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الـميــاه

وهو الذي �أنزل من ال�سماء ماء ف�أخرجنا به نبات كل �شيء ف�أخرجنا منه خ�ضر ًا نخرج منه
حب ًا مرتاكب ًا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من �أعناب والزيتون والرمان (الأنعام)99 :
حتتاج جميع الكائنات احلية اىل املاء لتعي�ش وتبقى .قد نظن
نحن الب�شر �أن لدينا كثري ًا من هذا املورد احليوي ،لكن جزء ًا
ً
�ضئيال من مياه الأر�ض عذب ومتاح لال�ستهالك .ومع ذلك نلوث
هذه املياه املحدودة بالنفايات واملواد الكيميائية والأ�سمدة
واملبيدات الزراعية والزيوت واملياه املبتذلة املنزلية وال�صناعية.
حتى ملوثات الهواء ينتهي بع�ضها يف املياه.
ونحن ال نلوث املياه العذبة فح�سب ،بل نبالغ يف ا�ستهالكها.
فالزراعة ت�ستعمل كميات كبرية من املياه ،وغالب ًا ما متار�س يف

الري �أ�ساليب غري كفوءة تهدر املاء .وقد �أقيمت �سدود على الأنهار
لتلبية املتطلبات الزراعية ،لكن هذا �أحلق بها الدمار كموارد
حية .ونحن ك�أفراد نفرط يف ا�ستهالك املياه �أي�ض ًا ،عندما نطيل
فرتة اال�ستحمام �أو نبالغ يف �سقي حدائقنا �أو غ�سل �سياراتنا.
ان ج�شع احل�ضارة الع�صرية وازدياد طلبها للمياه العذبة يعني بقاء
كمية �أقل منها متوافرة و�صاحلة لال�ستعمال .يجب �أن نعترب
�أنف�سنا حرا�س املياه العذبة ،فنحمي هذا املورد الثمني ما دام يف
متناولنا.
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املياه

 .1معلومات عامة
ّ
ت�شكل مياه البحر نحو  97يف املئة من موارد املياه يف
العامل ،ومتثل املياه العذبة الن�سبة الباقية ،وهي  3يف
املئة تقريب ًا .ويوجد نحو  69يف املئة من املياه العذبة يف
جليد القطبني ال�شمايل واجلنوبي ،ونحو  30يف املئة
مياه جوفية حتت �سطح الأر�ض ،و�أقل من واحد يف
املئة يف الأنهار والبحريات.

ن�شاط مدر�سي منوذجي :يوم مائي ميداين
�أم�ضت دليالت لبنان يف الك�شافة اللبنانية يف مدر�سة مار يو�سف ـ
قرنة �شهوان يوم ًا ميداني ًا ،تعرفن فيه على بع�ض �أهم م�صادر املياه
يف لبنان .يف بداية الرحلة كانت زيارة معمل يف فالوغا حيث تنبع
املياه الطبيعية من عمق اجلبل وتعب�أ يف قوارير وتباع يف الأ�سواق .ثم
زرن حمطة التكرير ،حيث تتم معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ،ومن
ثم ت�سلقن اجلبل و�صو ًال �إىل النبع حيث �شربن وا�سرتحن يف ح�ضن
الطبيعة الرائعة.

وتقدر كمية املياه العذبة املتاحة لال�ستغالل يف العامل
بنحو  7000كيلومرت مكعب ،تكفي ل�سد احتياجات
�سكان العامل لعقود مقبلة .لكن ب�سبب عدم تكاف�ؤ
توزيع ال�سكان يف العامل واملياه ال�صاحلة لال�ستخدام،
تتفاوت املياه املتوافرة حملي ًا تفاوت ًا كبري ًا .ويقدر �أن
نحو  41يف املئة من �سكان العامل يعي�شون يف مناطق
�شح مائي .وبحلول �سنة  ،2025يتوقع �أن ترتفع هذه
الن�سبة نتيجة الزيادة ال�سكانية �إىل  48يف املئة ،و�أن
يكون  90يف املئة من كل املياه العذبة املتوافرة قد
ا�ستُهلك ،و�أن يعاين نحو  3باليني �شخ�ص يف  48بلد ًا
من نق�ص املياه .ويرجح البنك الدويل �أن يرتفع الرقم
�إىل  4باليني �سنة .2050
يف القرن الع�شرين ،ازداد عدد �سكان العامل ثالث مرات
وارتفع ا�ستعمال املياه �ستة �أ�ضعاف .و�أق�صى املعاناة
هي تلك التي غالب ًا ما يواجهها الفقراء يف املناطق
الريفية وحول املدن ،حيث يفتقر  1.2بليون �شخ�ص يف
العامل اليوم �إىل مياه م�أمونة ،وميوت �سنوي ًا  1.8مليون
ب�سبب املياه غري امل�أمونة ،ويتعدى عدد الذين يعانون
اجلوع و�سوء التغذية البليون.
وي�شري تقييم �أجرته الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ ( )IPCCعام � 2007إىل �أنه ،ب�سبب تغري
املناخ� ،سوف ينخف�ض توافر املياه العذبة بن�سبة � 10إىل
 30يف املئة يف املناطق القاحلة ،التي يعاين بع�ضها
حالي ًا من �إجهاد مائي .كذلك ،يتوقع �أن تنخف�ض
الإمدادات املائية املخزنة يف الأنهار اجلليدية ،ما
يخف�ض توافر املياه يف املناطق التي يقيم فيها حالي ًا
�أكرث من �سد�س �سكان العامل .يف �آ�سيا ،على �سبيل
املثال ،يتوقع �أن تنخف�ض املحا�صيل الزراعية بن�سبة
� 2.5إىل  10يف املئة بحلول �سنة  ،2020وقد يتعر�ض
 132مليون �شخ�ص يف املنطقة خلطر حدوث جماعة
مفرطة بحلول �سنة .2050
يحتاج الإن�سان �أ�سا�س ًا �إىل املياه العذبة من �أجل ال�شرب
والطهو والغ�سيل .لكن هذا ي�شكل جزء ًا �ضئي ًال من
ا�ستعمالنا للمياه ،اذ ت�ستهلك الزراعة الكمية الأكرب
(بني  85و 90يف املئة يف املنطقة العربية) ،تليها
ال�صناعة.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية

املياه يف املنطقة العربية
تقع البلدان العربية يف �أكرث املناطق جفاف ًا يف العامل،
مهدد بندرة حادة يف املياه بحلول �سنة
وجميعها ّ
 2015نتيجة الهدر والتلوث وتغري املناخ .وي�صنف
تقرير للبنك الدويل ( )2007املنطقة العربية يف
املرتبة الأخرية من حيث توافر املياه العذبة املتجددة
للفرد مقارنة مع مناطق �أخرى يف العامل .وقد �أدى
النمو ال�سكاين والطلب املرتبط به على املياه �إىل
تخفي�ض الإمداد لكل فرد �إىل ربع ما كان عليه عام
 .1960ويفتقر �أكرث من  45مليون �شخ�ص يف العامل
العربي �إىل مياه نظيفة �أو خدمات �صحية م�أمونة.
ومن املتوقع �أن يتفاقم الو�ضع مع ارتفاع معدل
النمو االقت�صادي وتغري املناخ واالزدياد ال�سكاين
خالل العقدين املقبلني .و�سيحدث  90يف املئة من
االزدياد ال�سكاين يف مناطق ُمدنية ،ما �سوف يزيد
ال�ضغط ال�سيا�سي لتلبية الطلب على املياه خ�صو�ص ًا
لال�ستعمال املنزيل وال�صناعي.

املنطقة العربية ،التي يقطنها  5يف املئة من �سكان
العامل ،حتوي واحد ًا يف املئة فقط من كميات املياه
العذبة املتوافرة عاملي ًا ،وينبع �أكرث من  60يف املئة من
املياه ال�سطحية من خارج الأرا�ضي العربية .ويف بع�ض
بلدان املنطقة ،جتاوزت ال�سحوبات املائية الإجمالية
قدرة املوارد املائية املتجددة املتاحة .وهناك  13بلد ًا عربي ًا
بني البلدان الت�سعة ع�شر الأكرث �شح ًا باملياه يف العامل،
وفق تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية «�أفد» عام
 .2010والواقع �أن موارد املياه العذبة املتجددة الداخلية
للفرد يف معظم البلدان العربية هي �أدنى كثري ًا من
م�ستوى ال�شح املائي البالغ  1000مرت مكعب �سنوي ًا،
مقارنة مع معدل عاملي يتجاوز  6000مرت مكعب.
ويتوقع �أن يتوا�صل تراجع هذا املعدل �إىل ما دون 500
مرت مكعب �سنة  .2015وتوافر املياه للفرد يف  8بلدان
عربية ،منها الأردن وفل�سطني واليمن ،هو �أدنى من
 200مرت مكعب �سنوي ًا ،بينما يبلغ معدل ا�ستهالك
املياه اليومي يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي للفرد
� 300إىل  750ليرت ًا ،وهو الأعلى يف العامل .وبحلول �سنة
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 ،2025يتوقع �أن يكون ال�سودان والعراق وحدهما فوق
م�ستوى ال�شح املائي.
يتميز املناخ يف العامل العربي بكونه جاف ًا �إىل جاف
تبخر
ومعدالت ّ
جد ًا ،مع معدالت قليلة من الأمطار
ّ
عالية تتجاوز  2000مليمرت �سنوي ًا .لكن مع تغري املناخ،
يتوقع انخفا�ض املت�ساقطات بن�سبة  25يف املئة وارتفاع
معدالت التبخر بن�سبة مماثلة مع نهاية القرن احلادي
والع�شرين ،ما �سوف يع ّر�ض الزراعة التي ترويها مياه
الأمطار للخطر ،حيث تنخف�ض معدالت املحا�صيل
بن�سبة  20يف املئة على م�ستوى البلدان العربية
جمتمعة ،وبن�سبة  40يف املئة يف اجلزائر واملغرب.
تختلف م�ستويات تطوير ا�ستخدام املوارد املائية
ال�سطحية واجلوفية بني الدول العربية اعتماد ًا على
ظروف كل دولة .متلك بع�ض الدول ،مثل لبنان
و�سورية والأردن وم�صر والعراق وفل�سطني ،موارد
�سطحية منا�سبة نظر ًا لوجود كميات عالية ن�سبي ًا
من الهطول املطري ،حيث تتمثل املوارد املائية يف
الأنهار الرئي�سية والينابيع .ومن �أهم الأنهار النيل يف
م�صر وال�سودان ،ودجلة والفرات يف العراق و�سورية،
والعا�صي يف لبنان و�سورية ،والليطاين يف لبنان،
ونهر الأردن يف الأردن وال�ضفة الغربية .ويتم دعم
هذه املوارد من خالل احتياطي املياه اجلوفية.
يف املقابل ،تتّ�سم دول مثل ال�سعودية والكويت
وعمان واليمن باملناخ
والبحرين وقطر والإمارات ُ
ال�صحراوي ،حيث كمية املياه ال�سطحية قليلة جد ًا،
ولذلك ف�إن هذه الدول تعتمد على املوارد غري التقليدية
مثل حتلية مياه البحر ومعاجلة املياه املبتذلة لإعادة
ا�ستعمالها .وتوفر الأحوا�ض اجلوفية مب�ستوياتها
املختلفة من امللوحة م�صدر ًا �آخر للمياه ،حيث يتم
ا�ستخدامها لتلبية متطلبات املياه البلدية والزراعية.

