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موجز لواضعي السياسات

 

/يناير. ي
ي كانون الثا�ن

جميع التواريخ ينبغي أن تعود إىل عام 2016 وأن تعكس التاريخ الفعلي للن�ش �ن

: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أيلول/سبتم�ب 2015 النا�ش

حقوق الطبع محفوظة © برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2015

يطــة  ، �ش ــة دون الحصــول عــل إذن خــاص مــن حامــل حقــوق النــ�ش ــة وغــ�ي ربحي ــة صــورة لأغــراض تعليمي ي أي
ــاً �ن ــاً أو جزئي صــدار كلي يجــوز إعــادة نســخ هــذا الإ

صــدار كمصــدر. ول يجــوز اســتخدام هــذا  رســال نســخة لــه مــن أي مطبــوع يســتخدم هــذا الإ التعريــف بالمصــدر. وســيكون برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة ممتنــاً لإ
ــات  ــه طلب ــة. وينبغــي توجي ــن برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئ ي مســبق م ــا�ب ــا ً كان دون الحصــول عــل إذن كت ــع أو لأي غــرض تجــاري أي ــادة البي صــدار لأغــراض إع الإ
ي  و�ب عــام، برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، ص. ب. 30552، نــ�ي ذن، مــع بيــان الغــرض مــن هــذا النســخ ومــداه، إىل مديــر شــعبة التصــالت والإ الحصــول عــل هــذا الإ

ــا. 00100، كيني

إخالء مسؤولية

. ول يُســمح باســتخدام معلومــات  ن ي هــذه الوثيقــة تأييــداً مــن برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة أو مــن المؤلفــ�ي
كــة تجاريــة أو منتــج تجــاري �ن شــارة إىل أيــة �ش ل تتضمــن الإ

ن حقــوق التأليــف والنــ�ش  عــان. وتســتخدم أســماء العامــات التجاريــة والرمــوز بشــكل تحريــري ول يقصــد مــن ذلــك انتهــاك قوانــ�ي مــن هــذه الوثيقــة للدعايــة أو الإ
ورة عــن آراء برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة. ونأســف لأي أخطــاء أو عمليــات  ن ول تعــ�ب بالــرن صــدار للمؤلفــ�ي ي هــذا الإ

أو العامــات التجاريــة. وتعــود الآراء الــواردة �ن
حــذف قــد تحــدث دون قصــد. © الصــور والرســوم التوضيحيــة كمــا هــي محــددة.

دارية الحدود الإ

ي تنفيذهــا منظمــة الأغذيــة والزراعــة لاأمــم المتحــدة 
داريــة العالميــة، الــىت ي التقييــم: مجموعــة بيانــات عــن طبقــات الوحــدة الإ

داريــة المســتخدم �ن مصــدر الحــدود الإ
ضمــن مشــاريع نظــام معلومــات الســوق الزراعيــة والإحصــاءات القطريــة.

الستشهاد بهذه الوثيقة

: شارة إىل هذه الوثيقة كما يلي يمكن الإ

اكــة برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئة - معهــد دي إتــش آي )2015(. أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود: الحالــة والتجاهــات، موجــز  برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة و�ش
. ي و�ب لواضعــي السياســات. برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، نــ�ي

يعمل 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة عل تشجيع 

الممارسات السليمة بيئياً عل الصعيد العالمي فضاً 

عن أنشطته الخاصة. وهذا التقرير مطبوع عل ورق مصنع 

ي ذلك الألياف المعاد 
من منتجات الغابات  المستدامة بما �ن

تدويرها. وهذا الورق خاٍل من الكلور والأحبار المستخدمة ذات 

. كما إن سياسة التوزيع لدينا تهدف إىل الحد من بصمة  ي
أصل نبا�ت

الكربون الناتجة عن استخدامات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.



1

أحواض الأنهار العابرة للحدود: الحالة واالتجاهات

أحواض الأنهار العابرة للحدود: الحالة والتجاهات
موجز لواضعي السياسات

تقييــم أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود هــو تقييــم عالمــي أســاسي مقــارن لعــدد 286 حوضــاً مــن أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود، وهــو التقييــم الأكــ�ش شــمولً 

لأحــواض الأنهــار هــذه حــىت الآن.

الرسائل والتوصيات الرئيسية

ي نفــس أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود، ممــا يــؤدي إىل تنافــس عــل 
ي والزراعــي غالبــاً مــا يحــدث �ن ي والبــ�ش

ي البيــىأ
الإجهــاد المــا�أ  - 1

ي 41 
ن البلــدان. إن المخاطــر النســبية لأي نــوع مــن أنــواع الإجهــاد هــذه عاليــة أو عاليــة جــداً �ن ن القطاعــات وفيمــا بــ�ي ــاه بــ�ي المي

ي متكامــل بهــدف 
ي إطــار تعــاو�ن

ي �ن
جهــاد المــا�أ جــراءات الراميــة لتخفيــف الإ ن تخطيــط الإ حوضــاً مــن أصــل 286 حوضــاً. ويتعــ�ي

ــد يتقاســم حوضــاً. ي كل بل
ــع القطاعــات �ن ــار بشــكل دقيــق جمي ي العتب

الأخــذ �ن

ي الكثــ�ي مــن أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود عاليــة ومــن المتوقــع أن تــزداد، كمــا أن المخاطــر النســبية للتلــوث 
مخاطــر التلــوث �ن  - 2

ي معظــم الأحــواض 
ي 218 حوضــاً مــن أصــل 286 حوضــاً. وهنــاك حاجــة �ن

بالمغذيــات أو بالميــاه العادمــة عاليــة أو عاليــة جــداً �ن

ي الزراعــة.
ــات �ن ــاه العادمــة وإدارة المغذي ن معالجــة المي لتحســ�ي

اوح مخاطــر النقــراض مــن  ي الميــاه العذبــة هــي مخاطــر عالميــة الطابــع. وتــ�ت
ي يتعــرض لهــا التنــوع البيولوجــي �ن

المخاطــر الــىت  - 3

ــة  ــول محلي ــة لحل ــاك حاج ــد أن هن ــرة للحــدود. بي ــار العاب ــن مســاحة أحــواض الأنه ــة م ي المائ
ي 70 �ن

