا اتيدة ن افو م،االمشالل ألفد نلوا مالالاةئا الوية جيضا مت دت مو وتما  ,أل كياا مي اق ة ثااية على جمو اثي ي دت البشيية أل الو وت ألمو مشاللة ناكل بقة اهأل أل  ,جما اهثي ال الث
مالا اوس مشالل التغيي المئاري كمشالل اانج عن التلوث ال واةي مم ة راصة أل نآكل بقة اهأل أل .
 الموو ال الث  :االمتما العالمي ممشالل التلوث البيئي  :ممعئى االمتما العالمي على المعيد الدارلي جي على صعيد كل تأللة –اصدا نشييعا تارلية –تأل الدمعيامي مالاموة التلوث البيئي اعامة الى تأل المدتم  ,ألاالمتما العالمي على الم توى الاا ي – تأل مئ مة اهمو المتودف أل تأل مئ مة التدا ف العالمية ألجيضا تأل
االن افيا الدأللية .
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مشكلة التلوث البيئي

 تومي هجيرة.د

.ه المشاللة مول المدارلة، مي اهريي اات يئا الى الايألك مئتاةج ألنوصيا ميما ياص م-

Résumé en Francais
La pollution est un phénomène ou élément perturbateur d’un équilibre établit plus particulièrement cet élément est nuisible a la vie .la
pollution peu être autoptique c’est a dire par l homme ou d origine non humaine. Et pour étudier se problème en a concentré sur trois
chapitre essentiel
1-Le premier chapitre la notion de pollution de l’environnement subi par les pays en développement et industrialisées
2-Le Deuxième chapitre : les effets de la pollution environmentale avec les pays en développement et industrialisées.
3-Le Troisième chapitre : global attention sur le problème de la pollution environmentale
A la fin on a proposé des solutions pour le résoudre oubien pour la protection.
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دور اإلعالم البيئي في حماية البيئة
د .طيبي سعاد  /أستاذة محاضرة " أ " /جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة.
مديرة مخبر " نظام الحالة المدنية " بجامعة خميس مليانة.
مديرة مجلة "صوت القانون" الصادرة عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة خميس مليانة.
المقدمة
يشكل اإلعالم البيئي مكانة هامة لحماية المحيط  ,و ما فتئ هذا المجال يتنامى و يتطور ليلم بالقضايا المتعلقة بالبيئة ال سيما ان الهدف
االسمي لهذا اإلعالم يتمثل في نقل المعلومة الدقيقة ,وذلك من اجل بعث الحس البيئي .فاإلعالم بكافة وسائله و صوره المقروءة و المرئية و
المسموعة ،بالرغم من انه ال يستطيع صناعة الحدث لكنه يساهم بشكل أساسي في صياغة توجهات الرأي العام ,كما يمارس الرقابة إضافة
الى النقد و التثقيف من هنا من واجب النشاطات اإلعالمية المستقبلية أن تتزامن مع نشاطات تنموية و حضرية وبيئية ,خاصة في صياغة
توجهات الناس و سلوكهم اتجاه قضايا تتعلق بالتنمية المستدامة ,و عليه ان يخلق لغة جديدة تعبر عن نظافة تنموية تأخذ بعين االعتبار
األولويات الوطنية و المحلية مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة و الحفاظ على البيئة .فمسألة حماية البيئة وظيفة إدارية تتكفل بها الدولة
سواءا من خالل بعض الجوانب الردعية أو الوقائية ،غير أن عمل الدولة انفرادي كثيرا ما ال يحقق الغاية المنشودة  ،بل و إيمانا من
المشرع البيئي على أن مسألة حماية البيئة  ،و على الرغم من كونها وظيفة إدارية تتكفل بها الدولة اال أنها انشغال إنساني تجد دور األفراد
و الجمعيات ،يتزايد بالنظر الى انتشار الوعي البيئي ومع اتساع دائرة األضرار البيئية التي ال تهدد الدول ككيانات سياسية بقدر ما تهدد
أفراد الدولة ومكوناتها ،األمر الذي أدى بالدول الى انتهاج توجه حديث وتفعيل ما كان منها سائد ،في سبيل تحقيق الحماية الفعالة للبيئة ،1و
من هنا بات من الضروري أكثر مما مضى االهتمام بالبيئة مع إعطاء دورا هاما للبيئة والعمل على تدريب المؤهالت اإلعالمية و تأهيلها،
مع ربط البيئة بالقضايا التنموية .و من هنا إذن ضرورة تعزيز دور اإلعالم البيئي من خالل ضرورة وجود إعالم بيئي متخصص يستند
على المعرفة العلمية المتخصصة ،والسيما أن البيئة هي كل ما يحيط اإلنسان أو الحيوان أو النبات و يؤثر في تكوينه على نموه أو سلوكه
أو مجموعة الظ روف الخارجية التي تؤثر على الكائن الحي وتختلف البيئة من بيئة طبيعية الى بيئة اجتماعية الى بيئة ثقافية الى بيئة
صناعية الى بيئة اجتماعية الى بيئة جمالية ،2
مما يترتب عن استغاللها من أثار سلبية و ايجابية ،فأصبح العلم بالمشاكل البيئية و مخاطرها بفضل وسائل اإلعالم ،متاحا ألغلب الناس
وساهم منذ مطلع التسعينات في تعميم الوعي البيئي لدى العموم خاصة بين أيدي أصحاب القرار على وجه الخصوص و الهيئات
والمنظمات الدولية ،على هذا األساس كرست كل الدول والهيئات والمنظمات الدولية في العديد من االتفاقيات والبروتوكوالت منها مؤتمر
البيئة ستوكهولم في سنة  2791ومؤتمر ريوجانيرو الذي يعتبر ثان مؤتمر دولي حول البيئة سنة ،2771وهو ما يعرف بقمة األرض ،وقد
قام بالتركيز على عالقة البيئة بالتنمية المستدامة ،وقمة جوهانسبورغ في سنة  ، 1001فهكذا أصبحت وظائف اإلعالم تلعب دورا هاما في
تنمية المجتمع على أساس أن اإلعالم في ابسط تعريفاته هو استخدام وسائل إعالمية مختلفة من اجل إيصال فكرة معينة إلى كافة الجمهور
وكل ذلك بهدف إحداث تغيير في سلوكه.
وما يجب ذكره ان اإلعالم البيئي عرف مرحلته النشطة في الجزائر من خالل مصادقتها على العديد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق
اإلنسان ،ومنها ظهرت أولى البوادر التشريعية التي تجسد اهتمام الجزائر بحماية البيئة سنوات قليلة بعد االستقالل عندما أخذت الحماية
القانونية تحتل مكانتها تدريجيا في منظور السلطات الجزائرية ،ومن هنا فقد اتبعت الدولة الجزائرية في مجال حماية البيئة سياسة تهدف
الى تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي من خالل إصدار العديد من القوانين التي تنظم مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية بطريقة
تتوافق والقواعد العملية لحماية البيئة ،بحيث جل التشريعات الوطنية كرست هذا الحق على غرار المرسوم رقم  232/88المنظم لعالقة
اإلدارة بالمواطن ،وقانون البيئة رقم  20/03و قانون البلدية رقم  ، 20/22و قانون الوالية رقم  09/21اللذان قاما بإسناد اختصاصات
للبلدية ولل والية باعتبارهما المؤسسات الرئيسية لحماية البيئة على المستوى المحلي إضافة الى إنشاء هيئات إدارية مركزية أوكلت لها
مهمة السهر على تسيير قطاع البيئة .فاإلشكالية المطروحة ما هو اإلطار العام لإلعالم البيئي و ما هو دور اإلعالم في حماية البيئة وما
هي الجهود الدولية والوطنية في حماية البيئة ؟
المبحث األول  :اإلطار العام لإلعالم البيئي
إن هدف اإلعالم البيئي أن يقوم بتكوين ضمير المجتمع بأجياله المتعاقبة ناقوس الخطر لألفراد والجماعات والحكومات من أجل
الحفاظ على البيئة ،مع إقامة التوازن بين البيئ ة والتنمية من أجل الوصول إلى نهج صحيح من التنمية المتكاملة القابلة لالستمرار ،والتي
تضع في اعتبارها حاجات كامل الجماهير ،وبالتالي يساهم اإلعالم البيئي بشكل كبير في الحفاظ على البيئة وذلك عن طريق اتخاذ
إجراءات وقرارات تقوم بإلزام المواطنين وأصحاب الشركات بالحفاظ على البيئة  ،يعتبر إذن اإلعالم البيئي تخصصا جديدا في مجال
 - 1بن أحمد عبد المنعم  :الوسائل القانونية اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر ،رسالة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العام  ،كلية الحقوق  ،جامعة الجزائر 8002
ص. 7
 - 8الشيخ عبد العزيز الخياط  :البيئة في اإلسالم  ،المؤتمر العام الخامس عشر لألكاديمية آلي البيت الملكية  ،مؤسسة البيت الملكية للفكر اإلسالمي عمان 8001
ص. 3
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اإلعالم ،بدأ ينمو في مطلع السبعينيات فهذا المصطلح مركب من مفهومين :اإلعالم والبيئة .فاإلعالم هو الترجمة الموضوعية لألخبار
والحقائق مع تزويد الناس بها بشكل مستمر يساعد على تكوين رأي صائب في مضمون الوقائع ،أما بالنسبة للبيئة والتي تعني المحيط الذي
يعيش فيه اإلنسان .و ما يمكن استخالصه أن العالقة بين اإلنسان والبيئة عالقة قديمة ،وهي تختلف من مجتمع ألخر تبعا لمدى التقدم
و طرق أساليب الوعي البيئي و التي تجلت في عدة
العلمي والتكنولوجي  ،فقد شهد العقدان األخيران اهتماما متزايدا بقضايا البيئة
مظاهر لعلى أهمها تزايد و كثرة االهتمام العالمي للبيئة  ، 3فاإلعالم إذن يعتبر أحد المقومات األساسية التي تساعد في الحفاظ على البيئة ،
حيث تعمل على إيجاد الوعي البيئي مع اكتساب المعرفة ونقلها وعلى استعداد الناس أنفسهم للتفاعل معها في التوعية ،من أجل نشر القيم
الجديدة الخاصة بحماية البيئة مع الدعوة إلى التخلص عن السلوكات الضارة ،ومن هنا لضمان اإلدراك والفهم الصحيحين للعالقة التي
تربط اإلنسان بالبيئة ينبغي االهتمام والعناية بقنوات االتصال وقدرتها على األداء الجيد في إيصال المعلومات البيئية مع مساعدة األفراد
والجماعات في اكتساب مجموعة من مشاعر االهتمام بالبيئة وكذا اكتساب المهارات المختلفة لتحديد مشكالتها وكيفية حلها وجعل األفراد
والجماعات على معرفة بوسائل حماية البيئة  ،كما تستطيع وسائل اإلعالم خلق أنماط جديدة من االتجاهات االيجابية لما لها من دور
محوري في تنمية المواقف والقيم المختلفة إضافة إلى إعداد الجمهور بتقبل تغيير مواقفه وقيمه التقليدية وسلوكياته المضرة بالبيئة والتأثير
فيه من اجل تحسينها . 4فينبغي إذن على وسائل اإلعالم أن تلعب دورا في إيجاد حوار اجتماعي بين المواطنين وذلك كله من أجل الوصول
إلى القرار المشترك مما يؤدي إلى التأثير على الحكومة ،فكلما كان األمر يتعلق بالبيئة السيما أن وسائل اإلعالم تلعب دورا هاما في نقل
مشاكل الناس إلى السلطات العليا في الدولة وذلك من أجل السرعة في اتخاذ القرارات.
المطلب األول  :تعريف التوعية البيئية
تعتبر الحاجات و الدوافع من العوامل المحركة لالتصال ،و يحققه خاصة تلك الحاجات والدوافع التي يتوقع الفرد أن يشبعها و يلبيها