م�صادر غري تقليدية
التقليدية.
ازدادت م� ّؤخر ًا �أهمية م�صادر املياه غري
ّ
تتم حتلية نحو  50يف املئة
ففي املنطقة العربية عموم ًاّ ،
من جممل املياه املح ّالة يف العامل .و�سوف تت�ضاعف
القدرة احلالية بحلول �سنة  ،2016ويتوقع �أن ت�صل

اال�ستثمارات ال�سنوية يف �إنتاج و�إدارة وت�شغيل
حمطات حتلية مياه البحر �إىل ما بني  15و 20بليون
دوالر خالل العقد احلايل .واليوم ،ي�ستعمل  25يف املئة
من انتاج النفط والغاز ال�سعودي حملي ًا لتوليد الكهرباء
و�إنتاج املياه ،و�سرتتفع الن�سبة �إىل  50يف املئة بحلول
�سنة  .2030وعلى رغم الكلفة املالية املرتفعة للتحلية،
ف�إن تعرفات املياه ال تغطي �سوى  10يف املئة من الكلفة.
وعلى رغم ندرة املياه ،ي�شهد العامل العربي هدر ًا
وا�ستغال ًال مفرط ًا و�سوء ا�ستخدام لها .ويتم ا�ستغالل
املياه اجلوفية مبا يتجاوز احلدود امل�أمونة ب�سبب
عجز �إمدادات املياه ال�سطحية عن تلبية احلاجات
املتنامية ،خ�صو�ص ًا يف دول اخلليج واجلزائر والأردن
وفل�سطني ولبنان واليمن .على �سبيل املثال ،بلغ
معدل اال�ستخراج ال�سنوي من املياه اجلوفية يف جميع
الأحوا�ض الفرعية يف الأردن نحو  160يف املئة من
معدل التجدد ال�سنوي .ويف اليمن ،يتم �ضخ املياه
اجلوفية مبعدل يزيد �أربع مرات عن التجدد الطبيعي.
وغالب ًا ما يكون ا�ستخراج املياه اجلوفية التي ميكن
الو�صول �إليها حمفوف ًا باملخاطر .وقد ت�سبب بانخفا�ض
دراماتيكي يف من�سوب املياه اجلوفية ،وعدم جريان
املياه يف الأنهار خالل ف�صل ال�صيف ،وت�سرب املياه
املاحلة �إىل اخلزانات اجلوفية ون�ضوب بع�ضها.
يرتاوح الفاقد يف مياه ال�شرب نتيجة الت�سرب من
�شبكة التوزيع و�سوء اال�ستخدام بني  20و 40يف املئة يف
بع�ض البلدان العربية .وي�ؤدي ا�ستخدام �أ�ساليب الري
التقليدية �إىل فقدان نحو  70يف املئة من املياه امل�سحوبة
للري .وقد ازداد ا�ستهالك املياه يف عدد من البلدان
العربية بني عامي  1985و 2000نحو  50يف املئة .ويف
الفرتة ذاتها ،ازداد �سكان هذه البلدان بن�سبة  40يف
املئة .ومن املتوقع �أن ُيالحظ هذا االجتاه يف معظم
البلدان العربية خالل ال�سنوات املقبلة ،و�أن تزداد
التحديات نظر ًا ال�ستمرار النمو االقت�صادي وارتفاع
الطلب على املياه يف املراكز ا ُملدنية املكتظة.

مياه ملوثة
يعترب تلوث املياه حتدي ًا رئي�سي ًا ب�سبب جمموعة
عوامل ،منها ازدياد ت�صريف املياه املنزلية وال�صناعية
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حقائق عن املياه العذبة
• يحوي العامل العربي نحو  5يف املئة من �سكان العامل فوق
م�ساحة تبلغ  10يف املئة من �أرا�ضي العامل� ،إال �أن م�صادر املياه
العذبة فيه ال تتجاوز  1يف املئة من امل�صادر العاملية.
• تقع الدول العربية يف � ّ
أجف مناطق العامل ،حيث تفوق
ن�سبة الأرا�ضي القاحلة  70يف املئة .ويقع ثلثا امل�صادر املائية
خارج حدود املنطقة العربية.
• �أكرث من  80يف املئة من جميع
املوارد املائية ال�سطحية يف العامل
العربي خمزّن يف �أحوا�ض جوفية.
• حلت  13دولة عربية بني الدول
الـ  19الأفقر باملياه يف العامل.
• �سيواجه املواطنون العرب بحلول
�سنة  2015ندرة حادة يف املياه ،من جراء انخفا�ض احل�صة
ال�سنوية للفرد �إىل �أقل من  500مرت مكعب ،علم ًا �أن
املعدل العاملي ي�صل �إىل  7000مرت مكعب.
• العراق وال�سودان هما الدولتان العربيتان
الوحيدتان اللتان �ستبقيان فوق خط ندرة املياه
�سنة  ،2015بح�صة تفوق  1000مرت مكعب للفرد
�سنوي ًا.
• تتجاوز ن�سبة النمو ال�سكاين يف العامل العربي
( 2.7يف املئة �سنوي ًا) معدل تنمية املوارد املائية
ب�شكل كبري .ونتيجة لذلك ،ترتاجع ح�صة الفرد
ال�سنوية من املياه ب�سرعة ،ما �سيرتك املنطقة عر�ضة
لنق�ص حاد يف املياه ،خ�صو�ص ًا يف �شبه اجلزيرة العربية
حيث �سي�صل العجز املائي �إىل نحو  67يف املئة من الطلب �سنة
.2015
• ال يتجاوز معدل اجلباية لقاء تزويد املياه  35يف املئة من
كلفة الإنتاج والتوزيع يف الدول العربية.
• يتوقع �أن تواجه الدول العربية مع نهاية القرن 21
انخفا�ض ًا يف الأمطار ي�صل �إىل  25يف املئة ،مع ارتفاع معدالت

التبخر بن�سبة  25يف املئة ،و�أن يرتاجع الإنتاج الزراعي العربي
مبعدل  20يف املئة.
• ت�ستخدم الزراعة بني  85و 90يف املئة من املوارد املائية
العذبة يف الدول العربية ،علم ًا �أن املعدل العاملي هو  70يف املئة.
• يتم ت�صريف  43يف املئة من املياه املبتذلة يف
املنطقة بال معاجلة ،ويعاد ا�ستخدام  20يف املئة
منها فقط.
• ينتج العامل العربي �أكرث من  50يف
املئة من مياه البحر املحالة يف العامل.
• ال�سعودية والإمارات والكويت هي
من �أكرب م�ستخدمي املياه املحالة� ،إذ
يبلغ ا�ستهالكها  77يف املئة من اجمايل
القدرة االنتاجية الإقليمية ،وت�ست�أثر
ال�سعودية وحدها بـ 41يف املئة.
• يفتقر �أكرث من  45مليون �شخ�ص
يف العامل العربي اىل مياه نظيفة �أو
خدمات �صحية م�أمونة.
• يفتقر نحو  880مليون �شخ�ص يف العامل
حالي ًا �إىل �إمدادات وافية من املياه النظيفة،
وهناك  2.5بليون �شخ�ص من دون خدمات
�صرف �صحي حم�سنة يف منازلهم.
• �أهم م�صادر تلوث املياه :املياه املبتذلة
املنزلية وال�صناعية ،املبيدات والأ�سمدة
الزراعية ،املطر احلم�ضي الناجت من تلوث الهواء،
تلوث املياه اجلوفية الناجت من تلوث الرتبة.
• تلوث املياه ي�ؤدي اىل �أمرا�ض متنوعة ناجتة من حمتواها
من املواد ال�سامة �أو البيولوجية ،مثل التيفوئيذ والتهاب
الكبد الوبائي (�أ) واملالريا والديزنطاريا واال�سهال.
• � 22آذار (مار�س) هو يوم املياه العاملي.
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املياه
ع�شوائي ًا يف الأج�سام املائية ،وا�ستعمال م�ستويات
عالية من املواد الكيميائية يف الزراعة ،وازدياد
االعتماد على حتلية مياه البحر حيث ي�ؤثر ت�صريف
املحلول العايل امللوحة على احلياة البحرية والتنوع

ن�شاط مدر�سي منوذجي :اليوم العاملي للمياه

احتفلت ثانوية �صيدا الر�سمية للبنات يف � 22آذار (مار�س) باليوم
العاملي للمياه .ت�ضمنت هذه املنا�سبة عر�ض لوحات وم�شاريع من
تنفيذ طالبات ،وركزت على مو�ضوع املياه:
• يف مادتي الفل�سفة والتاريخ :عر�ضت ا�ستخدامات املياه يف احل�ضارات
القدمية.
• يف مادة اجلغرافياُ :ر�سمت خريطة لبنان و�صنعت جم�سمات لبع�ض
الأنهر.
• يف مادة الكيمياء� :صنعت جم�سمات عن عملية تنقية املياه ،و�أجري
فح�ص للمياه يف املدر�سة.
• يف مادة الريا�ضيات� :أجريت �إح�صاءات �أو�ضحت كميات املياه
امل�ستخدمة يف املدر�سة.
• يف مادة علوم احلياة� :أظهرت الطالبات كيفية ت�أثري املياه امللوثة على
مناعة االن�سان و�صحته.
• يف مادة الفنون� :أو�ضحت الطالبات املراحل التي متر بها املياه قبل
و�صولها اىل املنازل.
• يف القر�آن الكرميٍُ :عر�ضت جميع الآيات القر�آنية الدالة على �أهمية
املياه يف بقاء االن�سان والكائنات احلية على الأر�ض.