ــة جــداً �ن ــة إىل عالي معتدل

ــواع. ــراض الأن ــر انق ــة مخاط ــاً لمعالج ــة خصيص مصمم

ي الكثــ�ي مــن أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود، ويتــم 
عمليــات بنــاء الســدود وتحويــات مســارات الميــاه تُنفــذ أو يُزمــع تنفيذهــا �ن  - 4

. ورغــم وجــود الكثــري مــن اتفاقيــات الميــاه العابــرة للحــدود إل أن  ي
ذلــك أحيانــاً بــدون صكــوك دوليــة مائمــة للتعــاون المــا�أ

هنــاك حاجــة لبــذل المزيــد مــن الجهــود لســتكمال هــذه التفاقيــات كي تعكــس المبــادئ الحديثــة لتفاقيــات الميــاه العابــرة 

ة ومبــادئ التعــاون وتبــادل المعلومــات. ار كبــري ام بعــد إحــداث أ�ن ن للحــدود، مثــل اللــرت

ن المبــادئ التوجيهيــة لتشــييد ســدود جديــدة، وتصميــم ســدود متعــددة الأغــراض،  ام المســتمر بتحســ�ي ن هنــاك حاجــة لاللــرت  - 5

يــة إىل أقــى حــد ممكــن والتقليــل إىل أد�ن حــد ممكــن مــن الآثــار الســلبية  وتعزيــز عمــل الســدود بهــدف زيــادة الفوائــد الب�ش

ــار الســلبية لحتجــاز الرواســب. وينطبــق ذلــك بصــورة خاصــة عــل أحــواض الأنهــار العابــرة  يكولوجــي والآث عــى النظــام الإ

ي تقــع بهــا منابــع الأنهــار.
ي البلــدان الــىت

ي أغلــب الأحيــان �ن
للحــدود، حيــث تُشــاد الســدود �ن

ن  ــ�ي ــة، وتتم ــوارد المائي ــل الم ــة ع ــة القتصادي ــن الناحي ــ�ي م ــكل كب ــد بش ي تعتم
ــىت ــدود ال ــرة للح ــار العاب ــواض الأنه ــرض أح وتتع  - 6

بمســتويات رفــاه اجتماعــي منخفضــة وبالتعــرض الشــديد للفيضانــات والجفــاف، لأعــل مســتوى مــن المخاطــر المتصلــة بالمنــاخ. 

ــاك  ــغ. وقــد تكــون هن ــا، وحــوض نهــر ميكون ــو، وحــوض الغانج-براهمابوترا-ميغن وتشــمل هــذه الأحــواض حــوض ليمبوب

ــاخ. ــة بالمن ــة متصل ــر عالي ــرض لمخاط ي تتع
ــ�ت ــواض ال ي الأح

ــة �ن داري ــدرات الإ ــز الق ــة تعزي ــة لمواصل حاج

اً واحــداً  ي أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود لمخاطــر معتدلــة إىل عاليــة للغايــة فيمــا يخــص مــؤ�ش
وتتعــرض كل أنــواع الدلتــا تقريبــاً �ن  - 7

ي منابــع الأنهــار عــل الدلتــا، ومــن ذلــك عــل وجــه الخصــوص خفــض 
. وينبغــي الهتمــام بشــكل خــاص بآثــار الأنشــطة �ن أو أكــ�ش

إمــدادات الرواســب )ممــا يــؤدي إىل غــرق الدلتــا( وخفــض تدفقــات الميــاه بســبب الســدود وعمليــات الندمــاج النهــري، مــع 

الهتمــام كذلــك بالتلــوث.

ــر  ــتويات مخاط ــا لمس ــة منه ي كل مجموع
ــواض �ن ــرض الأح ــدود تتع ــرة للح ــار العاب ــواض الأنه ــن أح ــات م ــع مجموع ــددت أرب ُح  - 8

ي كل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات، فهــي 
كة �ن دارة المشــرت اتيجيات الإ ن استكشــاف الفــرص المتاحــة لســرت مماثلــة. ويتعــ�ي

ــق. ن المناط ــ�ي ــم ب ــاً للتعل ــر نطاق توف

ق الأوســط، وآســيا  ي المناطــق الســاخنة الأربعــة: الــ�ش
ي الـــــــ 15 إىل30 ســنة المقبلــة، ل ســيما �ن

مــن المتوقــع أن تــزداد المخاطــر �ن  - ٩

ي الجنــوب الأفريقــي. وينبغــي اتخــاذ إجــراءات الآن 
ــو �ن ــج وليمبوب ــا، وحوضــا الأوران الوســطى، وحــوض الغانج-براهمابوترا-ميغن

ــتقبل. ي المس
ــار �ن ــف والآث ــض التكالي لخف

وقــد أنشــأ مرفــق البيئــة العالميــة برنامــج تقييــم الميــاه العابــرة للحــدود لإجــراء أول تقييــم أســاسي لجميــع المــوارد المائيــة العابــرة للحــدود عــل ظهــر الكوكــب. 

.)www.geftwap.org إن تقييــم أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود هــو واحــد مــن خمســة تقييمــات لنظــم الميــاه العابــرة للحــدود )انظــر



2

موجز لواضعي السياسات

ي تتعــرض لمخاطــر مــن عــدة مصــادر، 
ات، وهــو يحــدد ويصنــف أحــواض الأنهــار الــىت تقييــم أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود هــو تقييــم قائــم عــل المــؤ�ش

ويشــجع تبــادل المعــارف، ويعــزز الوعــي بأهميــة وحالــة الميــاه العابــرة للحــدود.

ي الغالب عل دلتاتها فقد جرى أيضاً تقييم 26 دلتا.
ي أحواض الأنهار تؤثر �ن

ي تجري �ن
ونظراً لأن الأنشطة الىت

ات والدلتات. ات الربط البح�ي ات. وتشمل مؤ�ش اً أساسياً عرب 5 فئات مواضيعية للتقييم. وُقدمت توقعات فيما يخص خمسة من هذه المؤ�ش خضع 15 مؤ�ش

ي 
ي تحصــل عليهــا منهــا، والآثــار الــىت

ي تتقاســم حوضــاً نهريــاً ترتبــط مــع بعضهــا مــن خــال اســتخدامها للميــاه، والقيمــة الــىت
الأنهــار العابــرة للحــدود تجــري عــرب الحــدود. البلــدان الــىت

تحدثهــا مــن خــال التنميــة والتلــوث.

