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يعد الماء أساس الحياة فهو يمتلك منن الفنفاا الفيزياةينة والكيمياةينة والوايلوجينة منا يجعلنا  نروريا  لكن   
فناعة وتوليد الطاقة كاةن حي , إ افة الى أن للماء دورا  أساسيا  في نمو وتطور الحياة المدنية واستغاللا في ال

والسنياحة , وحينا ان المفننادر اماةينة د  ولند وفنني أ  وقنا تعتونر منن ركنناةز الونروة الوطنينة وتمونن  الكهرواةينة 
الحياة هذا افوح ال يلوني  اكسير أساسا  مهما  في فنع الحياة وشتى أشكالها و مانا  الستقرار ديمومتها , إال ان

منر النذ  أدا النى حندوا موجناا جفناف تا تق  تندريجيا  ووفنورة منتةمنة االالحاجاا المتزايدة لا وأفوحا كمي
ورغم أن أسواب نوواا الجفاف هذه وانحسار ادمطار في كوير منن دو  العنالم لنم تعنرف أسنواوها ودقنة متعاقوة , 

نوننناتي فننني الوشنننرية المفتلفنننة وانحسنننار الغطننناء الإال أننننا يمكنننن القنننو  ونننان ارتفننناي حنننرارة الجنننو نتيجنننة ل نشنننطة , 
من ادرا ي الزراعية أور وفورة مواشرة على العملياا المناطق الجافة وشوا الجافة نتيجة إزالة آالف الهكتاراا 

 الجوية المسووة ل مطار .
منن ادرا نني الزراعينة نتيجننة لعمليناا التفننحر , ويفلنق التفننحر  2 كننم 196يفقند العنالم سنننويا  حنوالي  

لغاواا وأواره الرياح المتروة مما يزيد ال غوط الواقعة على اكونر منوارد ادرأ أهمينة جوا  مالةما  لتكويف حراةق ا
 اال وهو الماء .

مننن %  6كننم فنني السنننة وتننتملح  99لننى سننوي  الموننا  يتقنندم فننط جوهننة التفننحر ومعنند  ففنني السننودان ع 
, حر منا يعانينا الفنين حالينا  ادرا ي المروية في العنراق سننويا  نتيجنة تقندم الجفناف , ومنن ادمولنة الحينة للتفن

واكوننر أجزاءهننا عر ننة للجفنناف هنني ادجننزاء الشننمالية , وتهنندد العوافننف التراويننة ونناوتالي قريننة النجاوشننان التنني 
فني العنام م 29نحنو القرينة ومقندار ستودأ أو  ويوتهنا فني االفتفناء تحنا الرمنا  فني فنال  عنامين وتزحنف الرمنا  

فني السننة . كنم 299, حينا أفنوح نمنو الفنحراء فني الفنين والرعني الجناةر  الواحد , وهنذا ومنن إزالنة ادشنجار
تعننرأ كويننر مننن ولنندان أقلننيم الشننرق اددنننى لفتننراا طويلننة مننن الجفنناف , فقنند وفنني السنننواا العشننرين الما ننية 

فننني افريقينننا يننناتي فننني مقننندمتها أويووينننا ولننندا   24وان عاننننا المغنننرب وتنننونس وقونننر  موجننناا جفننناف متعاقونننة . 
ممنا أدا النى هجنرة أفنحاب ادرا ني المتفنحرة وما  وكينينا وجيونوتي تواجنا أزمنة غذاةينة وسنوب الجفناف والف
 وعور الحدود , مما ادا الى زيادة ال غط على ادرا ي الزراعية في الوالد المستقولة . دافليا  
في القارة ادوروينة تتناور ومسنالة الجفناف حينا تعناني الكوينر منن دو  جننوب أورونا موجنة وودأا ادجواء  

منن ادمطنار انحواس ادمطار ففي ايطاليا أور ارتفاي درجاا الحنرارة وانففناأ كمينة المتسناقط حر شديد يرافقها 
ق المت ننررة مننن موجنناا علننى المحافنني  الزراعيننة شننما  الننوالد , وتعتوننر منطقننة ويمونننا مننن أكوننر المننناطلوا  سنن

  ونو   ووحينرة سنم , كمنا يعناني نهنر  69ومعند   و مغينور   جنمنسوب المياه في نهنر   النالحر حيا انففأ 
 من نق  كوير في المياه .  ( Gardasee )اردازية كال



وتقنوم السنفن  وفي اسوانيا أعلنا سوع مناطق علنى سنواح  الوحنر المتوسنط عنن تعر نها لجفناف حقيقني 
قرينة منن أقلنيم كاتالونينا علنى الوحنر  099فني ونق  الميناه منن أقفنى شنما  النوالد النى المنناطق المت نررة  يوميا  

مؤسسنناا المينناه الوطنيننة فنني منننا ايطاليننا واسننوانيا فقننط , فقنند سننجلا . وينند أن هننذا الجفنناف ال تعنناني المتوسننط 
سنلوي علنى الزراعنة وفافنة محافني  من أرا ي النوالد تعناني الجفناف وهنذا منا أونر وشنك  %  09أن الورتغا  

ألنف  21, ولقند ولنع عندد المت نررين وشنك  مواشنر الحونوب ادمنر النذ  أدا النى انففناأ حجنم النناتي القنومي 
مواطن حسب الدواةر الحكومية . وتزداد المفاوف الفرنسنية منن موجنة الجفناف , لنذا عملنا حكومنة وناريس علنى 

 داةرة غروي الوالد .  20ها تطويق قوانين فارمة لتوفير المياه في ومن وينإعداد مشاريع فافة لمواجهة ذلك 
ينف السويسنرية أن عشنرة الكاةن مقرهنا ومديننة جنالعالمية لمكافحة التفحر وجاء في تقرير في المؤسسة  
فني أورونا في العالم سوف تعاني منن تنناق  منسنوب مياههنا وفنورة كوينرة ومنن هنذه ادنهنار نهنر الندانوب أنهار 
ر  ريوجراند  والوالتا في ادمريكيتين وأنهار الياني تسي والميكوني والسالوين والكني في آسنيا , ومنورا  دار ونه

ليني في استراليا , وأ افا المؤسسنة أن نقفنان ميناه هنذه ادنهنار يعنود والدرجنة ادساسنية النى موجناا الجفناف 
مسناحة الياوسنة فني الكنرة   ولنا    6/3الى أن حنوالي  . وتشير التقارير الدوليةالمتعاقوة وسوء التفطيط الوشر  

% مننن اجمننالي مسناحة ادرا نني المسننتفدمة 09هكتننار مهننددة والتفنحر وأن مليناراا  4أ  مننا يعنناد  ادر نية 
ملينننون نسنننمة منننن سنننكان العنننالم  259للزراعننة فننني العنننالم ت نننررا وننندرجاا متفاوتنننة منننن التفننحر , وأن حنننوالي 

فحر . واإل افة الى أن الجفاف يهدد معيشة أكور من مليار نسنمة   فمنس سنكان يعانون وشك  مواشر من الت
العننالم   مننن الننذين يعتمنندون علننى ادرا نني الزراعيننة لتلويننة احتياجنناتهم وأغلننوهم مننن الفقننراء وذلننك فنني أكوننر مننن 

 دولة في العالم .  699