البيولوجي يف املناطق ال�ساحلية .واعترب البنك الدويل
� ّأن تدنيّ نوع ّية املياه ب�سبب التلوث �أ�صبح يف كثري
من البلدان م�شكلة خطرية تُ�ضاف �إىل ندرة املياه
العذبة ،ما ي� ّؤثر على املدى البعيد يف ال�صحة الب�شرية
و�إنتاجية املياه ونوعية احلياة .كما ذكر تقرير التنمية
الب�شرية العربي �أن «تلوث املياه هو الآن ٍ
حتد جدي يف
املنطقة» .وي�ساهم افتقار �شرائح كبرية من ال�سكان
�إىل خدمات �صحية نظيفة يف تلوث املياه ،وذلك عن
طريق مياه ال�صرف غري املعاجلة .والبلدان الزراعية
الرئي�سية يف املنطقة (م�صر ،اجلزائر ،تون�س ،املغرب،
العراق) هي البلدان الأكرث تلويث ًا للمياه ،وفق بيانات
حول االنبعاثات اليومية للملوثات املائية الع�ضوية.
ب�شكل عام ،يع َّرف تلوث املياه ب�أنه كل تغيري يف ال�صفات
الطبيعية �أو الكيميائية �أو البيولوجية للمياه يحد من
�صالحيتها� ،أو يجعلها غري �صاحلة لال�ستعماالت
املختلفة .وتتعر�ض املياه ال�سطحية (الأنهار
والبحريات) للتلوث حني ت�ص َّرف فيها املخلفات ال�سائلة
غري املعاجلة �أو املعاجلة جزئي ًا .كذلك �أ�صبح تلوث
املياه اجلوفية م�شكلة يف كثري من دول العامل ،نتيجة
ا�ستخدام الأ�سمدة واملبيدات يف احلقول الزراعية ودفن
النفايات املختلفة يف مناطق غري م�ؤهلة ،ما يحدث
ت�سرب ًا ملركباتها �إىل خزانات املياه اجلوفية.
ولقد ُعرف تلوث الأنهار والبحريات منذ �أكرث من
�ألفي عام .لكن كانت هذه امل�سطحات املائية متتلك
القدرة على تنقية ذاتها طبيعي ًا ،ب�سبب �صغر حجم
املخلفات التي كانت ت�صرف فيها ،والتي كانت �أ�سا�س ًا
خملفات ب�شرية .ومع الزيادة ال�سكانية الكبرية والثورة
الزراعية وال�صناعية وما نتج من ذلك من خملفات
معقدة الرتكيب وحمملة باملواد الكيميائية وامللوثات
البيولوجية املتنوعة ،فقدت معظم امل�سطحات املائية
قدرتها على التنقية الذاتية وانت�شر فيها التلوث
بدرجة كبرية .فتلوث الأنهار يف �أوروبا (مثل الراين
والدانوب وغريهما) والبحريات الكربى يف �أمريكا
ال�شمالية ،معروف منذ �أكرث من ن�صف قرن .ولقد
بذلت الدول املعنية جهود ًا كبرية لإعادة ت�أهيل هذه
امل�سطحات املائية ،وكللت بع�ض هذه اجلهود بالنجاح،
كما حدث يف نهر التاميز يف بريطانيا .وتو�ضح نتائج
الر�صد العاملي لنوعية املياه تدهور حالة معظم الأنهار،
خ�صو�ص ًا يف الدول النامية .ويعي�ش  43يف املئة من
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�صور من الف�ضاء تك�شف بحريات و�أنهاراً جوفية يف ال�صحارى العربية
اختفت م�سارات الأنهار تدريج ًا حتت الرمال بعدما حل
اجلفاف .تلت كل حقبة من اجلفاف حقبة �أمطار دامت ما
بني � 6آالف و� 30ألف �سنة ،وا�ستمر تعاقبها طوال الن�صف
مليون �سنة الأخرية على الأقل.

تقع الدول العربية يف �أكرث املناطق جفاف ًا يف العامل،
خ�صو�ص ًا �شمال �أفريقيا و�شبه اجلزيرة العربية .وال ت�ضم
�سوى ثالثة �أنهار رئي�سية ،هي النيل ودجلة والفرات،
تزود الأرا�ضي املحيطة بها باملياه على مدار ال�سنة� .أما
بقية دول املنطقة فلديها موارد مائية متوا�ضعة ،لذلك
يزداد اعتمادها على م�صادر بديلة كمياه البحر املحالة تدل م�سارات الأنهار القدمية على مواقع املياه اجلوفية
حتت ال�صحراء .فقد تو�صل فريق الدكتور باز �إىل حتديد
واملياه اجلوفية.
بحريتني قدميتني كبريتني يف جنوب غرب م�صر و�شمال
متثل ال�صحراء الكربى يف �شمال �أفريقيا �أكرب حزام �صحراوي غرب ال�سودان ،وجمريني لنهرين قدميني كانا �سبب ن�شوء
علـى الأر�ض� ،إذ متتـد نحو  6000كيلومرت مـن ال�شرق �إلـى واحة كفرى ومياهها اجلوفية يف جنوب �شرق ليبيا .كذلك
الغرب .وتت�ضمن �أجزا�ؤها ال�شرقية بعـ�ض �أ�شـد املناطق حدد منطقة الربع اخلايل و�سط �شبه اجلزيرة العربية
جفاف ًا علـى الكوكب ،حيث ميكن لل�شم�س تبخري كمية من ومنطقة وهيبة يف �شرق ُعمان كم�صدرين حمتملني
املياه تفوق الأمطار ال�ساقطة بـ� 200ضعف .ويف�صل البحر لكميات كبرية من املياه اجلوفية.
الأحمر بني ال�صحراء الكربى
و�شبه اجلزيرة العربية التي
ت�ضم �أكرب قطعة �صحراء يف
العامل هي الربع اخلايل الذي
تزيد م�ساحته على � 600ألف
كيلومرت مربع.
ي�سود اعتقاد خاطئ �أن املياه
اجلوفية �شحيحة يف املنطقة
العربية �أو مت ا�ستنزافها.
لكن احلقيقة �أن �أجزاء وا�سعة
ما زالت تنتظر اال�ستك�شاف.
وتعترب ال�صور الف�ضائية �أداة
منوذجية لتحديد موارد املياه
اجلوفية وت�سربها �إىل البحر.
على رغـم �أن ال�صحراء جافة
حالي ًا ،فـ�إن درا�سة �أجراها
مدير مركز �أبحاث الف�ضاء يف
جامعة بو�سطن الأمريكية
الدكتور فاروق الباز ،ك�شفت
�أن ال�صحراء العربية متيزت
قبل � 5000سنة بهطول
�أمطار غزيرة كانت تغذي
�أنهاراً ت�صب يف بحريات ،ثم

بحرية دارفور
ال�شمالية
ويظهر جمرى
نهر �سابق
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املياه
�سكان العامل يف �أحوا�ض �أنهار دولية ،تغطي نحو
ن�صف �سطح الياب�سة على كوكب الأر�ض وحتوي �أكرث
من  80يف املئة من تدفق �أنهار املياه العذبة.
ويو ّلد اال�ستهالك املفرط للمياه كميات هائلة من املياه
املبتذلة ،التي ت�ؤدي يف غياب مرافق معاجلة منا�سبة
ويعد
�إىل تلويث م�صادر املياه العذبة وت�سبب �أمرا�ض ًاّ .

ن�شاط مدر�سي منوذجي :نادي البيئة
يزور حمطة لتكرير مياه ال�صرف

ا�ستعمال املياه العذبة بكفاءة �ضمانة للحفاظ على
جودة املياه .وعندما تتلوث املياه ،غالب ًا ال تكون هناك
�أدلة ظاهرة على تغيرّ يف نوعيتها .لذلك قد يوا�صل
النا�س �شرب مياه مل ّوثة �إىل �أن يحل بهم املر�ض .وقد
ال يالحظ تلوث م�صدر املياه �إال بعد �أن يكون الوباء فتك
ب�أعداد كبرية من النا�س.
ي�ؤدي تلوث املياه ،خ�صو�ص ًا بالبكترييا والفريو�سات،
�إىل الإ�صابة بالعديد من الأمرا�ض املعدية ،و�أهمها
�أمرا�ض الإ�سهال ،يف املناطق الريفية التي ال توجد
فيها �إمدادات مياه �صاحلة لل�شرب �أو خدمات منا�سبة
لل�صرف ال�صحي .وي�ؤدي تلوث املياه الراكدة �إىل
تعاظم توالد البعو�ض .وال تزال املالريا ،التي ينقلها
البعو�ض ،ت�شكل �إحدى امل�شاكل ال�صحية العامة يف
جزء كبري من العامل النامي.

�إدارة حكيمة للمياه

زار �أع�ضاء نادي البيئة يف ثانوية الرو�ضة يف بريوت حمطة حمانا
لتكرير مياه ال�صرف .و�أعد تقريراً ،هنا ملخ�ص عنه:
تلوث املياه يهدد بيئتنا ،ومن �أهم م�سبباته ال�صرف ال�صحي الذي
ي�صب ع�شوائي ًا يف بحرنا و�أنهارنا قات ًال احلياة املائية.
يف بلدة حمانا يف جبل لبنان حمطة لتكرير مياه ال�صرف ال�صحي،
ان�شئت عام  2001وتخدم  1400عائلة .وهي �أو ًال ت�صفي املياه من
الرت�سبات ،ثم تتم معاجلتها با�ستعمال بكترييا خمت�صة .بعد ذلك
ت�ضاف مادة الكلور لقتل امليكروبات ال�ضارة ،قبل ت�صريف املياه
و�صو ًال اىل البحر حيث تكون �أقل �ضرراً.
هذه املحطة عملية وناجحة ،لذلك يجب بناء حمطات �أخرى يف قرى
لبنان ومدنه ،التي تفتقر عموم ًا اىل حمطات معاجلة مياه ال�صرف.
فبلدنا ممتد على البحر من �شماله اىل جنوبه ،لذا يجب �أن نحافظ
على ثروتنا البحرية ،ال�سمكية وال�سياحية ،والتوقف عن التفريط
بها عن طريق حتويل مياه ال�صرف اليها من دون �أي معاجلة.