نســانية وهــي موطــن لنســبة عاليــة  ك. وتدعــم هــذه الأحــواض التنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة ورفــاه الإ ي العالــم البلــدان بمســتقبل مشــرت
تربــط أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود �ن

ي العالــم. ويتقاســم 151 بلــداً و2,8 بليــون شــخص 286 حوضــاً نهريــاً عابــراً للحــدود.
مــن التنــوع البيولوجــي �ن

القطاعات المستخدمة للنهر

القيمة المستقاة من استخدام النهر تربط البلدان

التلوث مثل المياه العادمة والجريان السطحي الزراعي

الوحــدات الحوضيــة القطريــة 
حــوض  كل  مــن  الأجــزاء  هــي 

ي
المعــىن البلــد  ي 

�ن الواقعــة 

ــة  ــواض النهري ــن الأح ــة ضم النســب العالمي
العابــرة للحــدود:

الأحواض النهرية العابرة للحدود

عدد السكان

٪42
٪42

٪56
مساحة الأرص

تدفق النهر

القوة

القوة

الطاقة

يكولوجية النظم الإ

الغذاء

الغذاء
الزراعة

الب�ش

دلتا

الحدود الدولية

التلوث البحري من 
ية المصادر ال�ب

إمدادات الرواسب
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ات المؤ�ش الفئات المواضيعية

المتوقع )2030 و2050( الأساس )2010(

• ي	
ي البيىأ

الإجهاد الما�أ

• ي	 ي الب�ش
الإجهاد الما�أ

ي- 1
ي البيىأ

الإجهاد الما�أ

ي- 2 ي الب�ش
الإجهاد الما�أ

ي الزراعي- 3
الإجهاد الما�أ

• التلوث بالمغذيات	
التلوث بالمغذيات- 4

التلوث بالمياه العادمة- 5

• 	] ي
ي البيىأ

]الإجهاد الما�أ

ي الرطبة- 6
تقطع الأرا�ن

ي- 7
آثار السدود عل النظام البيىأ

المخاطر عل الأسماك- 8

مخاطر النقراض- ٩

• عوامل معززة للتوتر السياسي 	

ي
الما�أ

ي- 10
طار القانو�ن الإ

ي- 11
التوتر السياسي الما�أ

البيئة المواتية- 12

• ي الكثافة السكانية	
تغ�ي �ن

العتماد القتصادي عل الموارد المائية- 13

الرفاه الجتماعي- 14

التعرض للفيضانات والجفاف- 15

• ات	 تأث�ي البح�ي ات البحري

• ي لمستوى سطح البحر 	 الرتفاع النسىب

• ي الرطبة	
ي الأرا�ن

يكولوجية �ن المخاطر الإ

• ي	
الضغط السكا�ن

• إدارة الدلتا	

الدلتات

ي النظــم النهريــة العابــرة للحــدود ضمــن هــذا النطــاق وبهــذا الحجــم. وقــد أُجــري التحليــل لأحــواض الأنهــار وفيمــا يخــص أجــزاء 
وهــذا هــو أول تقييــم ينظــر �ن

ــة  اك ــك �ش ــم، وكذل ي الصفحــة الســابقة(. ويمكــن للتقيي
ــة، انظــر الشــكل �ن ــة الُقطري ــا بالوحــدات الحوضي ــة )يشــار إليه ــة المعني كل حــوض نهــري ينتمــي للدول

ي أنشــئت، أن تقــدم الدعــم لنطــاق واســع مــن أصحــاب المصلحــة والمنظمــات والمبــادرات عــل مســتويات متعــددة، مــن عالميــة إىل محليــة. 
المؤسســات الــىت

ي عــام 2014( والتفاقيــة المائيــة للجنــة الأمــم المتحــدة القتصاديــة 
ن النفــاذ �ن ي دخلــت حــ�ي

وتشــمل هــذه المســتويات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للمجــاري المائيــة )الــىت

ــة والأحــواض  ن والمنظمــات الدولي ــة والمانحــ�ي قليمي ــة الإ ــة المســتدامة واللجــان القتصادي ي عــام 2015( وأهــداف التنمي
ــدان �ن ــع البل ي ُفتحــت لجمي

ــىت ــا )ال لأوروب

والدلتــات والبلــدان.

©
 U

SD
A

/fl
ic

kr

كمية المياه

كمية المياه

يكولوجية النظم الإ

دارة الإ

العوامل الجتماعية والقتصادية

ن النظم المائية الروابط ب�ي
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النتائج المختارة
ــة  ــج الرئيســية مــن كل فئ ات والنتائ ــج أحــد المــؤ�ش ــاذج لخريطــة نتائ ــاه نم ــرد أدن ــا. وت ــا هن ــا ل يســمح بعرضه ــة بم ة للغاي ــ�ي ات كث ــع المــؤ�ش ــج جمي ــت نتائ كان

تيــب جميــع الأحــواض ل يعكــس تنــوع المخاطــر. وتســمح النتائــج  ي مــؤ�ش بســيط ل�ت
ات �ن مواضيعيــة. ويُظهــر التقييــم صــورة معقــدة، كمــا أن دمــج جميــع المــؤ�ش

ن بدراســة مجموعــة مــن المســائل للحصــول عــل  ونيــة التفاعليــة، للمســتخدم�ي لك�ت ي بوابــة البيانــات الإ
ي التقريــر، وكذلــك الأدوات المتوفــرة �ن

والتحليــات الــواردة �ن

.)http://twap-rivers.org/indicators( صــورة أدق مــن حيــث التفاصيــل

كمية المياه ي الغالــب 
ي والزراعــي �ن ي )أدنــاه( والبــ�ش

ي البيــىأ
ات الإجهــاد المــا�أ ي مختلــف البلــدان. وتُظهــر مــؤ�ش

تتبايــن اســتخدامات أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود �ن
ي بعــض الأحــواض تفاقــم نوعيــة الميــاه الســيئة 

ن القطاعــات والبلــدان. و�ن ن التنافــس عــل الميــاه بــ�ي ي نفــس الأحــواض، ممــا يبــ�ي
مســتويات إجهــاد عاليــة �ن

. ي
الإجهــاد المــا�أ

ي 
ي البيــىأ

ي أنظمــة التدفــق مــن خــال إدارة الســدود واســتهاك الميــاه، ومــن المتوقــع أن تــزداد حــدة الإجهــاد المــا�أ
ة �ن ات كبــ�ي حدثــت تغــ�ي

ي يــؤدي ذوبــان الثلــوج فيهــا دوراً حاســماً( وازديــاد اســتهاك 
ي المناطــق الأكــ�ش جفافــاً والمناطــق الــىت

بســبب تغــ�ي المنــاخ )خصوصــاً �ن
الميــاه.

