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 Chemaly@Chemaly.com   :الطباعة:                                                      هاتف:  510385 1 961+   ـ   فاكس:  510387 1 961+   ـ   البريد االلكتروني

بوستر للتوعية البيئية يصدر مع مجلة البيئة والتنمية  

من  العربي  للفرد  ال�سنوية  احل�سة  متو�سط  النادرة:  املياه 

مبتو�سط  مقارنة  مكعبًا،  مرتًا   850 من  اأقل  املتجددة  املياه 

. وي�سنف 13 بلدًا يف خانة ندرة املياه احلادة 
3
عاملي يبلغ 6000 م

بالغ اخلطورة  والو�سع  للفرد.   
3
م مبوارد مائية تقل عن 500 

بحيث  للفرد، 
 3
100م عن  تقل  بح�سة  البلدان  هذه  من   6 يف 

�سنفها تقرير »اأفد« يف خانة خا�سة هي »الندرة اال�ستثنائية«. 

ويتم ا�ستعمال 85% من املياه العذبة يف الزراعة.

االإنتاج  والزيوت.  للدهون  لل�سكر، %54  للحبوب، %37  الذاتي:  %46  االكتفاء 

ال�سنوي للحبوب: نحو 51 مليون طن.

الواردات الغذائية للبلدان العربية: بلغت 56 بليون دوالر عام 2011، ويتوقع 

اأن تقفز اىل 150 بليون دوالر �سنة 2050. و�سكلت احلبوب نحو 63% من املجموع.

■ انخفا�ض اإنتاجية احلبوب: متو�سط االإنتاجية يف البلدان الرئي�سية اخلم�سة 

كيلوغرامًا   1133 �سورية(  ال�سودان،  املغرب،  العراق،  )اجلزائر،  للحبوب  املنتجة 

وم�سر  للهكتار.  كيلوغرامًا   3619 البالغ  العاملي  باملتو�سط  مقارنة  للهكتار، 

ا�ستثناء: 7269 كيلوغرامًا للهكتار.

بلغت خ�سائر احلبوب ما بعد احل�ساد وخالل النقل والتخزين  خ�سائر كبرية: 

البلدان  املنتج يف  القمح  باأ�سعار 2011. وهذا يعادل 40% من  نحو 4 باليني دوالر 

العربية، اأو كمية القمح امل�ستوردة  الأربعة اأ�سهر.

انخفا�ض كفاءة الري: اأقل من 46% يف 19 بلدًا عربيًا. ومن �ساأن رفع هذه 

من املياه �سنويًا، ما يكفي 
 3
الن�سبة اىل املعدل العاملي البالغ 70% اأن يوفر 50 بليون م

الإنتاج  30 مليون طن من احلبوب توازي 45% من احلبوب امل�ستوردة.

املنطقة  يف  �سنويًا  تعالج   
 3
م بليون   14 اأ�سل  من   %48 ال�سرف:  مياه  ا�ستخدام 

العربية. وتراوح كمية مياه ال�سرف املعاجلة امل�ستخدمة يف الري بني 9 و37% فقط.

مكتفية  كمجموعة،  العربية،  البلدان  الغذاء:  ا�ستهالك  عادات  تبديل 

اىل  »اأفد«  اللحوم احلمراء. يدعو تقرير  ت�ستورد 25% من  باالأ�سماك، لكنها  ذاتيًا 

زيادة اإنتاج وا�ستهالك االأ�سماك والدواجن بداًل من املوا�سي، والتحول اىل حما�سيل 

اأمناط  تبدياًل يف  ي�ستدعي  اأعلى. وهذا  قيمة غذائية  وتوفر  اأقل  مياهًا  تتطلب 

ا�ستهالك الغذاء.

العرب ينتجون نصف ما يأكلون

اأطباق احل�سرات غري رائجة على موائد البلدان العربية والغربية، لكن نحو بليونني 

من النا�ض ياأكلونها يف اآ�سيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية. وهناك نحو 2000 نوع من 

احل�سرات التي توؤكل يف تلك املناطق، خ�سو�سًا اجلراد واجلنادب واخلناف�ض والنحل 

والدبابري وال�سرا�سري والنمل والريق.

وقد اأطلقت منظمة االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة )فاو( عام 2013 برناجمًا لت�سجيع 

تربية احل�سرات على نطاق وا�سع وبطريقة مربحة ومراعية للبيئة، بهدف مكافحة 

اأن احل�سرات »غنية بالربوتني واملعادن  اجلوع يف البلدان النامية. واأو�سحت املنظمة 

فرتة  طوال  البيئة  على  ب�سيط  تاأثري  ولها  مرتفعة  وتكاثر  منو  مبعدالت  وتتمتع 

حياتها«. وهي فعالة جدًا يف حتويل الغذاء اإىل »حلم«. 