ت�شكل ندرة املياه وتلوثها و�سوء �إدارتها عائق ًا �أمام
التنمية االقت�صادية و�إنتاج الغذاء و�صحة الإن�سان
ورفاهيته .فهي ت�ؤدي �إىل تراجع الغطاء النباتي
والت�صحر وا�ستنزاف موارد املياه اجلوفية .ويعني
ّ
زوال الغابات وتدهور م�ستجمعات املياه توافر مياه
عذبة �أقل .وت�ساعد �صيانة النظم الإيكولوجية للمياه
العذبة من خالل �إدارة �أف�ضل لي�س فقط يف احلفاظ
على كمية املياه املتوافرة ،و�إمنا على نوعيتها �أي�ض ًا.
و�سيواجه كثري من الدول العربية حتديات كبرية يف
معاجلة هذه امل�شكالت يف امل�ستقبل القريب ،نتيجة
عدم حتديث �سيا�ساتها املائية ملواجهة تداعيات تغري
املناخ ،التي �سيكون اجلفاف وازدياد �شح املياه من
�أهمها .ومن �أبرز املخاطر املحتملة اندالع نزاعات
على املياه ،خ�صو�ص ًا يف ال�شرق الأو�سط الذي تعتمد
غالبية دوله على �أنهار وخزانات جوفية تتقا�سمها مع
بلدان جماورة .ومع ذلك ال توجد يف املنطقة اتفاقية
ر�سمية واحدة تتعلق باالدارة اجلماعية للموارد املائية
امل�شرتكة .وقد �صادقت �سبع دول عربية فقط على
اتفاقية الأمم املتحدة حول قانون اال�ستعماالت غري
املالحية للمجاري املائية الدولية ،التي ت�صنف املبادئ
الرئي�سية لقانون املياه الدويل وغالب ًا ما ت�ستعمل لعقد
اتفاقيات م�شرتكة تتعلق ب�إدارة املياه وتقا�سمها.
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امل�صدرFAO, UN, World Resources Institute, 2007 :

معلومات غري متوافرة

حدود التعر�ض

االجهاد

(مرت مكعب للفرد يف ال�سنة)

الندرة

توافر المياه العذبة حول العالم
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املياه
ولتعزيز الإدارة اجلماعية لأحوا�ض املياه �أو خزاناتها
اجلوفية امل�شرتكة ،على البلدان العربية �أن ت�سعى �إىل
عقد اتفاقيات تعاونية على �أ�سا�س مبادئ االتفاقية
املذكورة.
� ّإن ّ
توجه
حل م�شكلة ندرة املياه يقت�ضي وجود ُّ
تعد تتط ّلب متوي ًال �أو حلوالً
متكامل .فامل�س�ألة مل ُ
تكنولوجية وهند�سية وخرباء فقط ،بل يجب �إجراء
�إ�صالحات �سيا�سية وقانونية واجتماعية جذرية.
ومن ال�ضروري �أن ت�شمل الإ�صالحات ملكية الأر�ض،
وحت�سني �سيا�سات ت�سعري املياه واعتبارها �سلعة ذات
قيمة ،واحلقوق املائية ونظم التوزيع ال�شفافة ،و�إ�شراك
القطاع اخلا�ص ،واحلوافز االقت�صادية ،وحت�سني
الهيكليات القانونية والتنظيمية ،وا�ستحداث �سلطات
�إدارة الأحوا�ض ،وم�شاركة املجموعات الن�سائية
والفقراء وال�شباب وهيئات املجتمع املدين يف عملية
�صنع القرار .وال ميكن الت�صدي لأزمة املياه مبعزل
عن �أزمات �أخرى مثل تدهور الأرا�ضي وزوال الغابات
وخ�سارة النظم الإيكولوجية ،لذلك ال بد من خطة
متكاملة لتحقيق �إدارة م�ستدامة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي البدء با�ستخدام تقنيات
االقت�صاد باملياه يف الزراعة وال�صناعة ،و�إحاللها
ّ
حمل التجهيزات القدمية التي ت�ستهلك كميات �أكرب.
ومع � ّأن هذه التقنيات �أكرث ً
كلفة� ،إال �أن مردودها
على املدى الطويل �سوف يكون ُمربح ًا من
حيث املحافظة على موارد املياه .ومن
�ش�أن تطبيق القوانني البيئية تخفي�ض
التل ّوث ،ما �سيزيد توافر كميات املياه العذبة
ال�صاحلة و�إمكانات ا�ستدامة املوارد احلالية.
ويف جمال الزراعة ،يجب ت�شجيع املزارعني
ّ
بالر�ش �أو التنقيط بد ًال من الغمر.
الري
على ّ
ويف القطاع املنزيل ،يجب اعتبار املياه
كالكهرباء ورفع الر�سوم بح�سب
ال�صرف ،ما �سيجعل النا�س
أ�شد وعي ًا خلطورة هدرها و�أكرث
� ّ
حر�ص ًا يف املحافظة
ويدفعهم
عليها،
بالتايل �إىل تر�شيد
ا�ستخدامها يف
منازلهم.

لقد متكنت دول عربية عدة من حتقيق تقدم خالل
العقدين الأخريين يف �إ�صالح �سيا�ساتها املائية وتعزيز
م�ؤ�س�ساتها وحتديث �أطرها الت�شريعية وبناء قدراتها
لتح�سني �إدارة املياه .كما مت تطوير �سيا�سات للتنمية
امل�ستدامة للمياه ،لكنها تواجه حتديات يف التنفيذ
وغياب ًا لأدوات املراقبة .وعلى رغم �إمكان مالحظة
�آثار �إيجابية يف املنطقة ،ال تزال هناك حاجة �إىل بذل
مزيد من اجلهود .وحتى الآن مل ي�سفر االهتمام
املتزايد بق�ضية املياه عن و�ضع الإ�صالحات امل�ؤ�س�ساتية
والت�شريعية يف �أولوية برامج عمل احلكومات .لذلك
هناك حاجة ما�سة �إىل تطوير قدرات امل�ؤ�س�سات
املعنية ل�صياغة ومراقبة تنفيذ اخلطط الوطنية
واملحلية للإدارة املتكاملة للموارد املائية ،خ�صو�ص ًا
على امل�ستوى املحلي ،ف�ض ًال عن بناء القدرات وتبادل
املعلومات ورفع الوعي وال�سماح مب�شاركة �أو�سع
ملختلف �شرائح املجتمع.
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 6.8بليون قطرة

الطاقة

اال�ستعماالت املنزلية

املجارير

الف�ضالت الب�شرية غري
املعاجلة قد تلوث امدادات
املياه ،لكن معاجلة املياه
املبتذلة ت�ستهلك كثري ًا من
الطاقة وتزيد انبعاثات ثاين
�أوك�سيد الكربون.

المدني على خمزون املياه والأنهار
الطلب ُ
يعيد توجيه التدفق الطبيعي للمياه
العذبة.

نقل البخار

ال�سحب

تبخّ ر

ت�ساقط

�سحب املياه بالقرب من
ال�شواطئ يقلل من �ضغط
املياه مما ي�سمح ملياه البحر
املاحلة باالختالط مب�صادر
املياه العذبة.

التحلية

جريان املياه اجلوفية

ف�ضالت حمطات التحلية تزيد
من ملوحة مياه البحر املحلية.

انبعاثات الكربون

تختزن املحيطات غاز ثاين �أوك�سيد
الكربون املنبعث يف اجلو وبهذا
ترتفع حمو�ضة املياه.

�صيد الأ�سماك

النقل البحري

تقوم ال�سفن بتفريغ مياه التوازن
امللوثة على م�سافة �أميال بعيدة من
م�صدرها ،وبذلك تدخل �أنواع
جديدة من الكائنات الغريبة �إىل
الأنظمة املائية املحلية .

امل�صدرWater, IBM, AFED :

االفراط يف ال�صيد ميكن �أن
ي�ؤدي اىل ا�ستنزاف امدادات
الغذاء الأ�سا�سية ب�شكل
ال ميكن الرجوع عنه واىل
تخريب �أنظمة احلياة املائية.

الدورة الهيدرولوجية حركت املياه حول العامل لآالف ال�سنني .لكن التدخل املتزايد لالن�سان يف هذه الدورة زاد
الو�ضع وامل�ضاعفات تعقيداً .ومع �أن الكمية االجمالية للمياه حول العامل لن تتغري ،فكل تدخل ب�شري ميكن �أن يغيرّ
يف م�سار املياه وتركيبها الكيميائي وفائدتها وتوافرها حيث هناك حاجة اليها .جميع �سكان العامل الذين يتجاوز
عددهم اليوم  6.8بليون ن�سمة ي�ساهمون يف هذه التغريات.

الزراعة
قد تعرقل �سدود توليد
الري املكثف والأ�سمدة
الكهرباء الأنظمة الطبيعية
واملبيدات املت�سربة من املزارع للأنهار.
تلوث الأنهار واملياه اجلوفية.

تبادل ا�شعاعي
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� .2سلوكيات �شخ�صية م�س�ؤولة
اتخاذ اجراءات ب�سيطة يف حياتنا اليومية ي�ساعد
يف احلفاظ على جودة املياه من دون الت�ضحية
مب�ستوى معي�شتنا .هنا بع�ض املمار�سات املفيدة:

وللت�أكد من عدم وجود ت�سرب� ،ضع فيه ب�ضع قطرات
�صبغة من دون ت�شغيل ال�سيفون ،ف�إذا تل ّونت مياه
املرحا�ض دل ذلك على ت�سرب.

• �أقفل احلنفية (ال�صنبور) جيد ًا �أثناء كل ا�ستعمال
وبعده ،فالتنقيط البطيء ميكن �أن يهدر ما بني  50و75
ليرت ًا من املياه يومي ًا.

• خالل انتظارك نزول املياه ال�ساخنة (قبل اال�ستحمام �أو
غ�سل الأطباق)� ،ضع وعاء حتت احلنفية قبل �أن تفتحها.
ا�ستعمل املياه املجموعة يف املرحا�ض للري �أو غ�سل
ال�سيارة �أو غري ذلك.

• �أ�صلح الت�سرب .فقد يت�سرب  600ليرت يومي ًا من ثقب
بحجم ر�أ�س دبو�س يف �أنبوب مياه م�ضغوط .الهدر
الأكرب يف معظم املنازل يح�صل من خزان املرحا�ض.

• ا�ستخدم جهاز فلرت للمياه �إن مل تكن واثق ًا من نظافة
م�صدرها.
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ا�ستحم
• �أقفل احلنفية و�أنت تغ�سل �أ�سنانك �أو حتلق ذقنك.
ّ
ب�سرعة حتت الد�ش عو�ض ًا عن املغط�س (احلو�ض) ،وال
تفتح املياه �إال عند احلاجة خالل اال�ستحمام.
• جتنب ا�ستخدام غ�سالة املالب�س وجالية ال�صحون �إال
مبلء �سعتهما ،وال تكرث من ا�ستعمال م�ساحيق الغ�سيل
التي تلوث مياه ال�صرف.
• اغ�سل الفاكهة واخل�ضار يف وعاء وا�ستخدم مياه
الغ�سل يف الري.