ظــروف  ي 
�ن الشــهرية  ات  التغــ�ي المقيــاس: 

الطبيعــي التدفــق 

الفئــات: المخاطــر النســبية للحــوض النهــري 
العابــر للحــدود

ي
ي البي�أ

جهاد الما�أ الإ

٪6 ٪6 ٪5 ٪7 ٪36 ٪40
منخفض 

للغاية
عاىليعاىليمعتدلمنخفض

جداً
ل توجد 

بيانات

النتيجة الرئيسية

ــا،  ــورادو، داشــت، غواديان : كانكوســو/لوكا، كل ي
ــىأ ي البي

ــة فيمــا يخــص الإجهــاد المــا�أ ــة للغاي ــرة للحــدود بهــا مخاطــر نســبية عالي أحــواض أنهــار عاب

ــم. ــمالية(، تاري ــكا الش ــد )أمري ــو غران ــاب، ري ــار، مرغ ــرود، الأردن، كاول إي نماكس ــان، هاري/هاري هامون-إي-ماشكيل/راكش

كمية المياه ي الأحــواض 
ا التلــوث بالمغذيــات )أدنــاه( والتلــوث بالميــاه العادمــة قضايــا نوعيــة الميــاه �ن ن مــؤ�ش ي الغالــب عــى بلــدان المصــب. ويبــ�ي

يؤثــر تلــوث الميــاه �ن
والميــاه الســاحلية المســتقبلة لهــا.

ن والفســفور  وجــ�ي ات الني�ت ن المقيــاس: تركــ�ي
ــن  ــات م ــر المغذي ــوذج تصدي ــتخدام نم باس

مســتجمعات الميــاه

الفئــات: المخاطــر النســبية للحــوض النهــري 
العابــر للحــدود

التلوث بالمغذيات

٪2 ٪10 ٪21 ٪27 ٪37 ٪2
منخفض 

للغاية
عاىليعاىليمعتدلمنخفض

جداً
ل توجد 

بيانات

ي أحــواض نهريــة عابــرة للحــدود، مخاطــر تلــوث 
يواجــه 1,4 بليــون شــخص، أي نصــف عــدد الســكان الذيــن يعيشــون �ن

داد  ن ة مــن عــام 2000 إىل عــام 2030 ســ�ت ــه خــال الفــ�ت ــدة. ويشــ�ي الســيناريو المتوقــع إىل أن اي ن ة وم�ت ــ�ي ــات كب بالمغذي
ي أكــ�ش مــن 30 حوضــاً.

هــذه المخاطــر �ن

النتيجة الرئيسية
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ــة  ــة فيمــا يخــص مخاطــر النقــراض: الأمــازون، الدانــوب. أمــا الوحــدات الحوضي ــة للغاي ــرة للحــدود بهــا مخاطــر نســبية عالي أحــواض أنهــار عاب

ــا(،  ــيك )غريجالف ــال والمكس ــس(، وغواتيم ــاي جيانغ/هي ن )ب ــ�ي ــن(، والص ــا )دري ــا ومقدوني ــمل: ألباني ــداً فتش ــة ج ــر عالي ــا مخاط ي به
ــىت ــة ال القطري

.) ي ــيىب ــدة )المسيس ــات المتح والولي

النظم الأيكولوجية نسان وصحته عل المدى البعيد. ي الغالب سلبياً عل مصادر رزق الإ
ي بدورها تؤثر �ن

يكولوجية الىت ي العادة عل النظم الإ
ية �ن تؤثر التنمية الب�ش

يكولوجية والمخاطر عل الأسماك ضغوطاً يمكن أن تقود إىل مخاطر انقراض الأنواع )أدناه(. ي الرطبة وآثار السدود عل النظم الإ
ات تقطع الأرا�ن وتشكل مؤ�ش

مخاطر النقراض تُظهــر النتائــج عــل مســتوى الوحــدات الحوضيــة القطريــة مســتويات أعــل مــن 
ي مناطــق أحــواض نهريــة معينــة، مثــل الأطــراف العلويــة

المخاطــر �ن

المقيــاس: القابليــة للتأثــر، عــدم القابليــة 
ــواع ــراء الأن ــال، وث لاإح

الفئــات: المخاطــر النســبية للحــوض النهــري 
العابــر للحــدود

٪1 ٪1 ٪4 ٪31 ٪37 ٪26
منخفض 

للغاية
عاىليعاىليمعتدلمنخفض

جداً
ل توجد 

بيانات

ــمل  ــداً تش ــة ج ــة إىل عالي ــراض معتدل ــر انق ــاك مخاط هن
ــواض  ــاحة الأح ــن مس ــكان و70٪ م ــن الس ــن 80٪ م ــ�ش م أك
ــة  ــول محلي ــاك حاجــة لحل ــرة للحــدود، وهن ــة العاب النهري

ــر ــذه المخاط ــدي له ــل التص ــن أج ــاً م ــة خصيص مصمم

النتيجة الرئيسية

كــة، كانكوســو/لوكا، جوبــا- أحــواض أنهــار عابــرة للحــدود بهــا مخاطــر نســبية عاليــة للغايــة فيمــا يخــص التعــرض للفيضانــات والجفــاف: أتــوي، ال�ب

، كويمــي، ســايغون، غانج-براهمابوترا-ميغنــا، ليمبوبــو، كلــورادو،  ي
ة النطــرون، مــارو�ن ، تاريــم، بحــ�ي ي ، كاول إي نماكســار، مســتنقعات لوتاغيــىب شــبيلي

الميكونــغ، أوكافانغــو، ريــو غرانــد )أمريــكا الشــمالية(، شو/شــو، أورانــج.

