العالم العربي:
مشكل الماء وظاهرة التصحر

نص التمهيد:

على الرغم من اإلجراءات املتخذة ،خالل القدالد امل يال (التسالقيا ت) ،سالف سالتمر
أجي املستدبل في ماطدة الشرق األوسط وشم إفريدي في مفاجهة تحدي ت بيئيالة
خطيالال،ة ،يتم الالل فلالالن فالالي انخ ال ر نمالالامل ال الالرد مالالن املال ء ،وفدالالدا األ ايال الز اعيالالة
نم الالامل ال الالرد م الالن امليال ال املت ال الددة إل الالى
بس الاللمل الت ال ال ر ...وم الالن املاتن الالرأ ي الالاخ
 740m3فالالي ع ال  .2015كم ال أ املاطد الالة تالالددخ تراج الالب خم الالفتة ال ،ب الالة بسالاللمل ت الالدخف
األ ر والج املتكر .
تدريرالبان الدولي worldbank.org ،2003

مددمة:

يق ني الق لم القربي (الشرق األوسط وشم إفريدي ) مالن مشال ل بيئيالة جالد خطيال،ة تتم الل
فالالي مشالالملل املال ء واال خرة الت ال ر .و قتبالال،األجيال الد دمالالة األكيالال،نتديالالدا مالالن خالالذين املشالالملني
ب قل استمرا تراجب املفا د امل ئية وتدخف ال ،بة.

 فم هي من خر وعفامل (أبق د) مشملل امل ء في الق لم القربي؟ وم هي أبرز الجهفد املبذولة لنتخ يف منحدته؟
 -وم هي من خر(أشمل ) وعفامل ا خرة الت رفي الق لم القربي؟ وم هي طرق مفاجهتت .

ال رق بي ال راء والت ر:
ال راء :ماطدة جغرافية تخنف أو ياذ بت الاب ت ،ف ل راء قريف نب ي ال ما خي
الت ال ال ر :خ الالف ق الالرر األ ر لنت الالدخف ممال ال ي الالادي إل الالى فد الالدا ال يال ال ة الاب تي الالة والتا الالف
ال يفي بت .

 -Iمشملل امل ء في الق لم القربي
 -1وصف تفزيب املفا د امل ئية في الق لم القربي
قتب ،املي التدنيدية السطحية أخم املالفا د امل ئيالة املت حالة فالي القال لم القربالي (أكيال،مالن  ،)95%فالي املد بالل ال
تت وز نسبة املي غي،التدنيدية ( .)5%غي،أ الق لم القربي يقر ت وت في تفزيالب امليال  ،حيال سالتحفف
ماطدتالالي (بنالالدا الايالالل والدالالر الدالالر اإلفريدالالي وماطدالالة الهالالل ال مالالامل) علالالى أكيالال،مالالن  70%مالالن املالالفا د
امل ئية في الق لم القربي.

 -2من خرال م ص امل ئي في الق لم القربي

يقتبالال،القال لم القربالالي مالالن املاال طف الرال قالالر فدالالرا مالالن حيال املالالفا د امل ئيالالة ،ف ال ال تت ال وز  0,5%مالالن مجالالم
املي املت الددة فالي القال لم .وينهالر مشالملل املال ء فالي الالفطن القربالي فالي بالقف نمالامل ال الرد مالن امليال  ،حيال ال
مد نة مب املتفسط الق لم الالذي ي الفق 7000
يت وز  1000م ،مكقمل سافي  ،وخف مقد جد ماخ
م ،مكقمل لن رد سافي .
غيالال ،أ بنالالدا الق ال لم القربالالي تالالجل ت وت ال كبيالال،ا فالالي خالالذا املقالالد  ،فبق الاله يفجالالد فالالي وبالالقية م ئيالالة جيالالدة
(مف يت نيال ال الق الالراق بال ال كي،م الالن  2000م الال،مكق الالمل لن الالرد س الالافي ) ف الالي ح الالي تفج الالد غ لبي الالة البن الالدا ( 13دول الالة
عرتي الالة) تح الالب عتب الالة ال د الالرامل ال ئي أي أصت ال ق ال ني م الالن خم ال ص م ال ئي كبي الال(،أق الالل م الالن  500م الال،مكق الالمل لن الالرد
سافي .

