
مشكل املاء وظاهرة 
التصحر بالعامل العربي الوحدة 

الخامسة

العالم العربً

أنظر خرٌطة )
(الدول

مشكل 

الخصاص 
المائً

ظاهرة 
التصحر

البعد 
الدٌموغرافً 

البعد 
االقتصادي

البعد 
االستراتٌجً

تهدٌد األمن 
الغذائً

نهج مجموعة من 

التدابٌر لمكافحة التصحر 
والخصاص المائً
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انتقذيم 
اإلشكاني

تعاوي بهذان انعانم انعشبي بشكم متفاوت ومستمش مه آفتي انخصاص انماايي وانتصا،شإ  ر 

تتضاءل حصة انفشد انسىوية مه انماء بشكم يىزس بزعزعاة اتاتاشاس مختهال تهاب اننهاذانإ هماا ي اذد 

مما دفع باألوتاط انمسؤونة داخم اننهذان انعشبية  نى تكثيل وتظافش ج ودهاا . انتص،ش أمى ا انغزايي

. نه،ذ مه اوعكاتات تهب اآلفتيه وم،اصشت ما عنش مجموعة مه انتذابيش واإلجشاءات انمختهفة

فماهً تجلٌات كل من الخصاص المائً والتصحر داخل البلدان العربٌة؟

وما العوامل المسؤولة عن تفشً اآلفٌتٌن بمجال األقطار العربٌة؟

وإلى أي حد ساهمت مبادرات الدول العربٌة فً الحد من التداعٌات الخطٌرة لآلفتٌن؟
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النٌل 

والقرن 
اإلفرٌقً

الشام 
والعراق

المغرب 
العربً

الجزٌرة  
العربٌة 

(3مليار م)توزيع املوارد املائية يف البالد العربية حسب اجملنوعات اإلقلينية  -1

بتصرف -من الكتاب المدرسً  167: الجدول صتحوٌل معطٌات  ثانٌية محمذ انبقاني –سشيذ أعمـش . ر

 3ملٌار م 152.92

سطحٌة 3ملٌار م 142.5م)
(باطنٌة 3ملٌار م10.45+  

 3ملٌار م 12.3

سطحٌة  3ملٌار م 7.3) 
(باطنٌة 3ملٌار م 5+ 
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ثانٌية محمذ انبقاني  أيت مهٌل–سشيذ أعمـش . ر
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3م356

          3م378     
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3م2579

3م5531

3م1092

  
  
 

8
8
4

م
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أكثر من 
3م2000

 1000من 

3م2000إلى 
أقل من 

3م1000

06 2004معدل حصة الفرد السنوية من املاء بالبلدان العربية  حسب إحصاءات  -2



ًطف تٌصيع انمٌاسد انمائية بانعانم : اننشاط األًل
انعشبي ثم تشخيض مشكم انخظاص انمائي بو

اآلتٌة، صف الشكل الذي تتوزع به الموارد المائٌة داخل العالم العربً، ( 1رقم )باعتمادك الخرٌطة المتحركة 

  تتوزع الموارد المائٌة بالعالم العربً بشكل متباٌن، بحٌث تحظى بلدان النٌل والقرن اإلفرٌقً بنصٌب األسد من مجموع

.الثروة المائٌة، تلٌها منطقة الشام والعراق، ثم بلدان المغرب العربً فالجزٌرة العربٌة فً مؤخرة الترتٌب
 فً حٌن تمثل المٌاه  %82: وٌعود مصدر معظم اإلمكانات المائٌة المستغلة بالعالم العربً إلى التساقطات المطرٌة بنسبة

، %1.5فقط من مجموع الثروة المائٌة، بٌنما ال تتعدى المٌاه الجوفٌة المتاحة  %16.1...( البحٌرات+ األنهار )السطحٌة 

(.167: ص 2الوثٌقة : أنظر مبٌان توزٌع المٌاه حسب مصادرها بالعالم العربً)

، استخلص بعض مظاهر168: ص( 1الوثٌقة )ومن فهمك للنص الجغرافً ( 2رقم )انطالقاً من الخرٌطة المتحركة 
الخصاص المائً بالعالم العربً،      

 تعٌش وضعٌة خصاص مائً، أي أن( دولة 22دولة من بٌن  15)ٌتضح أن معظم بلدان العالم العربً : من خالل الخرٌطة

(.المجال باللون األصفر)3م1000حصة الفرد السنوٌة من المٌاه فٌها تقل عن 
 من مجموع المٌاه المتجددة فً العالم بالرغم من احتالله  %0.5تستخلص أن العالم العربً ال ٌستفٌد سوى من : من خالل النص

كمتوسط 3م7700مقابل  3م1000ٌبلغ متوسط نصٌب الفرد السنوي من المٌاه + من ساكنته  %5من مساحته واحتضانه  10.2%

سورٌا + مصر )كما أن بعض الدول العربٌة . 3م600إلى أقل من  2025عالمً، علماً أم هذا المتوسط مرشح لالنخفاض فً أفق  

...(. الفرات+ النٌل )من كمٌة المٌاه المتاحة لدٌها والتً توجد منابعها خارج حدودها  %50مهددة بفقدان حوالً ( مثالً ... العراق+ 

07

:تتوزع الثروة المائٌة بشكل متفاوت بٌن األقطار العربٌة 1.