العوامل الجتماعية والقتصادية
ل تقتــر التحديــات عــى الميــاه فقــط بــل تشــمل طيفــاً واســعاً مــن أهــداف التنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة. وتمثــل هــذه 
ــاه(. وتحــدد  ــاف )أدن ــات والجف ــاه والتعــرض للفيضان ــوارد المي ــاد القتصــادي عــل م ــاه الجتماعــي والعتم اُت الرف الأهــداف مــؤ�ش

نســان بمجموعــة مــن الآثــار المناخيــة والتنمويــة. ي توجــد بهــا قابليــة عاليــة لتأثــر الإ
ات الأحــواض الــىت نتائــج هــذه المــؤ�ش

التعرض للفيضانات والجفاف

المقياس: التعرض القتصادي للفيضانات 
وتعرض السكان للجفاف استناداً إىل 

ن السنوية التدفقات ب�ي

الفئات: المخاطر النسبية للحوض النهري 
العابر للحدود

٪0 ٪10 ٪8 ٪28 ٪41 ٪14
منخفض 

للغاية
عاىليعاىليمعتدلمنخفض

جداً
ل توجد 

بيانات

ــكان  ــن الس ــة م ي المائ
ــارب 30 �ن ــا يق ــخص، أي م ــون ش ــاء ٩00 ملي ــش زه يعي

ي أحــواض تتعــرض بشــكل كبــ�ي 
ي أحــواض نهريــة عابــرة للحــدود، �ن

ن �ن القاطنــ�ي
جــداً للفيضانــات والجفــاف.

النتيجة الرئيسية
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دارة الإ ن نتائــج التقاريــر الزاخــرة والمتنوعــة أن هنــاك حاجــة لتعــاون أكــرب عــرب الحــدود مــن أجــل التصــدي للمخاطــر المحدقــة بالنظــم النهريــة. ويُظهــر  تبــ�ي
دارة الميــاه العابــرة للحــدود  ي )أدنــاه( وجــود معاهــدات تتعلــق بالأحــواض ومــدى اشــتمال هــذه المعاهــدات عــل المبــادئ الأساســية لإ

طــار القانــو�ن مــؤ�ش الإ
ة، ومبــادئ التعــاون، وتقاســم المعلومــات(. ار كبــ�ي ام بعــدم إحــداث أ�ن ن )مثــل اللــ�ت

ي
طار القانو�ن الإ تحــدد النتائــج عــل مســتوى الوحــدات الحوضيــة القطريــة مســتويات 

ز الحاجــة للتعــاون المخاطــر المتفاوتــة داخــل الأحــواض ممــا يــ�ب

الــدوىلي  الميــاه  قانــون  مبــادئ  المقيــاس: 
الأحــواض،  اتفاقيــات  ي 

�ن الــواردة  الحديــث 
ــة ــاه العالمي ــات المي ــل اتفاقي ــق ع والتصدي

الفئــات: المخاطــر النســبية للحــوض النهــري 
العابــر للحــدود ــات ذات المخاطــر الأعــل بوجــود عــدد  ي الفئ

ن الأحــواض �ن تتمــ�ي
ي 

ــة �ن ــدوىلي المبين ــاه ال ــون المي ــية لقان ــادئ الرئيس ــن المب ــل م قلي
ــن  ــادئ. وم ــن هــذه المب ي أو بعــدم وجــود أي م

ــو�ن طــار القان الإ
ــض  ــة أن يخف ــة العالمي ــات المائي ــل التفاقي ــق ع ــأن التصدي ش

ــة مخاطــر الحــوض. فئ

النتيجة الرئيسية

: ألســيك، أتــوي، أواش،باهوكالت/رودخانيهــي، بيكــر،  ي
طــار القانــو�ن أحــواض أنهــار عابــرة للحــدود بهــا مخاطــر نســبية عاليــة للغايــة فيمــا يخــص الإ

ــيكويبو،  ــول، إس ــت، ديغ ــوروه، داش ــن، ك /كورانتاي ن ــيغوفيا، كورانت�ي ــو، كوكو/س ــو/لوكا، كاتاتومب ــم، كانكوس ، بينيتو/انتي ــ�ي ــاي جيانغ/ه ــة، ب ك ال�ب

، كالدان، كومــوي، كاول إي نماكســار، نيانغــا، أوغــوي، أويابوك/أويابــك،  القــاش، هامون-إي-ماشكيل/راكشــان، هــان، هلمنــد، إراوادي، جوبا-شــبيلي

، يالــو، يوكــون. ن ، تامــي، تاريــم، تومــ�ي ي
أورينوكــو، باتيــا، ســالوين، ســان جــوان، ســاناغا، ســانت بــول، ســتيكيىن

٪0 ٪38 ٪22 ٪20 ٪18 ٪3
منخفض 

للغاية
عاىليعاىليمعتدلمنخفض

جداً
ل توجد 

بيانات

دارة الإ ي الكثــري مــن أحــواض الأنهــار العابــرة 
ي أن هنــاك هيــاكل أساســية مائيــة جديــدة قيــد التشــييد أو مزمــع تشــييدها �ن

يظهــر مــؤ�ش التوتــر الســياسي المــا�أ
ــد أن  ــا صكــوك محــدودة النطــاق. ومــن المؤك ي أو توجــد فيه

ــا�أ ــة للتعــاون الم ــا صكــوك دولي ي ل توجــد فيه
ــ�ت ي المناطــق ال

ــك �ن ي ذل
ــا �ن للحــدود، بم

ي المنبــع والمصــب.
ن �ن ن المســتخدم�ي ن القطاعــات والبلــدان، وعــل وجــه الخصــوص بــ�ي كة بــ�ي التعــاون ينطــوي عــل حلــول مشــ�ت

النتيجة الرئيسية

ي
التوتر السياسي الما�أ ــة أجــزاء الأحــواض  تحــدد النتائــج عــل مســتوى الوحــدات الحوضيــة القطري

ي 
ــاكل الأساســية �ن ــة الهي ي يمكــن أن تكــون المخاطــر فيهــا ناتجــة عــن تنمي

الــىت
منطقــة المنبــع.