 -3أسب ب مشملل امل ء في الق لم القربي

أ -البقد املا خي

وثيدة 5

يفجد الق لم القربي في املاطدة الج فة وشبه الج فالة ،والرال تتندالق أقالل مالن  300منم ال،سالافي  ،وخالف مال يالاقكب سالنب
علالالى بالالقف ت الالدد املالالفا د امل ئيالالة ،الرال قرفال تا قمال مسالالتمرا فالالي االالل تالالفالي سالالافات الج ال  ،فال لفطن القربالالي الالالذي
شملل مس حته حفالي  10%من مس حة الق لم ،ال يتندق سفى  2%من التس قط ت الق ملية.
ب -البقد الديمفغرافي

يتخذ مشملل امل ء بقدا ديمغرافي  ،فلن أ الق لم القربي شهد تزايدا سمل ني سريق  ،حي انتدل م مف
الس الالمل ف الالي  40س الالاة فد الالط م الالن ح الالفالي  77مني الالف نس الالمة إل الالى أكي الال،م الالن  220مني الالف نس الالمة ،وخ الالذا االن ال ال
السمل ني انقكب سنب على املفا د امل ئية ،ف ،اجب نمامل ال رد مالن املال ء الالذي ال ي الفق  4000م ال،مكقالمل
إلى حفالي  1300م  ،مكقمل لن رد في الساة ،ومن املتفقب أ يستمرخذا املقد فالي االنخ ال ر مالب اسالتمرا
اال ت السمل ني السريب.

ج -البقد االقتم دي

قتب ،ال لحة الدطال االقتمال دي األكيال،اسالتتل لنمال ء ( 85%مالن املالفا د امل ئيالة) ،فهالذا االسالتتلا الكبيال،
لنم ء سلبه االستقم القشفائي في السدي الذي ينتج عاه بي كمي ت كبي،ة من املي .

د -البقد االس ،اتيجي (السي س ) وثيدة  6و7

يت ل الالى ف الالي الم الالرا عل الالى بق ال األصت ال الدوليالالة ب الالي بن الالدا عرتيالالة وأخ الالرى غي الال،عرتي الالة ،م الالل الم الرا القرب الالي
اإلسالالرائيلي حالالف صتالالراأل د  ،والمالالرا القربالالي اإلثيالالفبي حالالف صتالالرالايالالل ،والمالالرا القربالالي ال  ،الالي حالالف صتالالري
دجنالالة وال الالرات ،وتكمالالن خطالالف ة خالالذا األمالالرفالالي وجالالفد ما ال بب بق ال خالالذ األصت ال (الايالالل ،دجنالالة وال الالرات) فالالي
الدو األجالية ،وعمفم فإ بندا غي،عرتية تتحكم في حفالي  88%من املي القرتية.

الفثيدة 14-13-12
 -4الجهفد املبذولة ملفاجهة مشملل امل ء
اعتمدت بندا ال نيج القربي من أجالل مفاجهالة مشالملل املال ء علالى إنتال ج ميال بدينالة عالن طريالف تحنيالة امليال
امل ل الالة ،مسالالتغنة تففرخ ال علالالى مم ال د ط قالالة مهمالالة ا ال رنت فالالي خالالذا اإلنت ال ج .كم ال عمنالالب بنالالدا أخالالرى علالالى
ندالالل امليال مالالن أمال كن الالالففرة إلالالى أمال كن الاالالد ة بفاسالالطة مشال يب عملقالالة كح لالالة ليليال الرال أنشال ت أنبالالفب
لادل املي من الجافب إلى الشم  ،عر ب لنترالما عي القنيم.

 -Iا خرة الت

رب لق لم القربي.