• �أعد ا�ستعمال مياه اال�ستحمام والغ�سل يف املرحا�ض.
• �أجنز جميع �أعمال الغ�سل اليدوي يف �آن واحد ،ليت�سنى
الت�شطيف دفعة واحدة.
• جتنب �شراء مالب�س حتتاج �إىل غ�سل منفرد.
• ا�ستخدم �أجهزة توفري املياه يف الد�شات واحلنفيات
واملراحي�ض وري احلدائق ،وا�ستخدم غ�سالة ت�ستهلك
مياه ًا �أقل.
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• ا�ستخدم طنجرة ال�ضغط للطهو ،لأنها توفر املياه
والوقت والوقود.
• ال ت�شرت �ألعاب ًا ت�ستهلك املياه.

مار�س الري بالتنقيط �أو الر�ش.
• اجمع مياه الأمطار عن �سطح املنزل واملياه املتقطرة
من مكيف الهواء ،وا�ستخدمها يف الري و�أعمال
التنظيف املنزلية.

• اغ�سل ال�سيارة بدلو بدل خرطوم مياه .وال تلق
الزيوت وال�شحوم يف املياه ال�سطحية �أو على الرتبة
�أو يف جمرى املياه لكي ال تت�سرب �إىل املياه اجلوفية
وتلوثها.

• اكت�شف م�صادر مياهك و�ساعد يف حمايتها.
واقت�صد قدر الإمكان ،لأن الإفراط يف ا�ستعمال املياه
ينتج مزيد ًا من املياه املبتذلة.

• ا�ستعمل طرق ًا غري �سامة لإبادة الآفات يف مزروعاتك،
وال ت�ستخدم املبيدات الزراعية �إال يف احلاالت ال�ضرورية.
احفظ املواد الكيميائية ال�سامة يف �أوعية مانعة للن�ش
واالندالق .هكذا ت�ساهم يف عدم تلويث املياه.

• قم بواجب التوعية .فعندما جتعل �أ�صدقاءك و�أفراد
�أ�سرتك وجريانك وزمالءك يتخذون جميع ًا �إجراءات
ي�صح على
ب�ش�أن املياه ،يكون الأثر ذا وقع كبري .وهذا
ّ
جميع الق�ضايا البيئية.

• اروِ حديقتك يف ال�صباح الباكر �أو يف امل�ساء ،لكي ال
تتبخر املياه ب�سرعة من جراء حرارة ال�شم�س .وافر�ش
الأر�ض املزروعة بورق ال�شجر �أو التنب �أو الن�شارة حلفظ
رطوبة الرتبة .وبد ًال من الري باملياه اجلارية (الغمر)،

• مار�س التطهري ال�شم�سي ملياه ال�شرب ،عرب تعبئة
املياه امل�صفّ اة يف �أوعية زجاجية �شفافة ال لون لها،
وتعري�ضها لأ�شعة ال�شم�س ملدة �ساعتني على الأقل ،ما
يطهر املياه ويق�ضي على اجلراثيم.
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املياه يف كل �شيء
ملاذا ُيعترب كل ما هو دون  500مرت مكعب للفرد ندرة مائية حادة؟ (املرت املكعب ي�ساوي  1.000ليرت) بع�ض الأرقام ت�ساعد يف فهم هذه امل�س�ألة،
لأن كل ما ن�أكله ونلب�سه ون�ستعمله يف حياتنا اليومية يحتاج �إىل مياه النتاجه .فنجان واحد من القهوة يحتاج اىل  140ليرت ًا من املياه النتاج
ملعقة النب التي ُح ّ�ضر منها ،بينما يحتاج �إنتاج كيلوغرام واحد من القمح اىل  1,300ليرت ،و�إنتاج كيلوغرام من حلم البقر اىل  15‚500ليرت من
املياه .وكلما كرب الفارق بني موارد املياه املتجددة يف منطقة ما واحتياجاتها املائية ،ارتفعت خماطر �ضعف الأمن املائي والغذائي.
هنا مناذج عن كمية املياه ال�ضرورية لإنتاج �سلع خمتلفة (بالليرتات):

1000L
ليرت حليب

5000L
كيلوغرام جبنة

50L
برتقالة

70L
تفاحة

30L
فنجان �شاي

140L
فنجان قهوة

40L
قطعة خبز

1300L
كيلوغرام قمح

10L
ورقة واحدة قيا�س A4

10855L
�سروال جينز

2400L
 100غرام �شوكوالتة

3400L
كيلوغرام رز

2400L
�شطرية همربغر

6100L
كيلوغرام حلم غنم

15500L
كيلوغرام حلم بقر

4000L
كيلوغرام حلم ماعز
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 .3اخترب معلوماتك حول املياه العذبة
�ضع عالمة �صح (�) �أو خط�أ (� )xأمام اجلمل الآتية:

4 .4ــــــــــــ م�شكلة املياه الوحيدة يف العامل العربي هي 9 .9ــــــــــــ ال ي�شكل رمي الزيوت وال�شحوم على الرتبة
�أي �ضرر على املياه اجلوفية.
ندرتها.
5 .5ــــــــــــ ي�شكل غياب �أنظمة ال�صرف ال�صحي 1010ــــــــــــ ت�ؤدي ت�سربات ب�سيطة �إىل هدر باليني
الأمتار املكعبة من املياه �سنوي ًا يف املنازل العربية.
ال�سليمة وحمطات معاجلة املياه املبتذلة �سبب ًا
رئي�سي ًا لتلوث املياه.

الأجوبة ال�صحيحة:

� .1صح
 .2خط�أ
� .3صح
 .4خط�أ
� .5صح

1 .1ــــــــــــ �أقل من واحد يف املئة من حجم املياه على 6 .6ــــــــــــ ميكن التعرف �إىل املياه امللوثة مبجرد
النظر �إليها.
الأر�ض هو مياه �سطحية متوافرة لال�ستهالك
الب�شري.
7 .7ــــــــــــ ت�سعري املياه واعتبارها �سلعة اقت�صادية
ي�ساهمان يف خف�ض الهدر.
2 .2ــــــــــــ ال م�شكلة يف توافر املياه العذبة يف العامل،
فهي متوافرة للجميع.
8 .8ــــــــــــ معظم الإمدادات املائية املتوافرة يف املنطقة
العربية ت�ستعمل يف املنازل.
3 .3ــــــــــــ ي�ؤثر تغري املناخ �سلب ًا على موارد املياه.

 .6خط�أ
� .7صح
 .8خط�أ
 .9خط�أ
� .10صح
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 .4ن�شاطات تطبيقية حول املياه العذبة
الن�شاط  :1م�صفاة املياه
الهدف:

تعريف التالميذ على الت�صفية الطبيعية للمياه.

ما حتتاج اليه:

• قارورة بال�ستيك فارغة (�سعة ليرتين)
مق�ص
• ّ
• قلم تعليم
• ت�شكيلة من احلجارة ال�صغرية املغ�سولة
• ح�صى مغ�سولة (احلجم يراوح بني �سنتيمرتين
وخم�سة �سنتيمرتات)
• رمل
• قناين مرطبات زجاجية �شفافة
• مياه موحلة

حجر ًا �صغري ًا على �سطح الرمل مبا�شرة .ا�سكب مياه ًا
موحلة على احلجر بحيث ترت�شح �شيئ ًا ف�شيئ ًا نزو ًال عرب
القارورة .تتجمع املياه يف اجلزء ال�سفلي الذي ميكن
نزعه.
 .5كيف �أثرت هذه امل�صفاة على املياه؟
 .6هل احلجارة �أو احل�صى فعلت ذلك لوحدها؟

ماذا تفعل:

وق�صها اىل
 .1ع ِّلم القارورة عند ثلثها نحو الأ�سفل ّ
جزءين.
 .2انزع الغطاء واقلب اجلزء العلوي للقارورة بحيث
يدخل ب�إحكام يف اجلزء ال�سفلي الأ�صغر حجم ًا.
� .3ضع احلجارة ال�صغرية يف �أ�سفل القارورة بحيث
ت�سده متام ًا.
تغطي الثقب لكن من دون �أن ّ

� .4ضع احل�صى فوق احلجارة ومن ثم الرمل� .ضع

الن�شاط  :2توزع املياه على الأر�ض
الهدف:

�أن يفهم التالميذ توزع املياه على الأر�ض و�أن يقدروا على
ت�سمية م�صادر املياه العذبة على الأر�ض.

ما حتتاج اليه:

• ن�سخة من الر�سم البياين املرفق ملياه الأر�ض.
• زجاجة �أ�سطوانية مد َّرجة �سعتها  1000مليليرت.
• خم�س زجاجات �أ�سطوانية �سعة الواحدة  100مليليرت.

• قطارة دواء.
• ملون طعام.
• ا�ستعمل اجلدول التايل لتحديد توزع املياه يف هذا
االختبار.

ماذا تفعل:

 .1اطلب من التالميذ تقدير كمية املياه العذبة املتوافرة
على الأر�ض ومعرفة امل�صادر التي ت�أتي منها .ا�شرح
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اجمايل �إمدادات املياه على الأر�ض

لهم �أنك �سوف تبني التوزع الفعلي للمياه العذبة على
الأر�ض.
 .2املأ اال�سطوانة املد َّرجة �سعة  1000مليليرت مباء بارد
حتى خط الـ 1000مليليرت .هذا ميثل اجمايل �إمدادات
املياه على الأر�ض.
 .3ا�سكب  28مليليرت ًا من املاء يف اال�سطوانة املدرجة
�سعة  100مليليرت .هذا ميثل �إجمايل �إمدادات املياه
العذبة على الأر�ض.

مياه عذبة

 .6ا�شرح للتالميذ �أن اال�سطوانة املحتوية على 972
مليليرت ًا من املاء متثل املياه املاحلة التي ال ن�ستطيع
�شربها من دون اتخاذ اجراءات مكلفة الزالة امللوحة منها.
 .7ا�س�أل التالميذ �أي �أ�سطوانة متثل املياه الأكرث عذوبة
على الأر�ض (اجلواب هو �أ�سطوانة الـ  19.3مليليرت
املمثلة للكتل والأنهار اجلليدية) .ا�س�ألهم ما اذا كان
ا�ستعمال هذا امل�صدر �شائع ًا.
 .8ا�شرح للتالميذ من �أين ت�أتي مياه ال�شرب يف
منطقتكم.

(مليليرت)

كتل و�أنهار جليدية
مياه جوفية
مياه �سطحية
مياه يف الهواء والرتبة

19.3
8.4
0.2
0.1

		
الليرت =  1000مليليرت

حميطات
(مياه ماحلة)
972
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 .4املاء املتبقي يف اال�سطوانة الأوىل ( 972مليليرت ًا)
ميثل املياه املاحلة.
ق�سم الـ 28مليليرت ًا من املاء على �أوعية �أ�صغر حجم ًا.
ِّ .5
ا�ستعمل الكميات املبينة يف اجلدول.