الســدود  تشــييد  أعمــال  المقيــاس: 
ظــل  ي 

�ن والمزمعــة  الجاريــة  والتحويــات 
كافيــة مؤسســية  قــدرات  وجــود  عــدم 

للحــوض  النســبية  المخاطــر  الفئــات: 
للحــدود العابــر  النهــري 

صفر٪ ٪8 ٪5 ٪56 ٪17 ٪14
منخفض 

للغاية
عاىليعاىليمعتدلمنخفض

جداً
ل توجد 

بيانات

ي الكثــ�ي مــن المناطــق بقــدرات 
يجــري تطويــر الهيــاكل الأساســية �ن

ــاون  ــل التع كة ع ــ�ت ــول المش ــوي الحل ــة. وتنط ــية منخفض مؤسس
ي المنبــع 

ن �ن ن المســتخدم�ي ن القطاعــات والبلــدان، وخصوصــاً بــ�ي بــ�ي
والمصــب.

، بينيتو/انتيــم، كا/ســونغ- : بــاي جيانغ/هــ�ي ي
أحــواض أنهــار عابــرة للحــدود بهــا مخاطــر نســبية عاليــة للغايــة فيمــا يخــص التوتــر الســياسي المــا�أ

، ســايغون، ســالوين، ســان جــوان، ســاناغا، تاريــم، ثوكيــا،  ي ا، مونــو، أوغــوي، ريد/ســونغ هونــغ، ســا�ب ة توركانــا، مــا، مــ�ي كــوي، دريــن، إراوادي، بحــ�ي

فــاردار.

ي القــدرة عــل الســتجابة للمخاطــر عــل المســتوى العابــر للحــدود، وفــق مــا يشــ�ي إليــه تقييــم مــؤ�ش البيئــة 
داريــة عــل المســتوى الوطــىن وتعــزز القــدرات الإ

ــة. المواتي
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أحواض الأنهار العابرة للحدود: الحالة واالتجاهات

ي كل مجموعــة انظــر أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود: الحالــة والتجاهــات )برنامــج الأمــم 
لاطــاع عــل قائمــة بأحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود �ن

اكــة برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة ومعهــد دي إتــش آي 2015(. المتحــدة للبيئــة و�ش

الأحواض المتماثلة ي 
ن الأحــواض. و�ن دارة المتقاســمة بــ�ي كة أن تيــ� التدارس ونُهــج الإ ن ببيانــات مخاطــر متماثلة من شــأن بيانــات المخاطر المشــ�ت ي تتمــري

مجموعــات الأحــواض الــ�ت
دارة/القــدرات، خصوصــاً عندمــا تكــون المخاطــر الأخرى عاليــة أيضــاً. ول ترتبط  وري إجــراء تقييمــات أكــ�ش تفصيــاً لاإ بعــض هــذه الأحــواض قــد يكــون مــن الــرن

ورة بمخاطــر أعــل أو أقــل مقارنــًة ببعضهــا، بــل المقصــود هــو أن الأحــواض الواقعــة ضمنهــا تواجه أنــواع متماثلة مــن المخاطر. المجموعــات الأربعــة أدنــاه بالــرن

الأحواض المتماثلة ي عــاىلي المســتوى، وإدارة جيــدة، لكن  أحــواض بهــا رفــاه بــ�ش
ــة  يكولوجي ــم الإ ــى النظ ــة ع ــر عالي ــود مخاط ــع وج ــاً م أيض

ي ي بــ�ش
وإجهــاد مــا�أ

ن   أحواض غري مطورة تتمري
عموماً بمستوى منخفض 

من المخاطر، مع انخفاض 
الضغوطات عى الموارد 

المائية

دارة غري المالئمة ومن  ي من الإ
 أحواض تعا�ن

يكولوجي  ة عى النظام الإ وجود مخاطر كبري
ي مستوى تطوير الموارد المائية

رغم تد�ن

ة بشكل عام وفق ما تدل عليه   إدارة سيئة ومخاطر كبري
ات الجتماعية والقتصادية، مع الستخدام  المؤ�ش

المفرط للمياه

ي الــذي يحــدد 
المقيــاس: التحليــل الإحصــا�أ

ي 
الــىت لاأحــواض  المنفصلــة  المجموعــات 

ن بمســتويات عاليــة مــن التماثــل داخــل  تتمــ�ي
ــة المجموع

٪9

٪9

٪16

٪16

ي لمستوى سطح البحر الرتفاع النس�ب

ي المنبــع عــى معظــم 
ن إيــالء اهتمــام خــاص لتأثــري التدخــالت �ن ي مــن مصــادر بريــة فإنــه يتعــ�ي

ي المائــة مــن التلــوث البحــري يــأ�ت
نظــراً لأن مــا نســبته 80 �ن

ي تؤدي إىل غــرق الدلتــات( والتدفقات النهريــة الناتجة 
دلتــات الأنهــار والمناطــق الســاحلية الأكــرش قابليــًة للتأثــر، خصوصاً خفض إمــدادات الرواســب )الــ�ت

ي الرطبــة وضغــوط التلــوث وإدارة الدلتا.
ي الأرا�ن

يكولوجيــة �ن ي لمســتوى ســطح البحــر )أدنــاه( والمخاطــر الإ ات الدلتــات الرتفــاع النســىب عــن الســدود.  وتشــمل مــؤ�ش

ن النظم المائية الروابط ب�ي

المقيــاس: معــدل الغمــر الــكلي لســطح 
لرتفــاع  نتيجــًة  ملم/ســنة  الدلتــا 
ي 

الأرا�ن وهبــوط  البحــر  منســوب 
ســبات وال�ت

ــات  ي دلت
ــبية �ن ــر النس ــات: المخاط الفئ

ــدود ــرة للح ــة العاب ــواض النهري الأح النتيجة الرئيسية

ي أفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية. وأحــد 
ي آســيا، ولكــن أيضــاً �ن

ن بمخاطــر عاليــة جــداً �ن ي تتمــ�ي
تقــع معظــم الدلتــات الــىت

ي المــدن 
ي لمســتوى ســطح البحــر هــو زيــادة عــدد الســكان �ن أهــم العوامــل ذات الصلــة بالمخاطــر مــن الرتفــاع النســىب

ي آســيا.
)الضخمــة( بمنطقــة الدلتــا، خصوصــاً �ن

ي لمســتوى ســطح البحــر: الغانغ-براهمابوترا-ميغنــا، إنــدس، إراوادي، الميكونــغ،  دلتــات بهــا مخاطــر نســبية عاليــة للغايــة فيمــا يخــص الرتفــاع النســىب

النيجــر، الــرون، ريــو غرانــد.