 -1م هف ومن خرالت ر
يدم الالد ب لت ال ال رت الالدخف إنت جي الالة األ ر ف الالي املاال ال طف الج ف الالة وش الالبه الج ف الالة وش الالبه الرطب الالة ،تتخ الالذ خ الالذ
الن خرة عدة أوجه ،اخمه :
 ال ،مل :تزايد نش ط الك ب الرمنية ،الر تزحف في ات املا طف الز اعية تا قص الغط ء الاب ي :يدمد به اندث واخت ء الاب ت أو انخ ر ك فته. تملح ال ،بة :أي تزايد منفحة ال ،بة وت لت لي عد قد نت على اإلنت ج الاب ي تراج الالب خم الالفتة ال ،ب الالة :يدم الالد ب الاله فد الالدا ال ،ب الالة لنقا ص الالراملقدني الالة والق الالفية املس ال خمة ف الالي اإلنت ال جالاب ي.
وتدد مس حة األ اي املت رة ب لق لم القربي بحفلي  10منيف نم مربب ،أي حفالي  68%مالن مسال حته
االجم ليالة .كمال يقالر القال لم القربالي ا ت ال نسالبة أ ابالاليه املهالددة ب لت ال روالرال تبنال  20%مالن م مالالف
األ اي .

 -2خطف ة الت رب لق لم القربي الفثيدة
تكمن خطف ة الت ر ب لق لم القربي في تراجب األ اي الز اعية ومسال حة املراعالي بشالملل م زايالد مالب مالرو
السالالافات .ويالالرتبط الت ال ربشالالملل أس سال بد الالية األمالالن الغالالذائي ،حيال يالالادي ت الالر األ ايال الز اعيالالة
إل الالى تراج الالب اإلنتال ال ج ال لض الالي وت لتال ال لي ب الالقف املاتفجال ال ت الغذائي الالة الرال ال أص الالب الطن الالمل عن تال ال ي الالفق مج الالم
املقرور منت .
-3القفامل املساولة عن الت ر ال ط طة
تتاال الالف أسال الالب ب الت ال ال ربال الالي الق مال الالل الطبيلال الالي والق مال الالل اللشال الالري ،حي ال ال تتم ال الالل القفامال الالل الطبيقيال الالة فال الالي
التدنب ال ت املا خيالالة ،سالالفاء منت ال تنالالن الر ال حالالدثب فالالي أزماالالة قديمالالة أو حدي الالة ،ب إلب ال فة إلالالى عفامالالل التقريالالة
الريحي الالة وامل ئي الالة .ام ال القفام الالل اللشالالرية فتتقن الالف ب السالالتغل امل الالرط ل نس ال لنم الالفا د الطبيقيالالة ،ال ،ب الالة
(ز اعالالة مك الالة اسالالتقم املبيالالدات واألسالالمدة الكيم ويالالة  )...امل ال ء (اسالالتفزا املي ال الب طايالالة والسالالطحية،
واإلفراط في السدي )...الغط ء الاب ي (اجت ث الغ ب ت والرعي امل رط)...

-4اشمل ممل فحة الت ر
 تدابي ،تداية :ستتد ماالب تالدخف األ ايال املات الة وفلالن بفاسالطة م مفعالة مالن القمنيال ت التدايالة،لتشجي،وت ليب الرم والز اعة حسمل خطفط التسفية ،والقمل بان الدو ة الز اعية.
 تالالدابي،اقتم ال دية :ترك الالزعلالالى تكييالالف األنشالالطة االقتم ال دية مالالب خم ال ئص البا الالة الج فالالة والش الالبهج فة .من خل تحسي اإلنت ج في األ اي البف ية وعد اإلفراط في استغل األ اي املسدية.
 تدابي ،اجتم عية :سلى إلى تحسي األوب املقاشية لنسمل من اجل ت امل اسالتغللهم امل الرطلنم الطبيلي ،وتحساسهم ب رو ة ال ظ على املفا د الطبيقية.
 ت الالدابي ،ق نفني الالة :م الالن بينتال ال اص الالدا ق الالفاني لنمح فن الالة عل الالى الي الال،وات الطبيقي الالة ،وممال ال دقة ال الالدوالقرتية على االت قية الدولية ململ فحة الت ر.
خ تمة:

غ الالم الالل الجه الالفد املبذول الالة ف الالإ الق ال لم القرب الالي مه الالدد الي الالف ند الالص ح ال د ف الالي امل الالفا د امل ئي الالة،
وزحالالف متفاصالالل لنت ال ر ،مم ال يحالالتم عنيالاله بالالد جهالالفد أكيالال،مالالن اجالالل وقالالف خالالذ املش ال ل
البيئية.