له اآلخرون للتكيف مع البيئة  ،5خاصة أن التوعية البيئية تعتبر عملية نقل الفرد إلى حالة الوعي البيئي وذلك على أساس توضيح المفاهيم
والحقائق والقض ايا والمشكالت المتعلقة بالبيئة مع توضيح اآلثار التي ترتبها على حياة اإلنسان وكل ذلك من أجل تحفيزه وتوجيه سلوكه
اإليجابي اتجاه البيئة ،السيما أن اإلعالم البيئي كما سبق ذكره هو عملية نشر الحقائق العلمية المتعلقة بالبيئة من خالل إيجاد درجة من
الوعي البيئي ،وصوال للتنمية المستدامة وهو من أدوات التغيير الواعي الموجه إلى بلوغ مجتمع متوازن ،يكون قادرا على التفاعل مع بيئته
بشكل إيجابي مع تنمية شعورهم بالمسؤولية اتجاه البيئة وبالتالي قدرة الفرد على تشخيص مشكلة بيئته المحلية ومن ثمة ترسيخ القيم البيئية
لدى فئات المجتمع .فاإلعالم البيئي يلعب دورا هاما في إضفاء نوع من التربية البيئية في أوساط المجتمع ،إذ أن اإلنسان يعيش منذ أن خلقه
هللا في بيئته يستمد منها قوته وأسباب نموه الفكري والمادي و األخالقي و االجتماعي و الروحي  ،و اإلنسان بما وهبه هللا من خصائص
بيولوجية تميزه عن باقي المخلوقات ،يعيش باستمرار في بيئته ،6و هذه التربية البيئية التي تعني تكوين الوعي البيئي من خالل تزويد الفرد
بالمهارات والمعارف والقيم واالتجاهات التي تنظم سلوكه وتمكنه من التفاعل مع بيئته سواءا االقتصادية أو الطبيعية ،مما يساهم في
حمايتها وحل مشكالتها ،هذه التربية البيئية التي تساعد على زيادة الوعي بالعوامل البيئية وارتباطها بصحة اإلنسان ،و إعداد الفرد على
اتخاذ القرارات السليمة لمواجهة المشكالت البيئية ،مع إكساب الفرد السلوك الواعي اتجاه البيئة من أجل الحفاظ على توازنها ،وما يمكن
استنتاجه أن التوعية البيئية هي أقدم األصول والمسائل المتصلة بثقافة الدول الديمقراطية ،حيث أن توعية الحياة الراهنة و المستقبلية تعتبر
مسؤولية البشرية جمعاء ،فالبد لكل فرد أن يأخذ دوره مهما كان بسيط في مجال حماية البيئة ورعايتها .7
و تعرف التوعية البيئية بأنها  ":عبارة عن برامج ونشاطات توجه للناس عامة أو لشريحة معينة تهدف إلى توضيح وتعريف مفهوم بيئي
معين أو لمشكلة بيئية لخلق االهتمام وال شعور بالمسؤولية وبالتالي تغيير اتجاههم ونظرتهم وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة
البيئة ،وهذا لدفع الن اس أو المواطنين من عالم الجهل البيئي إلى عالم المعرفة مما يعود بالفائدة عليهم بالدرجة األولى وللدولة بالدرجة
الثانية" .8كما يعرف زهير عابد اإلعالم البيئي بأنه ":يعتبر اإلعالم البيئي من أهم أجنحة التوعية البيئية ،بحيث يقوم بتجسيد وفهم وإدراك
المتلقي لقضايا البيئة المعاصرة و بناء قناعات معينة اتجاه البيئة وقضاياها" .ومما سبق يتضح لنا أن اإلعالم البيئي يساهم من قريب أو من
بعيد في إدراك الفرد لدوره في المحافظة على بيئته ،فالوعي البيئي إذن يعتبر ذلك المفهوم الذي يهتم بتزويد األفراد بالمعارف البيئية
األساسية و المهارات و األحاسيس و االتجاهات البيئية المرغوبة ،بحيث تمكنهم من االندماج الفعال مع بيئتهم التي يعشون فيها في إطار
تحملهم المسؤولية البيئية المنشودة التي تضمن الحفاظ على البيئة من أجل الحياة الحاضرة و المستقبلية  . 9مع العلم أن اإلعالم الغربي كان
أول من تبن ى القضايا المتعلقة بالبيئة وحمايتها سواء في الصحافة المكتوبة أو اإلعالم السمعي البصري  ،حيث كان اإلعالم الغربي في
 -3كيحل فتيحة :اإلعالم الجديد و نشر الوعي البيئي  ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم والتصال فرع اإلعالم و تكنولوجيا االتصال الحديثة
كلية العلو م اإلنسانية و االجتماعية قسم اإلعالم و االتصال جامعة الحاج لخضر باتنة  8018ص. 77
 - 7شادي عزدين  :بحث حول اإلعالم البيئي  ،سنة أولي ماجستير كلية العلوم السياسية واإلعالم ،قسم علوم اإلعالم و االتصال ،تخصص اتصال بيئي،
 8010ص .7
 - 5كيحل فتيحة :نفس المرجع السابق ص .33
6
 رشيد الحمد  ،محمد سعيد صباريني  :البيئة و مشكلتها ،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب الكويت ، 1990ص .77
 رشيد الحمد ،محمد سعيد صباريني  :نفس المرجع ص . 2 - 2يحي وناس  :اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر  ،أطروحة دكتوراه القانون العام كلية الحقوق جامعة تلمسان  ،8007ص . 155
 - 9محب محمود كامل الرفاعي و ماهر إسماعيل صبري محمد  ،التربية البيئية من أجل بيئة أفضل  ،المركز القومي للبحوث التربوية و التنمية ،القاهرة ، 8007،
ص . 307
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بداية التسعينيات يحرص على تقديم القضايا البيئية التي تخوض غمار الدفاع عنها جماعات السالم األخضر ،10لكن األمر لم يدم طويال مع
ظهور كتلة مهمة من ممثلي البيئة والتنمية المستدامة في البرلمان األوروبي مع رفض الواليات المتحدة األمريكية التوقيع على برتوكول
كيوتو،و مع ازدياد درجة حرارة األرض وتفاقم ثقب األوزون وبروز مخاطر ذوبان الجليد بدأ االهتمام بالقضايا البيئية من طرف وسائل
اإلعالم األوروبية و ظهرت تخصصات كثيرة في مجاالت البيئة .أما بالنسبة لإلعالم البيئي في الواليات المتحدة األمريكية فقد تناول
اإلعالم األمريكي الموضوعات البيئية لكن بشكل غير مكثف ،فخالل رئاسة روزفلت اهتمت الصحافة األمريكية بحماية البيئة ألنه كان
يولي اهتماما كبيرا بقضية المحافظة على الموارد الطبيعية و لم يكن هناك قلق حول األرض والغالف الجوي حتى في فترة ما بعد الحرب
العالمية الثانية ،وقد كان كتاب "الربيع الصامت" لريشل كارسون في الستينيات قد لفت األنظار إلى تأثير المبيدات على الحيوانات ،ونتيجة
للجدل الذي دار حول هذا الكتاب على المستوى الوطني أصبح هناك تيار شعبي ضاغط مهتم بالبيئة مما دفع بالكونغرس األمريكي إلصدار
قانون السياسة الوطنية للبيئة سنة  ،112797وفي سنة  2790تم إصدار جريدة ذات طابع عام في الواليات المتحدة األمريكية تطرقت إلى
البيئة مع ظهور مجالت مشهورة خصص لها مقاالت وأعداد حول مواضيع البيئة .أما بالرجوع إلى اإلعالم البيئي في الوطن العربي فهو
ظاهرة حديثة نسبيا فخالل العقود الثالثة الماضية تم التعامل مع القضايا البيئية بشكل سطحي ،فال يوجد له إذن مكانة على الساحة اإلعالمية
العربية ،اإلفريقية وذلك من خالل غياب نصوص قانونية صريحة وواضحة المعالم في ممارسة الحق اإلعالمي البيئي أو حبس اإلدارة
العمومية وفقرها للمعلومات الهامة وعجزها عن القوا عد والتقنيات لتوفير البيانات ونشرها للجمهور ،12لكن ما يالحظ ان هناك مؤشرات
إيجابية تثير االهتمام بالبيئة وبالتالي حمايتها ،والسيما التركيز على التنمية المستدامة في الدول النامية التي تشهد نموا اقتصاديا واجتماعيا،
حيث عبرت الكثير الدساتير العربية عن الحق في بيئة سليمة بين مجسد للحق ضمن المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور ،و بين
قائل بترقيتها على وجه التصريح  ، 13فال شك أن الدول العربية ليست مستثناة من تلويث البيئة  ،فالصناعة العربية رغم ضعفها خارج
قطاع المحروقات اال أنها تتميز بتخلف التكنولوجيا المعتمدة لديها  ،ما يعني أن مصانعها القديمة تعتبرمن بين العناصر الملوثة للبيئة
الفتقادها لتلك التقنيات التي تجعلها صديقة للبيئة أو أقل تلويثا لها ،ثم أن إنتاج المحروقات يعتبر من أهم النشاطات األكثر تلوثا للبيئة في
الوطن العربي علما أنها تشكل أهم مصدر للدخل لعدد معتبر من الدول
العربية  .14وبالرجوع للجزائر نجد أن ظاهرة اإلعالم البيئي ظاهرة حديثة فقد كانت اإلشارة إليها بشكل سطحي  ،لكن مع تطور الصناعة
ومن ثمة ازدياد النفايات مع ازدياد أعداد السيارات أدى إلى تلوث البيئة ،مع ظهور كذلك ظاهرة انجراف التربة والتصحر ،كل هذه
الظواهر الطبيعية تتطلب معالجة حقيقية من قبل مختلف أنواع وسائل اإلعالم  ،و من هنا نجد أن الجزائر تعتبر من بين الدول العربية
المنتجة للبترول حيث صرح وزيرها للتهيئة العمرانية و البيئة سنة  1002أن الجزائر تتكسد خسارة سنوية قدرها  3.2مليار دوالر بسبب
التلوث البيئي .15
المطلب الثاني  :أهمية اإلعالم البيئي في التوعية البيئية.
تعتبر المشكالت البيئية وتوعية جمهور الناس بمخاطرها وتربيته على ضرورة المحافظة على البيئة رغم أن هناك بعض القصور
لكننا نلمس أن هناك جهود وتجارب إعالمية لتغطية ومعالجة القضايا البيئية، 16كما أن جل التشريعات الوطنية نصت بصفة صريحة إلى
طرق إعالم المواطنين في مختلف المجاالت والسيما في مجال البيئة،
فمن الضروري أن يؤدي اإلعالم مهمته من خالل البرامج اإلعالمية التي تهدف الى توضيح خططها لكي تستطيع أداء مهمتها على أحسن
وجه ،فاإلعالم البيئي مهم إليجاد وعي بيئي ،وذلك عن طريق استعمال وسائل اإلعالم في زيادة الوعي المجتمعي بمشكالت البيئة
والوصول الى ترشيد السلوك البيئي في تعامل اإلنسان مع محيطه مع توجيه الرأي العام الى حد أن يكون إحدى القضايا المصيرية التي
يمكن أن يكون لها تشريعاتها وقوانينها الخاصة ،ويجب أن يستند الى المعرفة الصحيحة بدال من نشر النشاطات التي قد تثير الخوف في
وسط المجتمع ،فاإلعالم بوسائله يلعب دورا هاما في إيصال المعلومة وتثقيف الناس مع توسيع دائرة المعرفة وسرعة نقل المعلومة،
وبالتالي يلعب الدور اإلعالمي في التعريف بقضايا البيئة لكل مجتمع من المجتمعات العربية والعالمية خاصة مع بداية القرن الحالي دورا
كبيرا في التوعية و اإلرشاد لقضايا البيئة ذات األهمية البالغة في حياة الناس ،فأهمية اإلعالم البيئي للجمهور عنصرا أساسيا في إيجاد
الوعي البيئي مع نشر مفهوم التنمية المستدامة ،ولقد ساعدت النقلة النوعية في سرعة تناول المعلومات المتعلقة بالبيئة والتنمية على زيادة
الوعي بمشكالت البيئة .فهدف اإلعالم البيئي يكمن في تنمية القدرات البيئية وحمايتها مع ترشيد السلوك البيئي في تعامل اإلنسان مع
محيطه و تحفيزه ل لمشاركة في المشاريع الخاصة بحماية البيئة والمحافظة على المواد البيئية مع أهميته ودوره في اإلنذار المبكر مع رصد
أي خلل بيئي قد يحدث وتنويره للرأي العام مع زيادة الوعي البيئي عند السكان وإسهامه في إصدار التشريعات التي تخص البيئة .