( 1000مليليرت)

 3قطرات = مليليرت واحد

توزع املياه على الأر�ض
مياه عذبة ٪3

�أخرى ٪0.9
مياه جوفية
٪30.1

مياه ماحلة
(حميطات)
٪97

مياه الأر�ض

مياه
�سطحية
٪0.3

�أنهار ٪2

م�ستنقعات
٪11

كتل و�أنهار
جليدية
٪69

بحريات
٪87

مياه عذبة

مياه �سطحية
عذبة �سائلة

الن�شاط  :3كيف ت�صبح املياه اجلوفية ملوثة
الهدف:

�أن يتعرف التالميذ اىل كيفية تلوث املياه اجلوفية من
خالل ا�ستعمال مواد متوافرة يف متجر حملي� .إنه اختبار
�سهل وممتع ميكن القيام به يف املنزل �أو املدر�سة.

ما حتتاج اليه:

• ابريق ماء من البال�ستيك �أو علبة حليب فارغة
• طبق �ألومنيوم م�ستطيل (من ال�سوبرماركت)

• علبة حمتوية على م�سحوق �شراب ّ
منكه
• ورقة �ألومنيوم
• فناجني ورقية

ماذا تفعل:

 .1ق�ص الفناجني الورقية بحيث ت�صبح لها ارتفاعات
خمتلفة� .ضعها يف طبق الألومنيوم بحيث يكون �أ�سفلها
نحو الأعلى .هذه �ستكون «اجلبال» يف جممع املياه.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
 .2مدد ورقة الألومنيوم فوق الفناجني .ا�ضغط عليها
بحيث تتثبت باحكام على «اجلبال» العالية والأقل علو ًا.
لف ورقة الألومنيوم باحكام على جوانب الطبق.

�أحدث ً
مطرا من جديد .اذا كان م�سحوق ال�شراب ميثل التلوث،
�صف كيف ينتقل من ناحية اىل �أخرى يف جممع املياه.

 .3احفر ثالثة ثقوب �صغرية يف الزاوية العلوية البريق
البال�ستيك �أو علبة احلليب .عندما متلأ هذا الوعاء
باملاء� ،سوف ير�ش «مطر ًا» .دع املطر ي�سقط برفق على
م�ستجمع املاء والحظ كيف ينتقل املاء.

� .5ضع َ�ص ْينية (طبق ًا) حتت تركيبة املجمع ،وا�سكب ماء
نقي ًا فيها .احفر ثقوب ًا �صغرية يف ورقة الألومنيوم (متثل
الت�شققات وال�صدوع اجليولوجية يف الأر�ض) ،بحيث
ير�شح املاء امللون وي�صل اىل املاء يف ال�صينية التي متثل
املياه اجلوفية ويغري لونه.

 .4ر�ش م�سحوق ال�شراب على خمتلف �أجزاء جممع املياه.

 .6د ِّون مالحظاتك.
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م�سابقة «�أفـد» لرت�شيد املياه يف املدار�س العربية

لكل قطرة ح�ساب...
فازت ثالث مدار�س عربية ب�ألف دوالر لكل منها ،وثالث
�أخرى بخم�سمئة دوالر ،لتنفيذ �أو ا�ستكمال برنامج �أعده
طالبها لالقت�صاد يف ا�ستهالك املياه.
م�سابقة املدار�س العربية ل�سنة  ،2010التي نظمها املنتدى
العربي للبيئة والتنمية (�أفد) حتت �شعار «لكل قطرة
ح�ساب»� ،أظهرت وجود هدر ال ي�ستهان به يف ا�ستخدام
املياه يف جميع املدار�س ،كما �أكدت وجود فر�ص لتوفري
كميات كبرية من املياه من دون الت�ضحية بنوعية احلياة.
ك�شفت التقارير الواردة من نحو  200مدر�سة يف  14بلداً
عربي ًا �أن هدر املياه هو �أ�سا�س ًا يف جماالت ال�شرب والغ�سيل
واملراحي�ض وتنظيف الأر�ضيات والري والتدفئة املركزية،
مع عدم اال�ستفادة من مياه الأمطار واملياه «الرمادية»
الناجمة عن املغا�سل.
هنا نقاط رئي�سية بينتها التقارير:
• الهدر يف مياه ال�شرب و�أثناء غ�سل اليدين والوجه ناجت
�أ�سا�س ًا من حنفيات (�صنابري) م�س ِّربة وال مباالة التالميذ.
• املعدالت املفرطة ال�ستهالك املياه يف املراحي�ض ناجتة
من ت�سربات يف �صناديق الطرد (ال�سيفون) و�أحجامها
الكبرية التي ت�ص ِّرف كميات زائدة من املياه عند كل
ا�ستعمال.
• ا�ستعمال كميات من املياه زائدة على اللزوم لتنظيف
الأر�ضيات.
ً
• يف حدائق املدار�س ،كثريا ما يمُ ار�س الري بالغمر ،الذي
ي�ستهلك �أ�ضعاف كمية املياه التي ي�ستهلكها الري باملر�شات
�أو بالتنقيط.

• ال يعاد ا�ستخدام املياه الرمادية يف ري احلدائق ،بل يتم
ت�صريفها يف �شبكة املجارير.
• قلما تجُ مع مياه الأمطار من ال�سطوح ،وهي متثل م�صدر ًا
ملياه جيدة النوعية يف كثري من املناطق التي تعاين �شح ًا.
وقد ظهرت �صعوبة يف ح�ساب كميات املياه امل�ستهلكة
واملهدرة يف تقارير املدار�س من بلدان اخلليج ،حيث املياه
جمانية �أو �شبه جمانية على رغم ال�شح الطبيعي واعتماد
هذه البلدان على حتلية مياه البحر العالية الكلفة .ويف
املقابل ،ركز تالميذ املدار�س امل�شاركة من املغرب العربي،
حيث ُتعتمد ت�سعريات عالية ن�سبي ًا للمياه ،على �سبل
التوفري يف الكلفة �أي�ض ًا.

�أفكار ابداعية لطالب متحم�سني
عك�ست التقارير املر�سلة جدية الفرق الطالبية التي جتندت
للم�شاركة يف امل�سابقة ،وحما�سة الطالب لك�شف امل�شاكل
وو�ضع حلول .وقد ا�ستطاعت جمموعات كثرية �أن ت�شخ�ص
بو�ضوح مقدار هدر املياه يف مدار�سها والتدابري الكفيلة
مبعاجلة هذا الهدر .على �سبيل املثال:
الفريق الطالبي يف متو�سطة ال�شهيد زيان البوهايل يف
قدر باحرتافية
اجلزائر ،الفائز باملرتبة الأوىل يف امل�سابقةَّ ،
�أن اجمايل الهدر املائي ال�سنوي يف املدر�سة بلغ  3535مرتاً
مكعب ًا عام  ،2009ما قيمته  36,913دينار ًا جزائري ًا (نحو 500
دوالر) .وعند مقارنة هذا الرقم بعدد التالميذ ( )496وهيئة

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
التدري�س ( ،)30تبني �أن هناك هدر ًا مائي ًا �سنوي ًا مقداره 6,8
�أمتار مكعبة لل�شخ�ص يف تلك املدر�سة .وهذا رقم مرتفع
فع ًال .وقد اقرتح الفريق خطة ملعاجلة م�شاكل الهدر املائي
ت�شمل ما ي�أتي:
• ا�ستبدال  38حنفية م�س ِّربة تقليدية يف املدر�سة بحنفيات
من نوع موفر للمياه.
• اعادة ا�ستعمال املياه الرمادية لأغرا�ض الري والتنظيف.
• اعتماد الري بالتنقيط يف حديقة املدر�سة ،والري عندما
ال تكون ال�شم�س �ساطعة ،وغر�س نباتات تكتفي بكميات
قليلة من املياه.
• جتميع مياه الأمطار من �سطوح مباين املدر�سة.
• القيام بحمالت توعية للتالميذ حول االقت�صاد يف املياه.
�أما فريق الثانوية الإعدادية قا�سم �أمني يف املغرب ،الذي فاز
باملرتبة الثانية ،فحدد تدابري متكن من توفري  25يف املئة
من املياه امل�ستخدمة ،ما يعادل  1860مرت ًا مكعب ًا يف ال�سنة.
وركز على جتميع مياه الأمطار من ال�سطوح وتخزينها
وا�ستعمالها ب�شكل منا�سب ،وتركيب حنفيات موفرة
للمياه ،والري بالتنقيط يف حديقة الثانوية ،ورفع الكفاءة
املائية ملمار�سات التنظيف واخلدمات ال�صحية.
وفازت مدر�سة �أجماد يف لبنان باملرتبة الثالثة .وقد
حدد فريقها �أن الهدر الرئي�سي للمياه يحدث يف املغا�سل
واملراحي�ض ،لذلك اخترب تركيب �أجهزة مقت�صدة على
احلنفيات ،تقلل هدر املاء مبقدار  50مليليرت ًا كل  10ثوان.
فاذا غ�سل كل تلميذ يديه مرتني يومي ًا ملدة  10ثوان ،كل
مرة ،فهذا يعني توفري  2500تلميذ يف املدر�سة كمية 250
ليرت ًا كل يوم .كما �أن الفريق و�ضع حجارة طوب وقوارير
مملوءة باملياه �سعة ليرتين يف �سيفونات املراحي�ض ،وهذا
مكن من توفري املياه بن�سبة  20يف املئة يف  58مرحا�ض ًا يف
املدر�سة .ويعتزم الفريق �إطالق حمالت مكثفة لتوعية
اجل�سم الطالبي على االقت�صاد باملياه يف املدر�سة والبيت.
ويف هذا املجال� ،سينتج ويوزع كتيبات توعية ،وينظم
م�سابقات ومعر�ض ًا حول االقت�صاد باملياه.
ّ
وحل فريق الثانوية الثانية يف املربز ،ال�سعودية ،يف املرتبة
الرابعة .وهو وجد �أن الهدر الرئي�سي للمياه يحدث يف
حديقة املدر�سة ،وبعدها يف املغا�سل واملراحي�ض .وقد
بادر اىل تركيب �شبكة لري الأ�شجار بالتنقيط ،وا�ستبدل
احلنفيات القدمية ب�أخرى مقت�صدة باملياه ،واقرتح تنظيف
الأر�ضيات مبما�سح مبللة عو�ض �صب املياه .ونتيجة هذه