7 8 3 7 1
منخفض 

للغاية
عاىليعاىليمعتدلمنخفض

جداً
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موجز لواضعي السياسات
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التوقعات
تظهــر نتائــج تحليــالت توقعــات ’ســيناريو العمــل المعتــاد‘ أن مــن المتوقــع أن تتضاعــف الكثــري مــن المخاطــر المحدقــة بأحــواض الأنهــار العابــرة 
للحــدود خــالل الـــــ 15 إىل الـــــ 30 ســنة القادمــة مــع تغــري المنــاخ والتنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة وازديــاد أعــداد الســكان. وقــد ُحــددت أربــع 

ي والتلــوث بالمغذيــات والعوامــل المفاقمــة للتوتــر الســياسي  ي البــ�ش
ي والإجهــاد المــا�أ

ي البيــىأ
ات: الإجهــاد المــا�أ مناطــق ســاخنة اســتناداً إىل مجمــوع الآثــار المتوقعــة لخمســة مــؤ�ش

ة مــن  ي ثاثــة عوامــل دافعــة رئيســية )الســكان، والميــاه، وعمليــات الســحب، وتوفــر الميــاه( خــال الفــ�ت
ي الكثافــة الســكانية. ويظهــر الشــكل أيضــاً نســبة التغــ�ي �ن

ي والتغــ�ي �ن
المــا�أ

ي الأورانــج وليمبوبــو إل أن مــن المتوقــع أن تــزداد عمليــات ســحب 
ي حــوض الغانج-براهمابوترا-ميغنــا وحــو�ن

ي الميــاه المتوفــرة �ن
عــام 2010 إىل عــام 2050.  ورغــم الزيــادات المتوقعــة �ن

ن مــن  ن اللتــ�ي ي تينــك المنطقتــ�ي
ي كل المناطــق الأربــع الســاخنة، لكــن عــل وجــه الخصــوص �ن

اتيجيات خفــض الطلــب عــل الميــاه جــزءاً مــن الحــل �ن . وتمثــل اســ�ت الميــاه إىل حــد كبــ�ي
ي الســكان.

المتوقــع أن تتجــاوز عمليــات ســحب الميــاه فيهمــا الزيــادات �ن

مناطق المخاطر المتوقعة

العوامل الدافعة:

 عدد السكان

 عمليات سحب المياه

 توفر المياه

وسط:
ق الأ ال�ش

 التغ�ي ٪
2050-2010

 التغ�ي ٪
2050-2010

 التغ�ي ٪
2050-2010

 التغ�ي ٪
2050-2010

آسيا الوسطى:

بو:

مبو
ورانج ولي حوضا الأ نا:

يغ
ا-م

ض الغانج-براهمابوتر
حو عــل  معرضــة  المناطــق  بعــض 

ــة  ــة الجتماعي ــاص للتنمي ــو خ نح
المنــاخ،  وتغــ�ي  والقتصاديــة 
ــتوى  ي مس

ــة �ن ــادات متوقع ــع زي م
يــدل عليــه  مــا  المخاطــر وفــق 

ات عــدد مــن المــؤ�ش

النتيجة الرئيسية

ــم. أحــواض  ــالس وتاري ــدس، مرغــاب، شــو، ت ، ان ــد، ىلي ق الأوســط: بحــر الآرال، هــاري، هلمن ي منطقــة الــ�ش
ــرة للحــدود �ن أحــواض الأنهــار العاب

ــة والفرات/شــط العــرب. ، ودجل ي آســيا الوســطى: الأردن، الفــرات، نهــر العــا�ي
ــرة للحــدود �ن ــار العاب الأنه

ي الغالبيــة 
ايــدة �ن ن ي العالــم مــوارد حيويــة لنصــف ســكان العالــم تقريبــاً. ويُظهــر هــذا التقييــم المخاطــر القائمــة والم�ت

وتوفــر أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود �ن

ي 
ن الوطــىن ن القــدرات القتصاديــة والتقنيــة عــل المســتوي�ي العظمــى مــن هــذه الأحــواض. ولذلــك فــإن إيجــاد إرادة سياســية وأطــر تعاونيــة عابــرة للحــدود مــع تحســ�ي

ي إدارة هــذه المخاطــر والحفــاظ عــل أنهــار ودلتــات ســليمة للمســتقبل.
والعابــر للحــدود ســتكون عوامــل حاســمة �ن

٪7٩

٪36

٪25-

٪24

٪٩6

٪1٩

٪36
٪50

٪18

٪67
٪36

٪6-
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نت لكي تعرف المزيد عن أنهارك ومناطقك ومصالحك نرت الموارد المتاحة عى الإ

ن عابــر للحــدود أو مســألة مــن قبيــل شــح الميــاه فيمكنــك إجــراء عمليــات بحــث بنفســك،  ي معرفــة المزيــد عــن بلــدك، أو عــن حــوض نهــري معــ�ي
إذا كنــت ترغــب �ن

ونيــة تفاعليــة يمكــن الدخــول إليهــا مــن الموقــع الشــبك يــل صحائــف وقائــع أحــواض الأنهــار مــن بوابــة بيانــات إلك�ت ن مــع إجــراء تحليــل مثــل إنشــاء فهــارس وت�ن

.http://twap-rivers.org

ي لأحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود، والوثيقــة الكاملــة تقريــر أحــواض الأنهــار العابــرة 
كذلــك تتوفــر عــل الموقــع الشــبكي وثيقــة إحاطــة بعنــوان الموجــز التقــىن

للحــدود، وتقريــر آليــات اســتدامة أحــواض الأنهــار الصــادر عــن برنامــج تقييــم الميــاه العابــرة للحــدود 