 - 10شادي عزدين  :نفس المرجع السابق ،ص . 7
 - 11شادي عزدين :نفس المرجع  ،ص . 5-7
 - 18يحي وناس :نفس المرجع السابق ،ص . 193
 - 13بن احمد عبد المنعم :نفس المرجع السابق  ،ص . 89
 - 17فارس مسدور :أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خالل الجباية البيئة  ،مجلة الباحث ،العدد ، 8010، 7ص . 7
 - 15فارس مسدور :نفس المرجع  ،ص . 7
 - 13شادي عزالين :نفس المرجع السابق  ،ص . 7
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فموضوع البيئة إذن يحظى اهتمام العلماء والباحثين في التخصصات العلمية المختلفة أكثر من ذي قبل مع اهتمام الدول والمنظمات الدولية
كما ذكرت سابقا ،والمحرك بهذا االهتمام األضرار التي لحقت بالبيئة ،فاإلعالم كمؤسسة تربوية يلعب دورا هاما في نشر الوعي البيئي
فيحتل اإلعالم مكانة هامة لدى المجتمعات إذ انه يشارك مشاركة فعالة في نقل مفاهيم متعلقة بالبيئة.
فا الوعي البيئي ينمي فيهم الشعور بأهمية الحفاظ على البيئة .فالعالقة بين اإلعالم و البيئة عالقة ذات طابع خاص فال يمكن تحقيق
المحافظة على البيئة وترشيد استغالل مواردها و المساهمة في حل المشكالت إال عن طريق غرس الوعي في عقول األفراد و تكوين
اتجاهات صحيحة نحو البيئة ،لكن ما نالحظه أن المشكالت البيئية تتزايد مخلفة الكثير من آثارها السلبية على المجتمع و صحة األفراد ،
وهذا لدليل على وجود قصور لدى المؤسسات التربوية ومن بينها وسائل اإلعالم في ممارسة دورها في نشر الوعي البيئي بين أفراد
المجتمع  ،فالحاجة إذن إلى ازدياد التوعية البيئية في المجتمعات المعاصرة هو احد أجنحة التوعية البيئية في المجتمعات المعاصرة ،لم
يزال في تطور مستمر حتى أصبح احد أدوات نشر وتعميم ا لتنمية المستدامة المبني على الترابط بين البيئة وسالمتها والقيمة االجتماعية
والصحية ،إال أن الرسالة اإلعالمية ذو حدين قد تنحرف بين ممارسة مهامها في حال غياب اإلعالم المتخصص في مجال البيئة ،أو قد
تأتي بمردود عكسي  .في الجزائر رجوعا إلى الصحافة المكتوبة ،نجد جريدة الوطن وباللغة الفرنسية والتي تعتبر مثاال يهتم بالقضايا
المتعلقة بالبيئة كما نجد جريدة الخبر التي تقوم بتغطية نشاط كل من وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة والسياحة ،أيضا جريدة الصباح التي
تخصص صفحة أسبوعية للبيئة ،جريدة الشروق إضافة إلى جرائد أخرى تخصص لها مواضيع خاصة بالبيئة ،كما أن اإلذاعة الوطنية
بمختلف إذاعتها الجهوية تلعب دورا هاما في نشر الوعي البيئي ،كما أن التلفزيون الجزائري يخصص له برنامج في شكل إرشادات فالحيه
إضافة إلى برنامج حول البيئة .ومن هنا لعبت كل من اإلذاعة الوطنية بمختلف إذاعتها المحلية والجهوية والتلفزيون دورا هاما في
معالجة القضايا المتعلقة بالبيئة وبالتالي العمل على نشر الوعي والتربية البيئية ،ففي سنة  2777ظهر برنامجان إذاعيان تخصصا بالبيئة
على المستوى الوطني والمحلي عالجا مشكلة تلوث الشواطئ والمياه بالنفايات الصلبة والتصحر ومياه الصرف ،مع حصة خاصة
باإلرشادات الفالحية التي بثتها قناة البهجة ،وبداية سنة  1002بدأت اإلذاعة الثقافية في بث برنامج أسبوعي بعنوان "البيئة والحياة"
موضوعه كان حول المحميات والتنوع البيولوجي كما كان للقناة الثالثة برنامج أسبوعي تحت عنوان "أربعاء البيئة " ،و تجسيدا لكل
المجهودات المبذولة في إطار حماية البيئة ،وفي أواخر سنة  1023خالل اختتام فعاليات مبادرة اإلذاعة الجزائرية السنوية لسنة 1023
حول البيئة ،و التي كان شعارها "سنة من أجل البيئة و التنمية المستدامة" و التي أطلقتها اإلذاعة الجزائرية في بداية السنة بالتعاون مع
وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة ،و بمشاركة مختلف المؤسسات و الهيئات و الجمعيات المعنية بحماية البيئة  ،اذ أكد هذا األخير أنه تم خاللها
بث  3أالف حصة و  20أالف ركن خاص بالبيئة و  30ألف روبورتاج و  22حملة ذات بعد و طني من قبل اإلذاعات المحلية  ،مؤكدا أن
هذا العمل التحسيسي واسع النطاق يهدف الى تغيير سلوك المواطنين و فتح فضاءات للتبادل و التشاور حول المواضيع المتعلقة بحماية
البيئة .
وما يمكن استنتاجه في األخير أن التوعية البيئية تلعب دورا ال يستهان به في حماية البيئة  ،من جميع األخطار بمختلف أنواعها ،وتكمن
هذه األهمية فيما يلي :
* نشر الوعي المدني لدى المواطن في تغيير سلوكه نحو البيئة  ،ومشاركته مع اإلدارة العمومية والمجتمع المدني في معركة المشاكل البيئية
 ،إليجاد الحلول لها لتحقيق التنمية المستدامة.
* دفع كل شرائح المجتمع بهدف جعل كل فواعل المجتمع ،المساهمة من قريب أومن بعيد في صناعة القرار لحماية البيئة.
* تطوير فلسفة األخالقيات البيئية ،بحيث تصبح هي الرقيب على اإلنسان عند تعامله مع البيئة.
* المساهمة بشكل فعال في التقليل من المشاكل البيئية  ،بحيث نجد أن البشرية تحتاج إلى أخالق اجتماعية عصرية ترتبط باحترام البيئة ،
مثال كثرة الندوات للحد من مخالفات الصيد في المحميات أو كثرة اإلشهارات للحصول على رخص البناء  ،لتفادي وقوع بعض األخطار
تضر بالمجتمع بأكمله.
* تشكل الوسائل اإلعالمية في خطابها و وسائلها و أعمالها  ،فضاءا و تعبيرا عن جمع اآلليات والتكتيكات لنشر التقارير العلمية و تدوينها
من أجل بناء وعي بيئي محلي و عالمي  ،و الضغط على الحكومات و الشركات التي تسبب تلوثا بيئيا عالميا  ،و المساعدة أيضا في تشكيل
وعي جماعي اجتماعي بقضايا البيئة على اعتبار أن االهتمام المجتمعي  ،يجب أن يسبقه عمل إعالمي تربوي  ،يضفي على الموضوع
المطروح للنقاش نوعا من الشرعية .
* فازدياد الكوارث الطبيعية  ،التي اجتاحت دول العالم كارثة تسونامي و الفيضانات و األعاصير والزلزال واالرتفاع من درجة الحرارة ،
بحيث بلغ عدد هذه الكوارث ما بين  1000إلى  1009إلى  3131كارثة  ،بينما لم تتجاوز  92كارثة خالل سنوات  2700إلى غاية 2707
 ،لذا أصبح من واجب اإلعالم عدم التستر على مثل هذه الكوارث و إطالع الناس عليها و تفعيل وعيهم البيئي من أجل التقليل من شأنها .
و إلنجاح العمل اإلعالمي البيئي و ترسيخ الثقافة البيئية و النهوض بها  ،البد من االعتماد على بعض المناهج  ،و تتمثل في :
* تنظيم دورات تأهيل لإلعالميين بغية تحذير مفهوم حماية البيئة لديهم  ،لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع؛
* إطالق القنوات المتخصصة في البيئة و األرصاد البيئي لتعاطي التقارير عن حالة الطقس والظواهر الجوية ؛
* توعية األفراد بأخطار الجرائم البيئية وأثر ذلك على التنمية المستدامة ؛
* إعداد اإلعالميين المؤهلين لإللمام بقطاعات البيئة ؛
* التعريف بالتحديات التي تواجه عملية التوعية البيئية و التصدي للظواهر البيئية ذات الصلة بحياة المواطن  ،كتلوث الهواء و الماء  ،و
الحرص على إيصال المعلومة البيئية بشكل جيد  ،مدعمة بالحقائق الموضوعية الصحيحة؛
* توعية القائمين باالتصال في المؤسسات اإلعالمية و اإلدارات العليا فيها بأهمية دور اإلعالم في الحفاظ على سالمة البيئة ؛
* دفع جميع مكونات المجتمع لتحمل مسؤولياته تجاه المحافظة على البيئة و زيادة الوعي البيئي لديها ؛
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* تكثيف المشاركة في األنشطة و التظاهرات العربية و الدولية الخاصة باإلعالم البيئي و تزويد اإلعالميين بالمعلومات و تدريبهم من
خالل بعثات إلى الدول المتقدمة في هذا المجال .
وفي األخير يتبين لنا أن الدولة تساهم باإلنفاق الكبير النتشار الوعي  ،فنجد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ساهمت من خالل رفع
مستوى التوعية لدى الطلبة  ،عن طريق إدخال المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية والمحاضرات البيئية التي تتم دعوة رؤساء البلديات
والوالة والجمعيات حضورها والمشاركة فيها  ،كما تم فتح فروع واسعة في الماستر أو في الماجستير في التخصصات البيئية  ،كالتهيئة
والتعمير ،البيئة والعمران...الخ .
كما يالحظ أيضا أن وزارة البيئة ساهمت في تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين من خالل الندوات والبرامج اإلعالمية من كتب ونشرات و
إشهارات وبرامج تلفزيونية.
كما تساهم المنظمات غير الحكومي ة والمنظمات العالمية في التوعية البيئية ،لبناء مشروع مرفق عالمي بيئي قوي للتصدي لكل الكوارث
خاصة من ظاهرة التلوث.17