التدخالت الب�سيطة ،انخف�ضت فاتورة املياه يف املدر�سة
بن�سبة  26يف املئة عن الفاتورة ال�سابقة .وقد متيز عمل هذا
الفريق باالت�صال مبدار�س �أخرى يف ال�سعودية ،وحتى
باملدار�س امل�ستدامة يف �أبوظبي ،لالطالع على جتاربها يف
اقت�صاد املاء.
االجراءات الرئي�سية التي اختربها فريق مدر�سة ال�صفوة
النموذجية اخلا�صة بقنا يف م�صر ،الذي فاز باملرتبة
اخلام�سة ،ركزت على ا�ستبدال احلنفيات القدمية
وجتهيزات املياه امل�سربة ب�أخرى موفرة للمياه .كما و�ضع
قوارير مملوءة باملاء يف �سيفونات املراحي�ض مما خف�ض
كميات املياه امل�ص َّرفة .و�أطلق حملة توعية يف املدر�سة،
ويعتزم نقل خربته يف توفري املياه اىل مدار�س �أخرى.
وكانت التوعية املائية حمور ًا رئي�سي ًا يف م�شروع مدر�سة
ال�سلط الثانوية ال�شاملة للبنات يف الأردن ،التي فاز
فريقها باملرتبة ال�ساد�سة .وت�شمل حملة التوعية ن�شاطات
مثل« :االذاعة» املدر�سية واملل�صقات ،وحما�ضرات حول

م�شروع متو�سطة ال�شهيد زيان البوهايل ـ اجلفلة ،اجلزائر
ت�ضيع مياه الأمطار عن طريق مزاريب مدر�ستنا و�سطوحها .وهي
كمية ال ي�ستهان بها ،فقد بلغت يف متو�سط ت�ساقط لأربعة �أ�شهر نحو
 40مرتاً مكعب ًا ،وهي كمية تبلغ �أ�ضعاف حجم خزان امل�ؤ�س�سة .املنطق
يقول :يجب التفكري يف ا�ستغالل هذه الكمية ،خا�صة و�أن املنطقة ذات
ت�ساقط معترب من �أمطار وثلوج .وبناء عليه ،ارت�أى فريق م�شروع
متو�سطة ال�شهيد زيان البوهايل (اجلزائر) �أن يبني �شبكة اقت�صادية
لتجميع مياه الأمطار على مدار ال�سنة ،من خالل توحيد �شبكة املزاريب
وربطها بع�ضها ببع�ض وتوجيه مياهها.
حل�سن احلظ ،ف�إن طبيعة �سطوح امل�ؤ�س�سة جاءت خادمة للم�شروع.
فقد و�ضعت خزانات للمياه فوق �سطح دورات املياه ،مما يوفر دفع ًا
ذاتي ًا للماء �أثناء عملية التنظيف� ،أي من دون ا�ستخدام الطاقة
الكهربائية .واخلزانات نف�سها ت�ستمد املاء من �سطوح الأق�سام بقوة
دفع ذاتية بحكم علوها عنها .الزائد من املياه عن طاقة اخلزانات يوجه
اىل خزان �أر�ضي يبنى لهذا الغر�ض ويتم ا�ستعمال مياهه بوا�سطة
امل�ضخة الكهربائية.
�أهم نقاط ارتكاز امل�شروع� :صنابري اقت�صادية ،جتهيزات الري بالتنقيط،
�شبكة مياه اقت�صادية ،خزانات �أو �صهاريج ،خزان �أر�ضي وم�ضخة.
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اال�ستفادة من املياه الرمادية ،وم�سابقات ،و�أ�شرطة فيديو.
والهدف حتفيز تغيريات �سلوكية لدى التالميذ .و�ضمن
امل�شروع �أي�ض ًا تركيب �أجهزة موفرة على حنفيات املدر�سة،
واعادة ا�ستعمال املياه الرمادية ،وجتميع املياه من ال�سطوح
وتخزينها وا�ستعمالها.
وت�ضمنت تقارير �أخرى �أفكار ًا ابتكارية .فقد �شكل فريق
مدر�سة �أم حماد الأ�سا�سية املختلطة يف الأردن «�شرطة
املياه» ملراقبة التطبيق ال�صحيح لتدابري االقت�صاد املائي يف
املدر�سة ،وقام بتزويد كل �صف «تريمو�س» ملاء ال�شرب للحد
من الهدر يف احلنفيات.
ويف مدر�سة الرم�س للتعليم الثانوي للبنني يف ر�أ�س

م�شروع الثانوية الثانية يف املربز ـ الأح�ساء ،ال�سعودية
و�ضع فريق «من �أجل قطرة �أملا�س» يف الثانوية الثانية يف املربز
(ال�سعودية) برناجم ًا عملي ًا للحد من الهدر والت�سرب يرتكز على عدة
�أمور ،منها:
• ن�شر الوعي البيئي يف املدر�سة واملجتمع املحيط.
• ا�ستبدال طرق الري التقليدية يف احلديقة بالتنقيط ،فاحلديقة
مرتامية الأطراف ،ولقد الحظنا هدراً كبرياً يف املاء ،خا�صة �أن العامالت
يغفلن عن مفاتيح املياه لفرتة طويلة جداً .لذا ارت�أينا �إيقاف "غ�سل"
املدر�سة بخرطوم املاء واالكتفاء مب�سح الأر�ضيات بالفوط املبللة.
• تركيب ِّ
مر�شدات للحد من ا�ستهالك املاء ،فهناك ت�سرب يف كثري من
احلنفيات� ،سواء يف املغا�سل �أو داخل دورات املياه ،ونوعية ال�سيفونات
املوجودة حتتاج اىل كم كبري من املاء.
• �إعداد ا�ستمارات متابعة �أ�سبوعية لت�سرب املاء يف جميع مرافق
املدر�سة.
مل يكن هناك عوائق للتنفيذ اال ارتفاع الكلفة املادية للتنقيط ومتكنا
من جتاوزها بالتوا�صل اجليد بني املدر�سة و�إدارة التعليم .واطلع
فريق امل�شروع على جتارب �أخرى بهدف اال�ستفادة منها ،مث ًال:
• خطة �إدارة اال�ستثمار واقت�صاديات التعليم للتوعية مبخاطر
اجلفاف واملحافظة على املاء وموارده .وقد �أهدتنا االدارة �شريط ًا
م�صوراً حول تر�شيد املاء.
• زار فريق «لأجل قطرة �أملا�س» املدر�سة املتو�سطة اخلام�سة يف املربز
لاللتقاء بفريق «�أبطال ال�صحراء» امل�س�ؤول عن تر�شيد ا�ستهالك املاء.
• مت االت�صال باملدار�س امل�ستدامة يف �أبوظبي لالطالع على جتاربها
حول تر�شيد ا�ستهالك املاء.

اخليمة ،ركز الفريق على جتميع مياه التكثيف من املكيفات
وا�ستخدامها .ففي ظل ارتفاع احلرارة والرطوبة وكثافة
التكييف يف االمارات ،هناك جدوى كبرية لتوليد كمية
مهمة من املياه من املكيفات.
ونظم فريق مدر�سة الطويني للتعليم الأ�سا�سي والثانوي
يف الفجرية عر�ض ًا م�سرحي ًا� ،أطلقت التلميذات من خالله
ر�سائل حول توفري املياه.
وطور فريق مدر�سة اال�ستقالل الثانوية للبنات يف البحرين
فكرة حتويل املياه الرمادية املتولدة من مغا�سل اليدين اىل
احلديقة لري النباتات.
وعمل فريق متو�سطة حممد متيم �سيدي �أعمر يف اجلزائر
على دفن جرار فخارية يف الرتبة بجوار النباتات ،بحيث
حت�صل على ما يكفيها من املياه من دون هدر .وهذه تقنية
قدمية للري يف املناطق اجلافة يف اجلزائر.
وجاءت فكرة ابتكارية ملنع هدر املياه من فريق مدر�سة الثناء
يف لبنان .فقد و�ضع ترتيبات مع ادارة املدر�سة لتغرمي
التالميذ الذين يرتكون احلنفيات مفتوحة �أو ي�ستهلكون
املياه ب�شكل ع�شوائي وغري �ضروري.

�أفكار قابلة للتنفيذ
ال يخلو �أي م�شروع م�شارك من �أفكار قابلة للتنفيذ .يف
لبنان ،مث ًال ،يعتزم فريق مدر�سة حقليت الر�سمية املختلطة
وفريق متو�سطة روم الر�سمية املختلطة جتميع املياه
الرمادية ومياه الأمطار وا�ستخدامها يف املراحي�ض ويف
ري حديقة املدر�سة .ويخطط فريق مدر�سة �صيدا املتو�سطة
املختلطة الر�سمية ال�ستبدال �سيفونات املراحي�ض ب�أخرى
مقت�صدة ،وتزويد احلديقة نظام ري بالتنقيط.
ويقرتح فريق مدر�سة وردة اليازجي املتو�سطة الر�سمية
للبنات تخفي�ض كمية اال�شرتاك املائي من  15مرت ًا مكعب ًا
يومي ًا اىل � 5أمتار مكعبة لتوفري ثلثي الكلفة والتحفيز على
عدم الهدر ،مع جتميع مياه الأمطار واملغا�سل ومعاجلة
الت�سربات وتركيب �أجهزة مقت�صدة باملياه .واىل ذلك،
�أ�ضاف فريق ثانوية ف�ضل املقدم الر�سمية للبنات وفريق
متو�سطة عني قنيا الر�سمية زراعة نباتات مقاومة للجفاف
وت�ستهلك قلي ًال من املاء.
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اال�ستفادة من املياه املهدورة من امل�شارب واملغا�سل هي �أي�ض ًا
يف �صلب م�شاريع املركز الريادي للطلبة املوهوبني ومدر�سة
�ضاحية الر�شيد ال�شاملة للبنات ومدر�سة الطيبة الأ�سا�سية
للبنات يف الأردن .ودعا فريق مدر�سة ججني الأ�سا�سية
للبنات اىل طرح موا�ضيع حول املياه يف كلمة الطابور
ال�صباحي� .أما فريق ثانوية كفرعوام للبنات فاقرتح ت�شكيل
جلنة من املعلمني والطالبات تعنى برت�شيد ا�ستهالك
املياه ،كما طرح فكرة و�ضع قارورة يف حفرة قرب كل نبتة �أو
�شجرة ،متلأ باملاء �أ�سبوعي ًا لري بال هدر.
واقرتح فريق مدر�سة �شم�سة بنت ماجد يف �أم القيوين
باالمارات و�ضع مل�صقات لرت�شيد ا�ستهالك املاء على عبوات
مياه ال�شرب و�أبواب دورات املياه� .أما فريق مدر�سة الوحدة
اخلا�صة يف ال�شارقة ،ف�أقام ندوة حول ح�سن ا�ستهالك املياه،
ووزع من�شورات للتوعية ،واتفق مع االدارة لتخ�صي�ص
حاويـة جتمع فيها عبـوات امليـاه غري امل�ستهلكة كلي ًا
ال�ستخدام املياه الباقية يف املختربات ويف التنظيف.
و�أر�سلت تقارير مميزة من اجلزائر ،حيث وجهت وزارة
تهيئة الإقليم والبيئة تعميم ًا ي�شجع املدار�س على امل�شاركة
يف م�سابقة «�أفد» .ومن الأفكار املبتكرة ما جاء يف م�شروع
فريق متو�سطة ال�شهيد عالل عقبة ،بو�ضع دلو حتت كل
حنفية جلمع املياه التي ي�ستعملها التالميذ والعمال �أثناء
الو�ضوء وا�ستخدامها يف ري النباتات .ودعا فريق ثانوية
زبيدة ولد قابلية الدرارية اىل ا�ستخدام مكن�سة بدل خرطوم
ماء لتنظيف الأر�صفة واملدخل وموقف ال�سيارات يف
املدر�سة .وت�ضمنت م�شاريع ثانوية مفدي زكريا وثانوية
طالب حجوط و�إكمالية ال�شهيد �أحمد �شالبي تركيب
حنفيات و�سيفونات اقت�صادية ،و�ضبط الت�سربات ،وجتميع
مياه الأمطار وا�ستخدامها .وارت�أى فريق ثانوية �سيدي اعمر
اجلديدة و�ضع مل�صقات تر�شيدية حول االقت�صاد باملاء،
و�إ�صدار عقوبات على التالميذ املبددين لهذا ال�سائل الثمني.