1.3 بليون طن
ن�سمة من �سكان  3 باليني  ينتجها نحو  التي  ال�سلبة  النفايات  كمية 

املدن يف العامل كل �سنة، مبعدل 1.2 كيلوغرام لل�سخ�ض يوميًا.

%16
معدل كلفة التغليف يف م�سرتياتك، وهي مواد تذهب اإىل النفايات.

%70
مقدار الطاقة التي نوفرها يف اإعادة تدوير الورق باملقارنة مع �سنعه من 

املواد اخلام، اإ�سافة اإىل تخفيف تلوث الهواء نحو 73% يف �سناعة الورق.

%100
ميكن اإعادة تدوير الزجاج مئة يف املئة وتكرارًا. 

اأما اإذا و�سل اإىل مطمر النفايات فلن يتحلل اأبدًا.

5000 ساعة
مدة ت�سغيل جهاز تلفزيون بالطاقة التي ميكن 

انتاجها من ملء �سلة نفايات عادية خالل �سنة.

المجلة البيئية العربية األولى

عشرات آالف الصفحات
من املعلومات البيئية

www.afedmag.com     املوقع اإللكتروني
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طبيعة لبنان
بعين سفير اليابان 

الجئو الحروب
ضحايا النزاعات العربية

المياه االفتراضية
تجارة بديلة في الخليج

نهر الشمس
فوق نهر بيروت شمسية

هدية العدد
الخضراء  الجريدة 

info@afedonline.org      www.afedonline.org

www.afedonline.org   يمكن تنزيل تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية من املوقع اإللكتروني

امل�سدر: تقرير »اأفد« ل�سنة 2014 حول »االأمن الغذائي«. التق�سيمات بني البلدان 

على اخلريطة هي الأغرا�ض اإح�سائية وقد ال تظهر بدقة احلدود املعرتف بها دوليًا 

استطالع البيئة العربية شارك
يف

تستهلك البلدان العربية ضعفي ما يمكن ألنظمتها الطبيعية إنتاجه وتجديده. ولسد العجز 
تعتمد ىلع االستيراد وتستنزف املوارد الطبيعية املحلية بما يفوق قدرتها ىلع التجدد

الجوائز
6 بطاقات سفر

لحضور مؤتمر »أفد« السنوي
مع اإلقامة لثالثة أيام

يتم اختيار الرابحين بالقرعة من بين املشاركين يف االستطالع 
والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  السنوي  املؤتمر  لحضور 
األول  تشرين  يف  االستطالع  ونتائج  التقرير  فيه  يقدم  الذي 

)أكتوبر( 2015.
يمكن املشاركة حتى 15 أيار )مايو( 2015

تعبئة االستمارات عبر برنامج خاص ىلع اإلنترنت من خالل:

www.afedmag.com

رعاية املوارد بتعديل أنماط االستهالك

العام  الرأي  استطالع 
باال�شرتاك مع جملة  »اأفد«  الذي ينظمه 

اأبرز  من  وجمموعة  والتنمية«  »البيئة 

اإىل  يهدف  العربية،   االإعالم  و�شائل 

لتبديل  اجلمهور  ا�شتعداد  مدى  معرفة 

اإدارة  اأجل  من  اال�شتهالكية،  عاداته 

نوعية  وحت�شني  للموارد،  متوازنة 

احلياة، مع حفظ حق االأجيال املقبلة.

حتليل  اخلرباء  من  فريق  يتولى 
ال�شنوي  املوؤمتر  يف  تعلن  التي  النتائج، 

يف  والتنمية   للبيئة  العربي  للمنتدى 

ت�شرين االأول )اأكتوبر( 2015.

معدالت ا�شتهالك الفرد من املياه، 
جفافًا،  االأ�شد  املنطقة  بلدان  بع�ض  يف 

ن�شف  من  واأكرث  العامل.  يف  االأعلى  هي 

املياه امل�شتخدمة للري تذهب هدراً. ويف 

الطاقة   ا�شتهالك  كثافة  تتجاوز  حني 

العاملية  املعدالت  البلدان  بع�ض  يف 

عربي  مليون   50 يفتقر  باأ�شعاف، 

اإنتاجية  وتقل  الكهرباء.  اإمدادات  اإىل 

ن�شف  عن  العربية  املنطقة  يف  االأرا�شي 

ع  التو�شّ مع  بالتوازي  العاملي،  املعدل 

تتطلب  وحيوانية  زراعية  منتجات  يف 

كميات كبرية من املياه. وي�شتورد العرب 

ن�شف حاجتهم من الغذاء.