المبحث الثاني
اإلطار القانوني لإلعالم البيئي في األنظمة الدولية و الوطنية
انطالقا من قوله تعالى "وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها" ، 18بحيث سخر هللا جل وعال البيئة وما تخرجه من النعم والخيرات
 ،فهي ليست لفرد أو لجيل بعينه  ،و إنما هي حق لألجيال المتعاقبة جيال بعد جيل ،إلى أن يرث هللا األرض ،ومن عليها  ،لذا حظي اإلعالم
البيئي دورا هاما في التشريعات الدولية و التشريعات الوطنية  ،بحيث ال يمكن للمواطنين إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول القرارات العامة
التي تخص محيطهم البيئي  ،إن لم تقدم اإلدارات العمومية المعلومات الضرورية و الكافية حول حالة البيئة  ،و السيما المشكالت التي
تهددها و عن كل المخططات والبرامج و السياسات المتعلقة بالبيئة .
و عليه سنحاول معرفة اإلعالم البيئي في ظل التشريعات الدولية في المطلب األول  ،ثم معرفة واقع اإلعالم البيئي في ظل التشريعات
الوطنية في المطلب الثاني.
المطلب األول :واقع اإلعالم البيئي في ظل التشريعات الدولية
جسدت االتفاقيات العالمية و الدولية و اإلقليمية مبدأ المشاركة على وجه العموم  ،و مبدأ اإلعالم البيئي على وجه الخصوص ،فقد
دعت جل اللقاءات و الندوات الى نشر الوعي البيئي وتطوير االهتمام بقضايا البيئة عن طريق وسائل اإلعالم بمختلف صورها المقروءة و
المرئية والمسموعة .19
أوال  :االتفاقيات العالمية
يعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،السباق في تكريس حرية اإلعالم البيئي  ،هذا ما يتجلى ذلك بوضوح في أحكام المادة 27
منه التي تخول له الحرية في الرأي و التعبير و التماس األنباء و األفكار و تلقيها ونقلها إلى اآلخرين ،بأية وسيلة إعالمية أخرى.
كما أكد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة اإلنسانية المنعقد في ستوكهولم لسنة  ، 2791على اإلعالم البيئي  ،بحيث يشجع تسهيل التنقل
الحر لألخبار في كافة بلدان دول العالم  ،و على إثره تم إنشاء جهاز دولي تابع لمنظمة األمم المتحدة الخاصة بشؤون البيئة يسمى " برنامج
األمم للبيئة " لتنمية ونشر المعارف البيئية للتنسيق بين الجهود الوطنية و الدولية في المجال البيئي  ،كما يؤكد أيضا مؤتمر ريو دي جانيرو
المنبثق عن مؤتمر األمم المتحدة لسنة  2771على كل دولة أن تسهر على تشجيع توعية المجتمع و المواطنين  ،و إتاحة لهم المعلومات
على نطاق
واسع .20
أما العهد الدولي لحقوق اإلنسان لسنة ، 2799أكد هو على اآلخر على اإلعالم البيئي  ،بحيث وجدنا في أحكامه يكرس و يقدس
الحق في حماية البيئة و في حالة انتهاك هذا الحق  ،يشكل جريمة وانتهاك صريخا في حق اإلنسانية ،لذا وجب معاقبته . 21
17
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ثانيا  :االتفاقيات األوروبية
نصت المادة  08منه ا على الحق في احترام الحياة الشخصية و العائلية  ،و جعلت البيئة من الحقوق اللصيقة بحياة اإلنسان  ،وذلك
بمناسبة حادثة وقعت  ،بحيث تم رفع دعوى قضائية ضد السلطات العمومية النرويجية  ،بسبب بناء "سد هيدرو" كهربائي الذي عرض
حياة المواطنين للخطر  ،وهذا ما يشكل خطر على الحريات الشخصية أي حقهم في العيش في بيئة صحية .
22
حيث أكد المؤتمر األوروبي في سنة  ، 2780في اإلعالن الثاني حول " اإلعالم و المشاركة في مجال البيئة " المنعقد في جوهازبورغ
من واجب السلطات العمومية و جميع القوى االجتماعية وكافة المواطنين المحافظة على البيئة  ،و يجب في نفس الوقت على أن توضع
تحت تصرف كل شخص جميع المعلومات الجدية و المفيدة المتعلقة بالبيئة التي سيحافظ عليها وعلى اإلدارات نشر المعطيات بانتظام
وتقديم تقارير حول مشروع أو مخطط أو برنامج من شأنه أن يؤثر على البيئة  ،وهذا ما نصت عليه المادة الثانية في فقرتها الثانية من هذا
اإلعالن.
باإلضافة إلى ذلك نتج عن ميثاق باريس لسنة  2770تحت شعار "من أجل أوروبا جديدة" العديد من التوصيات ،كلها تركز على الدور
اإلعالم البيئي  ،بحيث سيسمح لألفراد و المجتمع بالقيام بمبادرات و اقتراحات من أجل تحسين البيئة.
كما نتج عن مؤتمر أوروبا المنعقد في سنة  ، 2772بشعار " بيئة ألوروبا "توصيتين  ،فالتوصية األولى ركزت على العوامل
والمبادئ التي تكرس تطبيق االتفاقيات المبرمة في مجال البيئة  .أما التوصية الثانية فركزت على جانب مشاركة المواطنين في حماية
البيئة  ،و هذا ال يتحقق إال إذا قامت السلطات العمومية بتوعية و تزويد المواطنين بمعلومات ومعارف علمية و تقنية لها صلة بالمجال
البيئي و حمايته .
و في األخير نستنج أن كل االتفاقيات العالمية و الدولية و األوروبية أكدت على أحقية الجمهور و المواطنين بالتمتع بالحق في
اإلعالم واإلشراك في اتخاذ القرارات ،و اللجوء إلى القضاء لحماية بيئتهم .
المطلب الثاني
واقع اإلعالم البيئي في التشريعات الوطنية
ان قوانين البيئة التي صدرت في الجزائر كان هدفها حماية البيئة ،ومن هنا ظهرت البوادر التشريعية التي تجسد اهتمام الجزائر بالبيئة
و حمايتها بعد سنوات قليلة بعد االستقالل ،في نهاية الستينيات صادقت الجزائر على االتفاقية اإلفريقية الذي كان موضوعها المحافظة على
الطبيعة
و الموارد الطبيعية في  22سبتمبر  ، 2798فمضمون هذه االتفاقية يكمن في اعتماد مخططات تنموية وطنية وإقليمية تركز على ضرورة
المحافظة على الطبيعة و الموارد الطبيعية ،و حثت على إحداث إدارة يكون هدفها السهر على تنظيم و تسيير جميع الموارد المعالجة في
هذه االتفاقيات ،كما صادقت الجزائر على االتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن األضرار المترتبة عن التلوث
بسبب المحروقات " بروكسل  "2792-21-28و على الثقافة الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي للمنطقة ،بباريس 13
نوفمبر  ، 2791ومن ثمة فقد بادر المشرع الجزائري في مجال حماية البيئة في قرار إنشاء المجلس الوطني للبيئة سنة ، 2792وظيفته
كهيئة استشارية يقوم بتقديم اقتراحات في مجال حماية البيئة  ،كما نص دستور  2799المادة  222منه على صالحيات المجلس الشعبي
الوطني بالتشريع في المجاالت التي خولها له الدستور و تدخل في مجال القانون فيما يخص:
 الخطوط العريضة لسياسة اإلقليمي البيئي وحماية الحيوانات و النباتات ؛ حماية التراث الثقافي و التاريخي و المحافظة عليه ؛ النظام العام للنفايات؛ النظام العام للمياه.كما نصت المادة  222من دستور  2787أيضا على صالحيات المجلس الشعبي الوطني  ،التشريع في مسائل تتعلق بالبيئة و تكمن في
:
 القواعد المتعلقة بالصحة العمومية  ،والسكان؛ القواعد العامة المتعلقة بالبيئة و إطار المعيشة ؛ القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية و النباتية ؛ حماية التراث الثقافي و التاريخي  ،المحافظة عليه؛ النظام العام للغابات و األراضي الرعوية؛ النظام العام للمياه.كما نص دستور  2779على مسألة حماية البيئة و هذا من خالل قراءتنا للمواد الدستورية التي تنص على أن الدولة تتكفل بالوقاية من
األمراض الوبائية و المعدية و بمكافحتها 23و بالرجوع إلى نص المادة  22الفقرة الثانية منه التي تنص على انه " يضمن القانون في
أثناء العمل الحق في الحماية ،و األمن و النظافة " .
 راجع ليلة زياد  :المرجع السابق  ،ص . 65 - 83المادة  57من دستور . 1993
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لكن رغم هذه التشريعات الكثيرة إال أن الجزائر بقيت تعاني من تدهور البيئة مما أدى إلى إصدار القانون رقم  03-20المؤرخ في 27
جويلية  1003المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،و بالرجوع الى قانون  20-03المذكور أعاله  ،فعليه تقع على عاتق الدولة
مسؤولية حماية البيئة خصوصا بعد صدور هذا القانون  ،ذلك أن الحفاظ على البيئة من شأنه أن يضمن تنمية مستدامة لألجيال الحاضرة و
المستقبلية من خالل ترشيد استغالل الموارد األولية المتجددة و االستغالل األمثل للموارد المتجددة و ضمانها الى األجيال الحاضرة و
المستقبلية  ، 24فقد حدد هذا القانون القواعد العامة التي يجب احترامها لحماية البيئة عند اإلقدام على انجاز أي مشروع ،كما ينص على
ضرورة إعالم المواطن وإشراكه في القرار و منه إعطاء أهمية للتحقيقات العمومية لمختلف المشاريع  ،25و بالرجوع الى المادة الثالثة
منه و التي تنص على انه ":لكل شخص الحق في ان يكون على علم بحالة البيئة و المشاركة في اإلجراءات المتبعة عند اتخاذ القرارات
التي قد تضر بالبيئة "  .ومن خالل تحليلنا لنص هذه المادة نستنتج ان المشرع الجزائري أقر جملة من المبادئ التي تقوم على أساسها
حماية البيئة كمبدأ اإلعالم والمشاركة  ،ومنها يبرز حق المواطنين و المجتمع المدني في الحصول على جمع المعلومات التي تتعلق بالبيئة
والتدابير و اإلجراءات المتخذة لحماية البيئة على أساس أن حماية البيئة ليست مسؤولية األجهزة الحكومية او المؤسسات المختصة بحماية
البيئة ،و إنما يتحملها جميع األفراد و حتى الجمعيات و األحزاب السياسية .رغم أن المشرع في ظل هذا القانون لم يقم بإعطاء تعريفا دقيقا
للبيئة على غرار التشريعات األخرى كالتشريع المصري والفرنسي اللذان أعطيا تعريفا دقيقا للبيئة ،حيث عرفها المشرع المصري بأنه ":
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما تحتويه من موارد و ما يحيط بها من هواء ،ماء ،تربة ،و ما يقيمه اإلنسان من منشآت"،
أما بالنسبة للمشرع الفرنسي و من خالل قانون  2799/9/20المتعلق بحماية البيئة الطبيعية ،حيث نصت المادة األولى منه على أنه":
البيئة مجموعة من العناصر هي :الطبيعة ،الفصائل الحيوانية  ،النباتية  ،الهواء  ،األرض والثروة لمظاهرة الطبيعية المختلفة ".
وبالرجوع الى قانون البلدية رقم  08-70المؤرخ في  9افريل  2770و الملغى بموجب القانون رفم  20-22المؤرخ في  11جويلية
 ،1022الذي منح العديد من الصالحيات لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية عنصر من عناصر البيئة وهذا باعتباره ممثال
للدولة  ،وهذا يتطابق مع اعتبار حماية البيئة أولوية وطنية تقع على عاتق الدولة  ،26كما منح قانون الوالية رقم 07-70المؤرخ في 9
افريل  2770الملغى بموجب قانون رقم  09-21المؤرخ في  12فيفري  ، 1021صالحيات لرئيس المجلس الشعبي الوالئي في مجال
حماية البيئة ،كما نص كل من قانون الجمعيات رقم  32-70المؤرخ في  2ديسمبر  ، 2770قانون حماية الصحة و ترقيتها رقم 02-82
المؤرخ في  29فيفري  82المعدل و المتمم  ،قانون التقييس رقم  13-78المؤرخ في  27ديسمبر  2787المعدل و المتمم على ضرورة
حماية البيئة التي تعتبر من األولويات المهمة من أجل حفظ الصحة العمومية مع تحسين اإلطار المعيشي للمواطن ،و ذلك كله في إطار
التنمية المستدامة .
أما بالرجوع الى الهيئات اإلدارية المكلفة بحماية البيئة فإن معظمها متواجدة على المستوى المركزي  ،من بين اختصاصاتها القضايا
البيئية ذات البعد الوطني حيث يوجد على مستوى الحكومة وزارة تسمى بوزارة التهيئة العمرانية و البيئة ،كما قام المشرع الجزائري
باستحداث ،في إطار الالمركزية المرفقية هياكل و هيئات عمومية تابعة لوزارة التهيئة العمرانية و البيئية ،تسهر على تسيير و تنظيم
مجاالت بيئية معينة  ،تمثل هذه الهيئات الوسيطة امتداد عمليا و تقنيا لإلدارة المركزية ،مهمتها تنظيم السياسات العامة للبيئة ،كما تم
استحداث المفتشية الجهوية للبيئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  273-03المؤرخ في  1003-21- 29و التي تتكون من  2مفتشيات جهوية
 ،تكلف المفتشية الجهوية للبيئة في الواليات التابعة الختصاصها اإلقليمي بتنفيذ أعمال التفتيش و المراقبة المخولة للمفتشية العامة للبيئة ،
وتعتبر هذه المفتشية هيئة غير ممركزة تقوم بنشاطات المفتشية العامة في مجال المراقبة والتفتيش في الواليات التابعة الختصاصها