كي نكون م�ستعدين
ميكن القول باعتزاز ان جميع املدار�س امل�شاركة يف م�سابقة
«�أفد» اتخذت اجراءات لالقت�صاد باملياه ،تتيح توفري ما بني
 20و 30يف املئة من الكميات التي اعتادت ا�ستهالكها .وهذا
يعني �أن فواتري املياه ال�سنوية �ست�سجل انخفا�ضات مماثلة.
كانت هناك ثالثة اجراءات لتوليد مياه ا�ضافية ،هي :جتميع

من تقرير مدر�سة �أجماد  -ال�شويفات ،لبنان
• قمنا بتعداد املراحي�ض املوجودة
داخل مباين املدر�سة 58 :مرحا�ض ًا.
• ا�ستخدمنا قنينة ماء �سعة
ن�صف ليرت لقيا�س �سعة خزان
املرحا�ض 10 :ليرتات (ملء 20
قنينة �صغرية).
ً
• و�ضعنا حجرا داخل خزان
املرحا�ض ،و�أعدنا قيا�س �سعته8 :
ليرتات (ملء  16قنينة �صغرية).
• النتائج تظهر �أننا نوفر ليرتين
من املياه عند كل ا�ستخدام
للمرحا�ض بوجود احلجر داخله.
وبالتايل� ،إذا ا�ستخدم كل تلميذ
مرحا�ض ًا مرة واحدة يف اليوم ،علم ًا
�أن يف املدر�سة  2500تلميذ ،فاننا
نوفر  5000ليرت يومي ًا� ،أي � 5أمتار
مكعبة .هذا ف�ض ًال عن ا�ستعماالت
الهيئة التعليمية واالدارية.
مياه الأمطار ،واعادة ا�ستعمال املياه الرمادية ،وجتميع
املياه الناجتة من مكيفات الهواء .و�شكل تركيب حنفيات
اقت�صادية� ،أو �أجهزة موفرة للمياه يف احلنفيات و�صناديق
املياه يف املراحي�ض ،ممار�سة م�شرتكة يف غالبية املدار�س،
خ�صو�ص ًا يف بلدان تقوى فيها التوعية املائية يف املدار�س
والدعوة اىل تركيب هذه الأجهزة ،مثل الأردن.
ومما يدعو اىل التفا�ؤل �أن كثري ًا من الفرق الطالبية قامت
بجهود كبرية لتنظيم حمالت توعية حول اال�ستعمال
الكفوء للمياه .ويف االجراءات املتخذة عن�صر تثقيفي من
�ش�أنه �أن يغري �سلوك التالميذ نحو تر�شيد ا�ستعمال املياه
طوال حياتهم.
ان لدى جميع املدار�س يف العامل العربي �إمكانات
ملمار�سة تدابري مقت�صدة باملياه ،من دون ت�ضحية بالراحة
وبظروف النظافة .فممار�سة االقت�صاد املائي يف املدار�س
ت�ؤدي اىل ا�ستخدام عقالين للماء لدى �أجيال امل�ستقبل،
الذين �سيـواجهـون نـدرة مائيـة �صعبـة يف املنطقـة
العربيـة عموم ًا.
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الف�صل 4

املياه
مواقع مفيدة على االنرتنت
تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية:

www.afedonline.org

برنامج الأمم املتحدة للبيئة ـ املياه العذبة:

www.unep.org/themes/freshwater/

الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية:

www.unesco.org/water/wwap/

اتفاقية حماية وا�ستخدام املياه العابرة للحدود والبحريات الدولية:

www.unece.org/env/water/

املجل�س العاملي للمياه:
ال�شراكة الأوروبية للمياه:
وكالة البيئة الأوروبية:
احتاد بيئة املياه:
امل�سح اجليولوجي الأمريكي:
م�شروع «ويت»:
م�شروع «مياه العامل»:
دليل تلوث املياه:

www.worldwatercouncil.org/

www.ewp.eu/

www.eea.europa.eu/

www.wef.org/

ga.water.usgs.gov/edu

www.projectwet.org

www.worldwater.org/

www.water-pollution.org.uk

مبادرة املياه الطبيعية:

www.waterculture.org/IndigenousWater.html

موقع بيئتي:

www.beeaty.tv/
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á«Ä«H ÉjÉ°†b

بو�سرت

¢VQ’CG ≈∏Y IÉ«◊G ¢SÉ°SGC ƒ¡a ,AÉŸÉH ’GE ¬dGóÑà°SG øµÁ ’ AÉŸG
⁄É©dG ‘ á«q©«Ñ£dG OQGƒŸG øªKGC óMGC »g áHò©dG √É«ŸG ˜
øe %0^1 øe πbGC .¢VQ’CG ‘ √É«ŸG ´ƒª› øe %3 πµq°ûJh
!∑Ó¡à°SÓd ôaƒàe áHò©dG √É«ŸG
.ÊÉ˘µ˘°ùdG ´Rƒ˘à˘dG ™˘e ≥˘aGƒ˘à˘j ’ á˘Hò˘©˘ dG √É˘ «ŸG ™˘ jRƒ˘ J ˜
øe ÊÉ©j ôN’BG ¢†©ÑdGh ,√É«ŸÉH á`«æZ ≥`WÉæŸG ¢†©Ña
⁄É©dG ‘ ¢üî°T ¿ƒ«∏e 45 øe ÌcGC ô≤àØjh .É¡«dG Rƒ©dG
.áfƒeÉCe á«ë°U äÉeóN hGC áØ«¶f √É«e ¤GE »Hô©dG
.á«Hô©dG á≤£æŸG OhóM êQÉN á«FÉŸG QOÉ°üŸG Éã∏K ™≤j ˜
,2015 áæ°S ∫ƒ∏ëH √É«ŸG ‘ IOÉM IQóf Üô©dG ¬LGƒ«°Sh
500 øe πbGC ¤GE OôØ∏d ájƒæ°ùdG á°ü◊G ¢VÉØîfG áé«àf
.Ö©µe Îe 700 ¤GE π°üj »ŸÉ©dG ∫ó©ŸG Éªæ«H ,Ö©µe Îe
√É˘ ˘ «ŸG :√É˘ ˘ ˘«ŸG çƒq`∏˘ ˘ ˘J QOÉ`°üe º˘ ˘ ˘gGC ˜
äGó«ÑŸG ,á«YÉæ°üdGh á«dõæŸG ádòàÑŸG
»˘ °†ª◊G ô˘ £ŸG ,á˘ «q˘ YGQõ˘ dG Ió˘ ª˘ ˘°S’CGh
√É˘ «ŸG çƒ˘ ∏˘ J ,AGƒ˘ ¡˘ dG çƒ˘ ∏˘ J ø˘ e œÉ˘ æ˘ ˘dG
.áHÎdG çƒ∏J øe œÉædG á«aƒ÷G
¢VGô``eGC ≈`dG …OƒD``j √É``«ŸG çƒq```∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J ˜
OGƒŸG øe ÉgGƒàﬁ øe áŒÉf áYƒæàe
ó«FƒØ«àdG πãe ,á«qLƒdƒ«ÑdG hGC áeÉ°ùdG
ÉjQÉ£fõjódGh (GC) »FÉHƒdG óÑµdG ÜÉ¡àdGh
.∫É¡°S’Gh

¿ÉæÑd ‘ √É«ŸG ∫Éª©à°SGh Qógh ∫ƒNO ä’ó©e
áÑ°ùædG

(Ö©µe Îe ¿ƒ«∏e) á«ªµdG
8600

Ékjƒæ°S IOóéàŸG √É«ŸG ´ƒª›

%70

6000

ôëÑdG ¤Gh kGQóg áHô°ùàe √É«e

%30

2600

áeóîà°ùe √É«e

%100

çƒ∏J πcÉ°ûe §°SƒàŸG ôëÑdG ÊÉ©j ˜
á˘«˘fÉ˘µ˘°ùdG •ƒ˘ ¨˘ °†dG AGô˘ L ø˘ e IÒÑ˘ c
äÉ«ªc IOÉjRh áKƒ∏ŸG √É«ŸG ∞jô°üJh
.á«£ØædGh áÑ∏°üdGh á∏FÉ°ùdG äÉjÉØædG

.áë°TGôdG Ò°SGƒŸGh äÉ«Øæ◊G í∏°UGCh ,πª©dGh á°SQóŸGh â«ÑdG ‘ AÉŸG Qóg øe ∞ØN ˜
.á©«Ñ£dG ‘ ’h QÉ¡f’CG ‘ äÉjÉØædG ΩpôJ ’ ˜
.‹õæŸG ∫Éª©à°S’Gh …ô∏d QÉ£e’CG √É«e ™ªLG ˜
.ádòàÑŸG √É«ŸG á÷É©Ÿ äÉ£ﬁ AÉ°ûfGEh ôjQÉÛG äÉµÑ°T ìÓ°UÉH ÖdÉW ˜
.∂£«ﬁ ‘ ádÉ°SôdG √òg ô°ûfG ˜

لوحة معلومات حول املياه العذبة
www.mectat.com.lb

www.afedonline.org • E-mail: info@afedonline.org

ميكن تنزيلها عن موقع الدليل الإلكرتوين
www.afedonline.org
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