املنتدى  اأ�شدرها  التي  التقارير 
عن  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي 

و�شع البيئة العربية اأظهرت اأن تعديل 

عادات اال�شتهالك خيار حتمي من اأجل 

ا�شتخدام  من  للموارد:  متوازنة  اإدارة 

اأو  ال�شخ�شي  امل�شتوى  على  املياه 

ال�شناعي اأو الزراعي، اإىل كفاءة ا�شتهالك 

التقرير  تو�شل  وقد  والوقود.  الكهرباء 

املوقع الغذائي )على  االأمن   االأخري حول 

www.afedonline.org( اإىل اأن 
تبديل عادات ا�شتهالك الغذاء �شروري، 

وذلك بالتحول اإىل اأ�شناف تعطي القيمة 

الغذائية املطلوبة وحتتاج اإىل مياه اأقل.

يشير تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 
حول األمن الغذائي إلى أن العرب يستوردون 

نحو  نصف حاجتهم من املواد الغذائية الرئيسية. 
ولكن يف وسع البلدان العربية تعزيز إنتاجها 

الغذائي بحزمة تدابير ، يف طليعتها تحسين إنتاجية 
املحاصيل وكفاءة الري والتعاون اإلقليمي

حقائق 
وأرقام

زراعة يف املدن العربية

ينظم المنتدى العربي للبيئة 

والتنمية )اأفد( م�سابقة »فيديو 

البيئة« بالتعاون مع مجلة »البيئة 

والتنمية«. وهي مفتوحة لل�سبيبة 

من جميع البلدان العربية،

خ�سو�سًا التالميذ.

وقد دعت وزارة التربية في لبنان 

جميع المدار�ض، الر�سمية والخا�سة،  

اإلى الم�ساركة في الم�سابقة.

تـقدم الم�سـاركات في �سكل: 

 ●  متثيلية ق�سرية )ا�سكت�ض(

 ●  فيلم وثائقي ق�سري

●  اأغنية

 ال�ستلهام اأفكار حول الم�سابقة:

موقع »اأفد« للتربية البيئية

 www.afed-ecoschool.org
 وموقع مجلة »البيئة والتنمية«

www.afedmag.com

شاركوا واربحوا جوائز
فيديو البيئة

موضوع املسابقة
حتى نيسان )أبريل( 2015

االقتصاد يف  الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة
الطاقة

بالتعاون مع

�سوق اجلراد يف مدينة بريدة ال�سعودية ثالث جرادات على �سريحة »نات�سو« يف مطعم مك�سيكي 

حشرات تطعم العالم

غيِّروا تلك املصابيح التقليدية

املصابيح املقتصدة بالطاقة تستهلك 
كهرباء أقل 80% من املصابيح التقليدية 
وتدوم مدة أطول 6 مرات. لذلك تخفض 

فاتورة الكهرباء، كما تساهم يف تقليص 
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن 

حرق الوقود لتوليد الطاقة والتي تتسبب 
يف االحتباس الحراري وتغير املناخ.

يف مكاتب املنتدى العربي للبيئة 
والتنمية تم إبدال املصابيح التقليدية 

بمصابيح LED مقتصدة بالطاقة.

تراجعت اأعداد احليوانات الربية بن�سبة 52% خالل 40 �سنة وفق تقرير ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة 

)IUCN(. ال�سيد غري املن�سبط وقطع االأ�سجار واملمار�سات الزراعية وال�سناعية املكثفة وغري املراعية 

ل�سالمة البيئة تدفع اآالف االأنواع احلية اإىل حافة االنقرا�ض

نحو  يعي�ض  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  يف  ن�سمة  مليون   380 نحو  اأ�سل  من 

200 مليون يف املدن، يعمل 6% منهم يف الزراعة احل�سرية التي متثل م�سدرًا مهمًا 

االأرا�سي  زالت هناك م�ساحات كبرية من  وما  للفقراء.  والغذاء، خ�سو�سًا  للدخل 

اأن توفر م�سدرًا هامًا  اإذا زرعت  املدن وحولها، ميكن  املبنية داخل  اخل�سبة غري 

للدخل وفر�ض العمل.

 »الكوكب الحي«
خسر نصف حيواناته

اأردين يزرع اأر�سًا ميلكها على اأطراف العا�سمة عّمان