اإلقليمي وذلك من أجل السهر على تطبيق التشريعات الصادرة في هذا الشأن من أجل ضمان سالمة المنشآت و خلوها من أي خطر او
تلوث بيئي قد يلحق ضررا على البيئة الطبيعية و الحضرية او على الصحة العمومية ،الى جانب المفتشية الجهوية للبيئة فهناك مديرية
البيئة على مستوى الوالية التي تعتبر مصلحة تابعة مباشرة للوزارة المكلفة بحماية البيئة .
كما توجد هيئات أخرى محلية أوكلت لها مهمة حماية البيئة سواء تعلق األمر بالبيئة الطبيعية كالهواء ،الماء ،التربة ،التنوع
البيولوجي ،أو البيئة الصناعية.
و بالرجوع الى قانون البلدية الجديد رقم  20-22المؤرخ في  11جوان  1022حيث منح صالحيات واسعة للبلدية ،فبالرجوع الى المواد
من  22الى  22و التي تنص على مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية ،كما يسهر المجلس الشعبي البلدي على إعالم هؤالء
المواطنين بشؤونهم على استشارتهم حول خيارات و أولويات التهيئة و التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،كما يسهر المجلس الشعبي
البلدي على وضع إطار مالئم للمبادرات المحلية  ،مهمتها تحفيز المواطنين و حثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم مع تحسين ظروف
معيشتهم ،و تؤكد المادة  19منه على أن جلسات المجلس الشعبي البلدي ،وتكون مفتوحة لمواطني سكان البلدية ،وهذا من اجل معرفة
المواطن البلدي عن األوضاع التي تجري في بلديته خاصة البيئية منها  ،كما تنص المادة  32من القانون المذكور أعاله على ان ينشئ
المجلس الشعبي البلدي  2لجان منها لجنة الصحة و النظافة وحماية البيئة و هذه األخيرة لم ينص عليها قانون البلدية رقم  08-70المذكور
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 ، 8009مخبر أثر اإلجتهاد القضائي على حركة التشريع  ،قسم الحقوق  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،جامعة محمد خيضر بسكرة بتنسيق مع جمعية هانس
صيدل ،ص . 173
 - 85لصديق بن عبد هللا  :حماية البيئة  ،دور الجامعات المحلية ،ملتقى تسير الجامعات المحلية يومي  8002 -10/ 9مخبر المغرب الكبير  ،االقتصاد و
25
المجتمع جامعة قسنطينة  ،ص . 37
 -83محمد لموسخ :نفس المرجع السابق ص . 173
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سابقا ،كما يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتخذ في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها جميع االحتياطات الضرورية و
جميع التدابير الوقائية لمكافحة األمراض المتنقلة  ،المعدية والوقاية منها ،والسهر على احترام تعليمات نظافة المحيط و حماية البيئة .
وما يمكن استنتاجه في األخير أن قانون البلدية منح عدة صالحيات للبلدية منها النظافة و حفظ الصحة والطرقات البلدية  ،توزيع المياه
الصالحة للشرب ،صرف المياه المستعملة ومعالجتها  ،جمع النفايات الصلبة و نقلها ومعالجتها و غيرها من الصالحيات المسندة إليها .اما
بالرجوع لقانون الوالية رقم  09-21المذكور سابقا ،فقد منح هذا القانون صالحيات واسعة للوالية من أجل حماية البيئة  ،اذ نصت المادة
 28منه على اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي ومن بينها تهيئة اقليم الوالية وحماية البيئة  ،و بالرجوع الى نص المادة  79منه و
التى تؤكد مسؤولية الوالي على المحافظة على النظام والسكينة العامة و السالمة التي تتمثل في سالمة البيئة و المحيط العام ،كما أنه ملزم
بمتابعة و تنفيذ قرارات المجلس الشعبي الوالئي الخاصة بحماية البيئة وجمع اآلراء والمقترحات التي تدخل في إطار المحافظة على
عناصر البيئة و ترقيتها.
و ما يمكن استنتاجه أن كل النصوص الدولية أو الوطنية فقد كرست لنا اإلجراءات القانونية لتفعيل التوعية البيئية  ،و تتجسد في عدة
صور و هي :
 – 1جمع و نشر المعلومات :
تعتبر عملية جمع و نشر المعلومات المتعلقة بالبيئة الركن الجوهري لحماية و سالمة البيئة  ،لهذا تم النص عليها في العديد من
األحكام القانونية  ،بحيث نجد المادة  02من اتفاقية أروس تلزم جميع الدول األطراف على جمع المعلومات المتعلقة بالبيئة و نشرها
للمواطنين عبر االنترنت خاصة .
و باإل ضافة إلى ذلك تلزم هذه االتفاقية أيضا جميع األشخاص الذين يمارسون نشاطات لها عواقب سلبية على البيئة إعالم السكان
بهذا التأثير على محيطهم البيئي و على المنتجات التي يستهلكونها.
كما نجد أيضا بعض البلدان األوروبية و اإلفريقية تحرص على عملية جمع المعلومات و نشرها  ،بحيث تعطي البلدان األوروبية
بإعالم مواطنيها  ،و السيما المنظمات غير الحكومية بمشاريع النصوص القانونية والتنظيمية باقتراحات التوجيهات المعنية بالبيئة عن
27
طريق نشرها في الجرائد الرسمية و منحهم إمكانية تقديم اعتراضات و انتقادات بشأنها .
أما بالنسبة للبلدان اإلفريقية على غرار بوركينافاسو قامت بوضع " برنامج المساعدة التقنية لالتصال واإلعالم و حماية البيئة "
 ،إلعالم السكان و القيام بحمالت و ملتقيات من أجل معرفة المشاكل البيئية إليجاد الحلول لها.
أما في الجزائر  ،فنجد هناك مديرية فرعية لالتصال و التوعية في مجال البيئة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07/02
و نشر اإلعالم البيئي بواسطة االنترنت  ،بما ينسجم مع المنظومة الوطنية لإلعالم .28
 ،المؤرخ في  1002/02/09من أجل توزيع
 –1االطالع على الوثائق اإلدارية :
تكريسا لمبدأ الشفافية و مبدأ الديمقراطية التشاركية  ،نالحظ أن معظم النصوص القانونية تؤكد على حق المواطنين لالطالع
على الوثائق اإلدارية كقاعدة عامة  ،بحيث نجد المادة  09من القانون رقم  20-03المذكور سابقا  ،المتعلق بالبيئة  ،تمنح ألي شخص تقديم
طلب إلى الهيئات المعنية للحصول على البيانات المتعلقة بحالة البيئة و اإلجراءات التى اتخذتها اإلدارة في هذا الشأن .
باإلضافة إلى ذلك نجد قانون البلدية رقم  20-22و قانون الوالية رقم  09-21يعطيان الحق أيضا للمواطن من أجل الحصول على
نسخة من المداوالت خاصة المتعلقة بالبيئة  ،و لكن تحت نفقته  ،و هذا ما يؤكده قانون الوالية رقم  ،09-21كما نجد أيضا في بعض
الحاالت أن الوالي ملزما بإصدار قرارا إداريا يتم إلصاقه في مقر الوالية و مقر البلديات و األماكن المخصصة للجمهور ونشره في
جريدتين يوميتين  ،لدعوة الغير سواءا كان شخصا طبيعيا أو معنويا إلبداء رأيه في أشغال و أعمال التهيئة أو المنشات المزمع إنجازها .
و عليه تقدم طلبات االستشارة إلى الوالي المختص  ،الذي بدوره يعين محافظا لتسجيل ما قدم من آراء ورغبات و تظلمات كتابية
أو شفوية تنصب على األشغال أو أعمال التهيئة أو المنشات التي تتعلق بها دراسة مدى التأثير في البيئة في سجل خاص  ،و إذا لم يرد أي
تصريح في نهاية شهرين  ،يقفل السجل الخاص بمالحظة " ال شيء "
 – 3التحقيق العمومي :
يعتبر التحقيق العمومي من أقدم اإلجراءات اإلدارية المطبقة  ،و هذا لتحقيق الديمقراطية اإلدارية و شفافية العمل اإلداري ،
بحيث تم تطبيقه ألول مرة في مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية ،ثم امتد إلى نطاق مجال البيئة خاصة أثناء إعداد المخطط التوجيهي
للتهيئة و التعمير ومخطط شغل األراضي و رخصة البناء .
لذا نجد أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم بتعليق إعالن مشروع إنشاء المصنفة في مكان إقامتها خالل  08أيام  ،قبل الشروع في إنشاء
هذه المصنفة في مقر البلدية المعنية  ،و كذا نشرها في جريدتين يوميتين باللغة العربية واللغة الفرنسية  ،و تقع عملية النشر و اإلعالن على
عاتق صاحب طلب المشروع .
و بعد االنتهاء من عملية تلقي المالحظات و اآلراء  ،يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإصدار الترخيص أو رفضه خالل مدة
شهر من تاريخ إيداع الملف  ،إذا كانت المنشآت من الصنف الثالث  ،أما إذا كانت المنشآت من الصنف الثاني  ،فإن الوالي صاحب
 -87ليلة زياد  :المرجع السابق  ،ص . 35
 - 82مرسوم تنفيذي رقم  ، 06/01المؤرخ في  ، 8001/01/06المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة تهيئة اإلقليم و البيئة  ،ج ر  ،الرقم  ، 00الصادرة في
.8001 /01/ 10
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االختصاص في منح الترخيص أو رفضه خالل  22يوما من تاريخ إيداع الملف  ،أما المنشآت المصنفة من الصنف األول  ،فيصدر الوالي
قرار منح الترخيص أو رفضه خالل أجل  70يوما من تاريخ إيداع الملف  ،مع العلم أن صاحب المنشأة  ،له الحق في الطعن القضائي ضد
قرار الرفض خالل أجل أقصاه  2أشهر من تاريخ التبليغ  ،أمام المحكمة اإلدارية  ،سواء كان قد صدر من طرف الوالي أو من طرف
29
رئيس المجلس الشعبي البلدي  ،حسب أحكام المادة  817من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية .
مع العلم أن كل المالحظات و اآلراء التي يبديها المواطنو ن و سكان البلدية تكون على سبيل االستئناس  ،بحيث يمكنها أن تقبلها اإلدارة أو
ترفضها .
الخاتمة:
و في األخير الحظنا ان كلمة " المشاكل البيئية"  ،هي حديث كل الوسائل اإلعالمية سواء كانت وطنية أو دولية  ،خاصة في السنوات
العشر األخيرة  ،و هذا بعد اكتشاف اآلثار السلبية المدمرة للبيئة  ،والناجمة عن التطبيقات المعاصرة للتكنولوجيا المتقدمة ،مما يستلزم
قيام وسائل اإلعالم بتسليط الضوء على مشكالت البيئة  ،وخلق الوعي بقضاياها مع تعزيزه و تنويره و حثه على بذل المجهودات مع
الدولة ،للمحافظة على البيئة  ،و القضاء على كل اإلضرار التي تهددها ،فبفضل اإلعالم البيئي الراشد  ،أصبح المواطنون أكثر إدراكا
لطبيعة الرهانات التي تنطوي عليها الكوارث الطبيعية  ،و الصحية التي اجتاحت العالم .
باإلضافة الى ذلك ،سيبقى اإلعالم البيئي حاضرا بقوة ذو فعالية في نشر و نقل كل المعلومات و األفكار المتعلقة بالبيئة  ،لجعل كل
فواعل المجتمع بما فيها الجمعيات و والمسؤولين و المنتخبين والمنظمات الحكومية  ،في تحمل المسؤولية ،للعيش في بيئة سليمة و بذل
المجهودات للقضاء على كل ما يهددها  ،بحيث يعتبر موضوع البيئة ،مهمة اجتماعية بحتة تقوم على التآزر و التكامل بين مختلف
القطاعات للمحافظة على كافة عناصرها  ،والسيما أن حماية البيئة أصبح ضرورة ال مفر منها اذ البد من توفير كل المقومات األساسية
من اجل نجاح هذه الحماية  .كما البد إن يلعب اإلعالم دورا بارزا وحاسما في إيصال المعلومة مع نقلها خاصة مع تطور وسائل اإلعالم
في عصرنا الحالي الذي يمكن إن يساهم مساهمة ايجابية في حماية البيئة كما البد من تعزيز دور اللجان في حماية البيئة مع ضرورة
تطبيق القوانين المتعلقة في حماية البيئة وال يكفي تطبيقها و انما الردع لكل من يخالف هذه القوانين و بالتالي يعمل على اإلضرار بالبيئة
والسيما ان الجزائر تعاني من أضرار ببيئية وتدهورها  .رغم وجود قوانين كثيرة تنص على حماية البيئة .
و ما يمكن ذكره أن الفرد هو السبب الرئيسي بالدرجة األولى في القيام بنشاطات تضر بالبيئة وتهددها وذلك بسبب نقص الثقافة البيئية في
أوساط المواطنين .فالبد إذن من تضافر كل الجهود الوطنية من عمل الدولة و الجماعات المحلية و المواطنين للحفاظ على البيئة .
وقد أصبح اإلعالم يلعب دورا هاما في التعريف بقضية معينة مع تنويرها للرأي العام ,و من اجل نجاحه في القيام بمهامه،البد ان يكون
هناك تعاونا بين المؤسسات اإلعالمية و الهيئات و والمسؤولين عن البيئة ،فمن دون هذا التعاون لن يستطيع اإلعالم أداء مهامه ,كما البد
من التخصص في القضايا المتعلقة بالبيئة و تشجيع اإلعالميين للغوص في هذا المجال ،الن التخصص في العلوم البيئية هو تخصصا
جديدا .كما يجب على السلطات أن تبذل قصارى جهدها في وضع اآلليات الفعالة لتعزيز دور اإلعالم في حماية البيئة .