:تتعدد مظاهر الفقر المائً بالعالم العربً - 2



، فسر التوزٌع المتباٌن للموارد المائٌة (167: ، ص1الوثٌقة )بناًء على فهمك للنص الجغرافً    

بالعالم العربً،      

:بعاملٌن رئٌسٌن( من خالل النص)ٌمكن تفسٌر التباٌن فً توزٌع الموارد المائٌة للعالم العربً      

 كلما كبرت مساحة )شساعة مساحة بعض البلدان العربٌة وضٌق مساحة بعضها اآلخر،: العامل األول

(. البلد ازداد رصٌده المائً السطحً والجوفً، والعكس صحٌح

 ًمدى قربه أو بعده )تدخل عنصر المناخ الذي ٌتحكم فٌه الموقع العرضً للبلد العربً : العامل الثان
(.عن الصحراء الكبرى

انتقٌيم انمشحهي 
األًل

قارن بٌن الوضعٌة المائٌة لكل من العراق وجارتها الكوٌت، ثم فسر التباٌن الحاصل بٌنهما، 
.مستأنساً بمكتسباتك التً حصلتها من النشاط األول من الوحدة
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األبعاد انذيمٌغشافية ًاالقتظادية : اننشاط انثاني
ًاالستشاتيجية نمشكم انمياه في انعانم انعشبي

انعكاساتها تجلٌاتها أبعاد مشكل المٌاه

دولة تحت عتبة الفقر المائً  15أكثر من  دخول
(للفرد سنوٌاً  3م 500أقل من )

تسارع وثٌرة التزاٌد السكانً فً معظم 

معدل  البلدان العربٌة فً مقابل تضاؤل
  .حصة الفرد السنوٌة من المٌاه

البعد الدٌموغرافً

الري )استنزاف المٌاه بسبب طرق الري التقلٌدٌة 
تكرٌس وضعٌة الخصاص المائً وبالتالً( السطحً

اعتماد االقتصاد العربً فً غالبٌته 

معٌشٌة فً  فالحة)على الفالحة 
 %88.6التً تستهلك حوالً ( الغالب

.من مجموع اإلمكانات المائٌة العربٌة

البعد االقتصادي

  :التهدٌد بالصراع حول السٌطرة على مصادر المٌاه

سعً + الصراع بٌن مصر وإثٌوبٌا حول مٌاه النٌل )

الكٌان الصهٌونً الحتواء كل مصادر المٌاه 

إمكانٌة النزاع حول مٌاه نهري + بالمشرق العربً 

الدجلة والفرات بٌن كل من تركٌا وسورٌا 
...(والعراق

تشارك معظم البلدان العربٌة إلمكاناتها 

المائٌة مع جٌرانها العرب وغٌر العرب 

  نهر األردن+ الدجلة والفرات + النٌل )
(...نهر السٌنغال+ 

البعد االستراتٌجً
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أطف مظاىش انتظحش بانعانم : اننشاط انثانث
انعشبي ًأتبين خطٌستو

مفهوم التصحر،عوامله ومظاهره -1

من خالل متابعتك للروبورتاج، 

وتحلٌلك للمبٌان والخرٌطة المتحركة 

استخلص مفهوم : المرافقٌن
التصحر، مبٌناً عوامله ومظاهره،
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توزٌع األراضً المتصحرة والمهددة بالتصحر فً العالم العربً

أراضً متصحرة

أراضً مهددة 
بالتصحر

أراضً غٌر 
متصحرة

68.4%

20%

11.6%



له عــــــدة مظـــــــــــاهر

عامل 
المناخ

السلوك 
البشري

DESERTIFACTION : التصحر

فقدان األرض لطاقتها على إنتاج المادة الحٌوٌة والمخصبة 
مما ٌؤدي إلى فقر التربة وعقمها. المغذٌة للنباتات( المعدنٌة+ العناصر العضوٌة )

نضوب 
الترملالمٌاه

/  اإلقحال 
التجفٌف

تدهور 

الغطاء 
النباتً

تراجع خصوبة 
التربة 

تملح التربة
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انتذابيش ًانجيٌد انمبزًنة نمٌاجية : اننشاط انشابع
بانعانم انعشبي انتظحش 
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تدابٌر أخرى التدابٌر االجتماعٌة التدابٌر االقتصادٌة التدابٌر التقنٌة

توقٌع البلدان العربٌة  •

 مجتمعة على االتفاقٌة

الدولٌة لمكافحة 

1994التصحر 

إنشاء المركز العربً  •

لدراسة المناطق الجافة 

واألراضً القاحلة 
(ACSAD)

تنسٌق التعاون بٌن  •

األقطار العربٌة 

لمحاربة خطر 

...التصحر
 

محاربة الفقر  •

وتحسٌن المستوى 

المعٌشً للساكنة 

بالمناطق الجافة حتى 

تقلع عن ممارساتها 

السلبٌة تجاه محٌطها 

مثل اجتثاث )البٌئً 

...(الغابة

مكافحة األمٌة  •

والجهل 

التحسٌس بخطورة  •

التصحر عبر خلق 

قنوات للتواصل مع 

الساكنة وخاصة 

...بالمناطق الرٌفٌة

صٌانة أنظمة اإلنتاج  •

والزراعة  فً المراعً

البورٌة والمسقٌة 

وذلك بتوفٌر كل )

التقنٌات الحدٌثة 

تقنٌات : للفالحٌن مثل

تجنب + الري بالتنقٌط 

اإلفراط فً استخدام 

األسمدة والمبٌدات 

  ...(الكٌماوٌة 

إعطاء األولوٌة فً  •

البرامج االقتصادٌة 

للمناطق الجافة

وضع خطط وطنٌة  •

شاملة لمحاربة 
...التصحر

فً المناطق  •

تثبٌت : الصحراوٌة

الرمال المتحركة

:  فً المناطق الجبلٌة •

بناء المدرجات لمنع 

انجراف التربة

فً المناطق  •

نهج الدورة : المختلفة

تشجٌع + الزراعٌة 

+  عملٌات التشجٌر 

الزراعة حسب خطوط 
...التسوٌة
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