 ) ن نامج تقييم المياه العابرة للحدود )يسار( وجزء من صحيفة وقائع حوض نهري )يم�ي ونية التفاعلية لأحواض الأنهار التابعة لرب لكرت لقطات من بوابة البيانات الإ

www.geftwap.org ونية لك�ت نامج تقييم المياه العابرة للحدود وبوابة البيانات الإ نت: الموقع الشبكي ل�ب ن�ت نماذج للموارد المتوفرة عل الإ

شكر وتقدير

اكــة يقودهــا برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة ومعهــد دي إتــش آي، وتتكــون مــن التحــاد الــدوىلي لحفــظ  اكــة تقييــم أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود هــي �ش �ش

دارة(، وجامعــة وليــة أوريغــون، ومبــادرة تقاطعــات الطــرق البيئيــة التابعــة لجامعــة  ي الإ
دارة(، ومعهــد اســتكهولم الــدوىلي للميــاه )مشــارك �ن ي الإ

الطبيعــة )مشــارك �ن

ي جامعــة كولومبيــا، وتحالــف الدلتــا، 
ي والمحيــط الحيــوي، ومركــز شــبكة المعلومــات الدوليــة لعلــوم الأرض �ن

نامــج الــدوىلي للغــاف الأر�ن مدينــة نيويــورك، وال�ب

ي جامعــة كاســيل.
ومركــز بحــوث النظــم البيئيــة �ن

Proof reading: Gemma Shepherd and Abdelmenam Mohamed (UNEP/DEWA)
Copy Editor: Peter Saunders 

Language and Communication: Anouk Ride
Reviewers: Michael Logan (UNEP/DCPI) Mick Wilson (UNEP Chief Scientist’s Office) and the TWAP Secretariat.

UNEP Secretariat: Liana Talaue McManus (Project Manager), Joana Akrofi, Kaisa Uusimaa (UNEP/DEWA)
Isabelle Vanderbeck (Task Manager)

Design and Layout
Infographics: Kate Hodge http://www.hodgeenvironmental.com.au/

Design and Layout: Jennifer Odallo (UNON) and Audrey Ringler (UNEP)
Translation: UNON/ DCS/ Translation Section



10

موجز لواضعي السياسات

United Nations Environment Programme
P.O. Box 30552 - 00100 Nairobi, Kenya

Tel.:  +254 20 762 1234
Fax:  +254 20 762 3927

e-mail: publications@unep.org
www.unep.org

www.unep.org

Transboundary 
River Basins 

 Status and Trends

SUMMARY FOR POLICY MAKERS 

VOLUME 3: RIVER BASINS

TWAP
TRANSBOUNDARY WATERS ASSESSMENT PROGRAMME

ISBN: 978-92-807-3531-4
Job Number: DEW/1953/NA

ى والمحيطــات المفتوحــة -  يكولوجيــة البحريــة الكــ�ب ات والأنهــار والنظــم الإ ي العالــم - الطبقــات الصخريــة المائيــة والبحــ�ي
تعمــل النظــم المائيــة �ن

 . عــل اســتدامة الغــاف الحيــوي وتعزيــز الصحــة والرفــاه الجتماعــي والقتصــادي لســكان العالــم. ويتقاســم الكثــ�ي مــن هــذه النظــم بََلــدان أو أكــ�ش

ي المائــة مــن مســاحة كوكــب الأرض، إضافــًة إىل الطبقــات الصخريــة المائيــة أســفل 
ي تغطــي أكــ�ش مــن 71 �ن

وتشــكل هــذه الميــاه العابــرة للحــدود، الــىت

نســانية. كــة المائيــة لاإ ســطح الأرض، ال�ت

ــاه العابــرة للحــدود وحقيقــة أن الكثــ�ي منهــا يتعــرض باســتمرار لاســتغال الزائــد والتدهــور  وإدراكاً مــن مرفــق البيئــة العالميــة لقيمــة نظــم المي

نامــج إىل تقديــم تقييــم أســاسي بهــدف تحديــد  ابطــة فقــد أنشــأ المرفــق برنامــج تقييــم الميــاه العابــرة للحــدود. ويهــدف ال�ب ويــدار بطــرق غــ�ي م�ت

ــل  ات ع ــ�ي ــذه التغي ــة له ــات المحتمل ــك التبع ــة، وكذل ــات الطبيعي ــة والعملي ي ــطة الب�ش ــن الأنش ــة ع ــاه الناجم ــم المي ي نظ
ات �ن ــ�ي ــم التغ وتقيي

ي هــذا التقييــم الأســاس لتقييمــات عابــرة 
ي تشــكلت �ن

اكات المؤسســية الــىت ي تعتمــد عليهــا. ومــن المنتظــر أن تضــع الــ�ش
المجموعــات الســكانية الــىت

ي المســتقبل.
للحــدود �ن

ي المجلدات الستة التالية:
نامج تقييم المياه العابرة للحدود التابع لمرفق البيئة العالمية �ن وترد النتائج النهائية ل�ب

ة النامية: الحالة واالتجاهات ي الدول الجزرية الصغ�ي
الطبقات الصخرية المائية العابرة للحدود ونظم المياه الجوفية �ف المجلد 1 - 

ات والخزانات المائية العابرة للحدود: الحالة واالتجاهات البح�ي المجلد 2 - 

أحواض االأنهار العابرة للحدود: الحالة واالتجاهات المجلد 3 - 

ى: الحالة واالتجاهات يكولوجية البحرية الك�ب النظم االإ المجلد 4 - 

المحيطات المفتوحة: الحالة واالتجاهات المجلد 5 - 

النظم المائية العابرة للحدود: الحالة الشاملة واالتجاهات المجلد 6 - 

وهناك موجز لواضعي السياسات مع كل مجلد

ي 
هــذه الوثيقــة - المجلــد 3، موجــز لواضعــي السياســات - يعــرض أول تقييــم أســاسي عالمــي حقيقــي لأحــواض الأنهــار الـــــ 286 العابــرة للحــدود �ن

ي المائــة مــن ســكان العالــم.
ي يعيــش فيهــا أكــ�ش مــن 40 �ن

ي تشــمل 151 بلــداً والــىت
العالــم الــىت