 - 89قانون رقم  ، 06/02المؤرخ في  ، 8002/08/86المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  ،ج ر  ،رقم  ، 81المؤرخة في ، 8002/08/86
ص.3
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2
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 1أستاذ مساعد .المعهد التقني -بعقوبة مصطفى النجار
 2مدرس  .معهد التقني-بابل علي الموسوي
 3مدرس  ,المعهد التقني ـ بعقوبة ,تحسين علي ياسين .

الخالصة:
تمر البشرية حاليا بثورة تقنية جارفة ولعل من أهم مالمح هذه الثورة هو كم معلومات الهائل والمتراكم
والذي يتدفق بغزارة من كل صوب وحدب وتستمد مفردات هذا الكم الهائل من الموجودات الطبيعية والبشرية
على سطح األرض  ,وهذه المعلومات منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بشري فالطبيعي منها يستمد معلوماته
من الطبيعة نفسها ومن أمثلة ذلك ( تضاريس األرض وأعماق البحار والمحيطات وإشكال األنهار وخصائص
التربة وأنواعها وطبيعتها وأنواع أشجار الغابات وغيرها ) إما المعلومات البشرية فتتعلق بالسكان وخواصهم
والمعلومات االقتصادية واالجتماعية وطرق المواصالت وخطوط الكهرباء.
Geographic Information System(GIS)in Iraq

Dr. Mustafa Ahmed Rijab 1, Ali I .Al-Mosawi 2 , Tahseen Ali Uaseen 3.
Abstract:
Currently undergoing human revolution Technology sweeping Perhaps one of the
most important features of this revolution is how the massive information and
accumulated flowing profusely from every corner of the world and draws
vocabulary of this vast amount of natural and human assets on the ground, and
this information is what is normal and what is human Vatabiei them draws its
information from nature itself examples include (terrain and the depths of the seas
and oceans forms rivers and soil characteristics and types, nature and types of
forests, etc.) either information human relates to population and their properties
and economic and social information and roads and power lines.
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المقدمة : Introduction
تصنف الشعوب واألمم في المستقبل حسب نوعية وكمية المعلومات والبيانات التي تمتلكها ومدى ما تولده
من معرف يمكن إن تبدع حضارة وتصنع رقيا وتقدما يغزو أفاق العالم الواسعة بمنتجات األنفع واألقوى
واألرخص سعرا في إن واحد
نظم المعلومات الجغرافية مثل العلوم األخرى بمراحل تطور إلى يومنا هذا ،ومازال يتطور وتزداد اهميتة مع
زيادة إمكاناته وسهولة الحصول على المعلومات من مخرجاته .حيث نجد إن الكثيرين يرون إن ميالد هذه
النظم يتفق مع ظهور النظام الكندي في عام 4691م والذي يعد أول نظام متكامل في مجال نظم المعلومات
الجغرافية ،حيث أجريت عملية ترقيم الخرائط وربطها بمعلومات وصفية على شكل قوائم واعتماد نظام إحداثي
لربط اللوحات ببعضها  ،وقد احتوى النظام على سبع طبقات خاصة بالزراعة والتربة والثروة الحيوانية
واستخدامات األراضي  .ثم ساهم المهندس المعماري األمريكي (هوارد فيشر) في نهاية عام 4691م في جامعة
(هارفارد) من إنتاج النسخة األولى من برنامج ( )SYMAPإلنتاج خرائط الحاسب اآللي ،وساهم معمل جامعة
(هارفارد) في تدريب العديد من الطالب المهتمين بنظم المعلومات الجغرافية] .[1نظام المعلومات
الجغرافية ( ،)Geographic information system GIS:هو نظام قائم علىالحاسوب يعمل على جمع
وصيانة وتخزين وتحليل وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية .وهذه أنظمة تعمل على جمع وادخال
ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات المكانية والوصفية ألهداف محددة ،وتساعد على التخطيط واتخاذ
القرار فيما يتعلق بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في السكن ،باإلضافة إلى قراءة البنية التحتية ألي مدينة
عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات  ،LAYERSيمكننا هذا النظام من إدخال المعلومات الجغرافية (خرائط،
صور جوية ،مرئيات فضائية) والوصفية (أسماء ،جداول) ،معالجتها (تنقيحها من الخطأ) ،تخزينها،
استرجاعها ،استفسارها ،تحليلها تحليل مكاني وإحصائي ،وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في
شكل خرائط ،تقارير ،ورسومات بيانية أو من خالل الموقع اإللكتروني ] .[2تساعد نظم المعلومات الجغرافية
في اإلجابة عن كثير من التساؤالت التي تخص التحديد (ما هو النمط الزراعي ،ما أنواع المحاصيل المناسب
زراعتها في الوحدة الزراعية) ،القياسات (ما مساحة واحداثيات الوحدة  ،52ما هو قطر انبوب الري الذي
يروي) ,والموقع (أين تقع الوحدة الزراعية الفالنية) ،والشرط (ماهى أنابيب الري التي قطرها 033مم في
منطقة ما) ،والتغير (درجة ملوحة التربة من عام  4692إلى العام  ،)5339والتوزيع النمطي (ماهى العالقة
بين توزيع السكان ومناطق تواجد المياه)].[3
المركبات األساسية لنظم المعلومات الجغرافية:
أجهزة الحاسب اآللي( , )Hardwareبرامج الحاسب اآللي ( , )Softwareالمعلومات ( , )Dataالطاقم
البشري المدرب ( , )People- Human Resourcesأساليب التشغيل – اإلدارة ( Method and
 , )operating practicesالمعلومات ( , )Informationالمتطلبات المادية( , )Fundsالمتطلبات
الفنية( , )Hardware and Softwareالمتطلبات البشرية(.)People
تتألف نظم المعلومات الجغرافية من عناصر أساسية هي المعلومات المكانية والوصفية وأجهزة الحاسب اآللي
والبرامج التطبيقية والقوة البشرية (األيدي العاملة) والمناهج التي تستخدم للتحليل المكاني .سيتم التركيز هنا
على بعض هذه العناصر.
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اإلجراءات العملية :Experimental Procedure
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
أن لنظم المعلومات الجغرافية تطبيقات في مجاالت عديدة اليمكن حصرها ،وكل مجال من مجاالت الحياة يمكن
أن يساهم في بناء نظام متكامل من نظم المعلومات الجغرافية ومن ثم يستفاد من مخرجاته وتحليالته .فقد
عرضت وزارة البيئة البريطانية عام 4691م في تقرير لها ،بيانا" تفصيليا" حول ماال يقل عن ستة عشر
مجاال كبيرا يمكن أن تستعمل في فيها أنظمة المعلومات الجغرافية وهذه تشمل استخدامات األرض ،وإدارة
المصادر الطبيعية والمرافق العامة والخدمات والتي تشمل البنية التحتية (الكهرباء – الغاز – الهاتف –
الماء) ،،باإلضافة إلى األغراض التعليمية .ولهذا فان من غير الممكن حتى محاولة حصر تطبيقات نظم
المعلومات الجغرافية ،ولكن تم تصنيف تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية إلى أقسام:
تطبيقات حكومية :
الخرائط الطبوغرافية
نماذج وأنماط تمثيل الشبكات (طرق برية وطرق بحرية و جوية)
تقيم ومراقبة حماية البيئة
أنظمة المالحة العالمية
الخرائط الموضوعية
المصادر المائية (اكتشافها ،وتخطيطها ،وإدارتها)
المناورات العسكرية للرادارات والطائرات
تطبيقات خدمية..
تطبيقات الكهرباء وشبكاتها
تطبيقات شبكات الغاز والوقود البترولي
تطبيقات شبكات المياه
تطبيقات الصرف الصحي .تطبيقات الهاتف وخدماته
تطبيق خاص بالغابات

.تطبيقات المواصالت

051

د .مصطفى أحمد رجب النجار علي
إبراهيم الموسوي  , 2تحسين علي
ياسين .3

نظم المعلومات الجغرافية

مفهوم نظم المعلومات الجغرافية
األساسي لنظم المعلومات
أن مفهوم
الجغرافية هو الوصول إلى الحلول والقرارات
السديدة المبنية على معالجة وتحليل المعطيات
والمعلومات مختلفة األنواع بعد ربطها
بموقعها الجغرافي ،بحيث تتميز أنظمة
المعلومات الجغرافية عن باقي أنظمة المعلومات بقوة تحليلها للمعلومات المرتبطة بموقعها الجغرافي الصحيح
والعالقات المكانية بين المعلومات.
مميزات نظم المعلومات الجغرافية
نظم المعلومات الجغرافية لها عدة مميزات ترتبط باستخدامات هذا النظام والمعلومات المتداخلة فيه وبالتالي
المخرجات  ،ونذكر هنا بعض هذه المميزات :
ساعد في تخطيط المشاريع الجديدة والتوسعية.
تساعد على السرعة في الوصول إلى كمية كبيرة من
المعلومات بفاعلية عالية
تساعد على اتخاذ أفضل قرار في أسرع وقت
تساعد في نشر المعلومات لقاعدة أكبر من المستفيدين.
دمج المعلومات المكانية والمعلومات الوصفية في قاعدة
معلومات واحدة.
توثيق وتأكيد البيانات والمعلومات بمواصفات موحدة.
التنسيق وتأكيد البيانات والمعلومات والجهات ذات العالقة قبل اتخاذ القرار.
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القدرة التحليلية المكانية العالية.
وظائف نظم المعلومات الجغرافية:
أنظمة صممت لتقوم بتجميع ورصد وتخزين واستدعاء ومعالجة وتحديث وتحليل وعرض جميع المعلومات
وعلى أساسه يمكن إيجاز وظائف نظم المعلومات إلى أربع وظائف أساسية وهي :
إدخال المعلومات إلى النظام
تخزين المعلومات في النظام
معالجة وتحليل المعلومات
إخراج النتائج
مصادر البيانات في نظم المعلومات الجغرافية:
المعلومات هي أساس أي نظام معلوماتي سواء كان نظام إدارة المعلومات ( )MISأو نظام معلومات جغرافية
( )GISالن وظيفة النظام أخذت من اسمه وهي إدارة ومعالجة تخزين المعلومات وهذه المعلومات بمختلف
أنواعها البد إن يكون لها مصدر ومصادر البيانات لنظم المعلومات الجغرافية كثيرة ومتنوعة ومتباينة وتختلف
حسب الغاية والهدف المطلوب تحقيقه ومن أهم المصادر للبيانات والمعلومات في نظم المعلومات الجغرافية
هي  :شكل
الخرائط الطبوغرافية
المساحة الجوية ()photogrammetric
االستشعار عن بعد()Remote Sensing
المساحة األرضية ()Field Survey
المخططات العقارية
اإلحصاءات والمسح الميداني
بيانات نظم تحديد الموقع العالمي ()GPS
معلومات بيئية تضم كافة التوزيعات والمؤثرات البيئية والبشرية
معلومات زراعية.
معلومات تخطيطية عن شبكة الطرق بأنواعها المختلفة وكثافة

المرور عليها وعالقتها بالتوسع العمراني.

معلومات سياحية.
معلومات عن شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة االتصاالت الالسلكية.
معلومات جيولوجية.
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معلومات استخدام األراضي.
نماذج االرتفاعات األرضية (.) Digital Elevation Model-DEM
معلومات أدارية وتشريعية وسائر الوثائق الرسمية والقانونية المتوفرة.

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية:
تطبيقات حكومية


الخرائط الطبوغرافية .



نماذج و انماط تمثيل الشبكات (طرق برية-طرق بحرية-طرق جوية).



تقييم و مراقبة حماية البيئة.



انظمة المالحة العالمية.



تقييم و مراقبة ثروات المناجم و التعدين.



الخرائط الموضوعية.



المصادر المائية( كتشافها-تخطيطها-أدارتها).



المناورات العسكرية للرادارات و الطائرات.



إنتاج و تحديث و نشر خرائط األساس.



انتاج الخرائط الضريبية( .توزيع جغرافى للدافعى الضرائب ).
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تطبيقات خدمية


تطبيقات الكهرباء وشبكاتها.



تطبيقات شبكات الغاز الوقود البتزولى.



تطبيقات شبكات المياه



تطبيقات الصرف الصحى.



تطبيقات الهاتف و خدماته.



تطبيقات خاصة بالغابات.



تطبيقات المواصالت.

تطبيقات الصناعات األهلية الخاصة


تطبيقات شركات البترول.



تطبيقات التسويق .



تطبيقات للمخططات العقارية.

استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في المجاالت المختلفة
إن القدرة الفائقة لنظم المعلومات الجغرافية في عملية البحث في قواعد البيانات وإجراء االستفسارات المختلفة
ثم إظهار هذه النتائج في صورة مبسطة لمتخذ القرار قد أفادت في العديد من المجاالت منها :ة
 -4إدارة األزمات:
تتوفر إمكانية تحليل شبكات الطرق والبنية األساسية لتحديد أقصر المسارات بين نقطتين وكذلك انسب
المسارات بين مجموعة من النقط كما يفيد في تسهيل عملية صيانة الشبكات الجديدة مما يوفر الوقت والجهد
وعادة ما تكون األزمات إحداثا مكانية مثل ( الفيضانات والزالزل والحرائق واالعلصير وانتشار االؤبئة
االضطرابات العامة والمجاعات ) ومن هنا فإن امتالك الخرائط والمعلومات يعتبر امرأ هاما إلدارة الكارثة .
 -5الخدمات الطبية الطارئة :
تعتبر نظالعمراني :ت الجغرافية إحدى األدوات الجيدة لإلسعافات الطبية الطارئة حيث توفر بيانات عن أنواع
الحوادث والبيانات السكانية الخاصة بهذه الحوادث ويمكن عرضها بسرعة وسهولة وتساعد أيضا على سرعة
استجابة نظام الخدمات الطبية الطارئة من خالل تحديد اقرب وحدة إسعافات إلي مكان االتصال المبلغ عن
الحادث واقصر الطرق والطرق البديلة للوصول إليه باإلضافة إلي إمكانية القيام بتحليالت مختلفة للمعلومات
المختزنة في قواعد البيانات بحيث يمكن معرفة سرعة ومدى انتشار عدوى لداء أو وباء قبل انتشاره الفعلي
مما يساعد على التخطيط .
 -0التخطيط العمراني :
يفيد نظام المعلومات الجغرافي في تقييم أداء الخدمات المختلفة ( تعليمية – صحية – أمنية  ....... -الخ )
البيئة :طقة عمرانية لتحديد المناطق المحرومة إلعادة توزيع الخدمات فيها كما يفيد في مقارنة ما هو مخطط
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بما هو واقع بالفعل لمنطقة معينة لتحديد الملكيات والمسئوليات القانونية ويساهم في بناء نماذج رياضية
للمناطق العشوائية عن طريق تحديد اتجاهات النمو العمراني فيها للحد من انتشارها وكذلك تطوير المناطق
القائمة .
 -1حماية البيئة :
تقوم نظم المعلومات اواالجتماعية:يف ودراسة العديد من البيئات في اتجاهات عديدة خاصة بطبيعتها
الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية والمناخية ويقوم بتتبع التغيرات الحادثة في منطقة معينة وتقدير التأثيرات
المختلفة على المناطق المجاورة عن طريق مقارنة مجموعة من الصور والخرائط في تواريخ مختلفة ز
 -2الدراسات االقتصادية واالجتماعية :
تساهم نظم المعلومات الجغرافية في دراسة وتحليل الخصائص االقتصادية واالجتماعية لمنطقة معينه بناء على
معايير خاصة يحددها الخبراء وذلك الستنتاج المؤشرات التنموية التي تساهم في اتخاذ قرارات مناسبة في
كافة اتجاهات التطوير.
 -9إنتاج الخرائط الستخدامات األراضي والموارد الطبيعية:
باستخد ام التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية يمكن إنتاج خرائط توضح مناطق تجمع الموارد الطبيعية
لمنطقة معينه ( مياه –بترول – خامات معدنية .........-الخ ) التي توضح االستخدام الحالي لألرض واستنتاج
خرائط االستخدام المستقبلي.
 -9استنتاج شكل سطح األرض :
من األه مية بمكان إن يعطي نظام المعلومات الجغرافي تصورا دقيقا لشكل سطح األرض الذي سيتم العمل علية
ويتم ذلك عن طريق إدخال الخرائط الكنتورية للمنطقة وباستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية فيمكن
من خالله استنتاج كميات الحفر والردم في منطقة محددة أو تحديد إشكال مخرجات السيول واتجاهات الميول
ألي منطقة.
 -1تحسين اإلنتاجية :
واحدا من أهم فوائد تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية هو تحسين عملية إدارة الهيئة ومواردها المختلفة الن
نظم المعلومات الجغرافية تمتلك القدرة على ربط مجموعات البيانات بعضها مع بعض مع المواقع الجغرافية
مما سهل المشاركة في البيانات وتسهيل االتصال بين األقسام المختلفة فعند بناء قاعدة بيانات موحدة يمكن
ألحد األقسام االستفادة من عمل األخر الن جمع البيانات يتم مرة واحدة فقط يتم استخدامها عدة مرات مما
حسن من اإلنتاجية وبالتالي فقد زادت الكفاءة الكلية للهيئة
 -6اتخاذ القرارات المناسبة :
تنطبق صحة القول المأثور ( البيانات األفضل تقود لقرار أفضل ) تماما على نظم المعلومات الجغرافية ألنه
ليس وسيلة آلية التخاذ القرار ولكنة أداة لالستفسار والتحليل مما يساهم في وضع المعلومات واضحة وكاملة
ودقيقة إمام متخذ القرار كما تساهم نظم المعلومات الجغرافية في اختيار انسب األماكن بناء على معايير
يختارها المستخدم مثل ( البعد عن الطريق الرئيسي بمسافة محددة وسعر المتر ليزيد عن سعر معين وتحديد
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حالة المرافق والبعد عن مناطق التلوث ) فيقوم نظام المعلومات الجغرافية بأجراء هذا االستفسار على قواعد
البيانات ويقوم باختيار مجموعة من المساحات التي تحقق هذه االشتراطات ويترك لمتخذ القرار حرية االختيار
النهائي
 -43بناء الخرائط :
إن الخرائط لها مكانة خاصة في نظم المعلومات الجغرافية ألن عملية بناء الخرائط باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية تعد أكثر م رونة من إي طريقة يدوية أو كارتوجرافية حيث تبدأ هذه العملية ببناء قواعد البيانات ثم
التحويل الرقمي للخرائط الورقية المتوفرة ثم يتم تحديثها باستخدام صور األقمار الصناعية في حالة وجودها ثم
تبدأ عملية ربط البيانات بمواقعها الجغرافية وعندئذ يكون المنتج النهائي من الخرائط جاهزا للظهور وهنا يتم
إيضاح المعلومات المختارة برموز محددة على الخريطة لتوضيح خصائص محددة مثل ( إظهار مناطق اآلثار
أو مزرعة على الخريطة وذلك باستخدام رمز مفهوم وحدد وموزع على الخريطة .

النتائج و المناقشة : Results and Discussion
البيانات في أنظمة المعلومات الجغرافية وأنواعها
نظم المعلومات الجغرافية صممت لتقوم بتجميع ورصد وتخزين واستدعاء ومعالجة وتحديث وعرض وتحليل
جميع المعلومات المرتبطة بالمكان الجغرافي.
والمعلومات في نظم المعلومات الجغرافية تصنف على قسمين وهما :
.4المعلومات المكانية ()Spatial Data
 .5المعلومات الخطية () Attribute Data
المعلومات المكانية ()Spatial Data
المعلومات المكانية هي المعلومات التي توضح موقع أمكان ،وهذه المعلومات مرتبطة بموقع ضمن مرجعية
مكانية وجغرافية أي مرتبطة بإحداثيات جغرافية وتشمل كافة العناصر الطبيعية واالصطناعية المتواجدة في
منطقة ما مثل حدود مدينة ،مبان ،طريق مجرى نهر خطوط السكة الحديدية حدود الغابات الطبقات الجيولوجية
حدود البحيرات مواقع التضاريس وغيرها .ويمكن تقسيم المعلومات المكانية إلى قسمين حسب طرق التخزين
والمعالجة ،وهما:
المعلومات الخطية ()Vector Data
المعلومات الشبكية ()Raster Data
المعلومات الخطية ()Vector Data
المعلومات الخطية هي صيغ أو طرق لتمثيل المعلومات المكانية بتراكيب من المكونات أساسية نسميها
بالمكونات المكانية البسيطة وهي  ( :النقطة  ،Pointالخط  ،Lineوالمساحة )Areaوالتي تعرف عدديا
وتسمى العالقات بينها المكانية أو بالطوبولوجية . Topology
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النقاط ()Points
إذا كانت الظاهرة صغيرة ألترقى لن تمثل بخط وليس لها عرض الكافي لتمثيل بمساحة فإننا نسميها (نقطة)
وتكون عديمة البعد أو ذات بعد صفري (، )O-Dوهي تحدد مواقع لبعض الظواهر المتواجدة في الطبيعة مثل :
األشجار واآلبار والمدن في المقاسات الصغيرة ...وغيرها .وتعرف بإحداثيات مرتبطة بالنجع الجغرافي.
الخطوط ()Lines
إذا كانت الظاهرة تبدى بنقطة وتتبع بقية أجزاء الظاهرة حتى تنتهي بنقطة أخرى فإننا نسميها "خط"  ,ولذا
فانه يتكون من نقطتين على األقل وهو ذو بعد واحد ( )d-4وان دقة تمثيل ظاهرة ما تعتمد على كثافة النقاط
الوسطية للخط فيمثل المنحني بشكل دقيق بزيادة عدد نقاطه الوسطية ومن أمثلة المعالم التي تمثل بخطوط
الطرق األنهار في مقاييس الرسم الصغيرة ,سكك الحديد .
مساحة ()Area
إذا كانت الظاهرة لها عرض أي بعدين ( )d-5فإننا نسميها "مساحة" وبعض البرامج والكتب تسميها مضلع
( . )polygonوتتكون من عدة خطوط أو سالسل متصلة مع بعض ويكون الشكل مغلقا  .ومن أمثلة ذلك تمثيل
البحيرات والمباني في مقاييس الرسم الكبيرة الغابات استخدامات األراضي أنواع التربة المناطق اإلدارية (شكل
أدناه).
المعلومات الشبكية (: ) Raster Data
هي عبارة عن معلومات جغرافية تمثل على شبكة أو مصفوفة من بعدين من الخاليا الصغيرة تسمى "بكسل "
وحدة صورية ( )pixel=picture elementولكل بكسل قيمة تعكس نوع المعلم المقابل لها ويحدد موقع
البكسل برقم الصف ( )Rowوالعمود ( )Columnفي الصورة ومن اقرب األمثلة صور األقمار الصناعية وكل
بكسل عبارة عن متوسط اإلضاءة أو االمتصاص المقاس الكترونيا لنفس الموقع على مقياس التدرج الرمادي
( )Gray Scaleويعبر عن ذلك برقم يسمى ( العدد الرقمي  )Digital Number=DNوهذه القيم هي إعداد
صحيحة موجبة .
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المعلومات الوصفية (: ) Attribute Data
المعلومات الوصفية هي التي تعبر عن الصفات والحقائق وهي مرتبطة بالمعلومات المكانية ،وعرف بعض
العلماء المعلومات الوصفية بأنها  :بيانات جدوليه ونصية تهتم بوصف الخصائص الجغرافية للظواهر والمعالم
على الخريطة  ،مثل :اسم مالك العقار ،حالة العقار ،عدد السكان  ،نسبة الرطوبة  ،نوع التربة  ،اسم الشارع ،
وعادة ما تظهر على شكل جدول والبد إن تربط المعلومات الوصفية بالمعلومات المكانية الن هذا من أهم
مميزات نظم المعلومات الجغرافية  .وهنالك عدة أنواع لربط المعلومات الوصفية بالمعلومات المكانية .
تتألف نظم المعلومات الجغرافية من عناصر أساسية هي المعلومات المكانية والوصفية وأجهزة الحاسب اآللي
والبرامج التطبيقية والقوة البشرية (األيدي العاملة) والمناهج التي تستخدم للتحليل المكاني .سيتم التركيز هنا

على بعض هذه العناصر.
المعلومات المكانية والوصفية
يمكن الحصول على المعلومات المكانية بطرق عديدة .أحد هذه الطرق تدعى بالمعلومات األولية والتي يمكن
جمعها بواسطة المساحة األرضية ,والتصوير الجوى  ,AERIAL PHOTOGRAPHY -واالستشعار
عن بعد ,ونظام تحديد المواقع العالمي .يمكن أيضا ً اللجوء لمعلومات ثانوية يتم جمعها بواسطة الماسح
الضوئي ,أو لوحة الترقيم ,أو المتتبع للخطوط األتوماتيكي .تزود الخريطة بمعلومات إضافية تدعى بالمعلومات
الوصفية لتعريف أسماء المناطق وإضفاء تفاصيل أكثر عن هذه الخرائط.
األجهزة الحاسوبية والبرامج التطبيقية
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تمثل الحواسيب العنصر الدماغي في نظام  GISحيث تقوم بتحليل ومعالجة البيانات التي تم تخزينها في قواعد
بيانات ضخمة .تخ ّزن بيانات نظام المعلومات الجغرافية في أكثر من طبقة layer -واحدة للتغلب على المشاكل
التقنية الناجمة عن معالجة كميات كبيرة من المعلومات دفعة واحدة .توجد برامج تطبيقية عديدة مخصصة
لنظم المعلومات الجغرافية منها مايعمل بنظام المعلومات االتجاهية مثل  ArcGISوالتي تعمل على نظام
الخاليا مثل .ERDAS
برامجيات حرة .توجد بعض البرامجيات مفتوحة المصدر والتي تحاكي بعض بيانات  .GISمن هذه البرامج
 Quantum GISوهو برنامج صغير يسمح للمستخدم بتهيئة وإنشاء الخرائط على الحاسوب الشخصي ،كما
يدعم العديد من صيغ البيانات المكانية مثل  .ESRI ShapeFile, geotiffتوجد أيضا برامجيات مفتوحة
المصدر أخرى مثل ،SAGA GIS ،GRASS GIS :يتكون اى نظام معلومات جغرافى من مركبات
أساسية  ,و هذه المركبات يمكن أن نستنتجها من تعريف"بورو" الذي قال نظام المعلومات الجغرافى عبارةعن
مجموعة منظمة و مرتبة من أجهزة الحاسب االلى و البرامج و المعلومات الجغرافية و الطاقم البشرى المدرب
قامت لتقوم بتجميع ورصد وتخزين و استدعاءالبيانات و معالجة و تحاليل وعرضها
المركبات األساسية .
 .4المعلومات Information
 .5المتطلبات المادية Funds
 .0المتطلبات الفنية Hardware and Software
 .1المتطلبات البشرية People
 .2اساليب التشغيل Method
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االستنتاجات :Conclusions
مميزات نظم المعلومات الجغرافية


تساعد في تخطيط المشاريع الجديدة و التوسعية.



تساعد السرعة في الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات بفاعلية عالية .



تساعد على اتخاذ أفضل قرار في اسرع وقت .



تساعد في نشر المعلومات لعدد أكبر من المستفيدين.



دمج المعلومات المكانية و المعلومات الوصفية في قاعدة معلومات واحدة .



توثيق و تأكيد البيانات و المعلومات بمواصفات موحدة.



التنسيق بين المعلومات و الجهات ذات العالقة قبل اتخاذ القرار .



القدرة التحليلة المكانية العالية.



القدرة على االجابة على االستعالمات و االستفسارات الخاصة بالمكان أو المعلومة الوصفية .



القدرة على التمثيل المرئى للمعلومات المكانية.



التمثل (المحكاة  )Simulationلالقتراحات الجديدة و المشاريع التخطيطية و دراسة النتائج قبل
التطبيق الفعلي علي ارض الواقع.
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