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إدارة مستدامة 
للموارد العربية

بتدهور  ت�أثرت  اجل�ئر،  والرعي  املكثفة  الزراعة  اأ�سلوب  اعتم�د  نتيجة  	■

الأرا�سي يف البلدان العربية 34 يف املئة من جميع الأرا�سي الزراعية املروية، 

و67 يف املئة من الأرا�سي الزراعية التي ترويه� مي�ه الأمط�ر، و83 يف املئة من 

الأرا�سي الرعوية.

ب�لغت بلدان عربية كثرية يف ا�ستخراج املي�ه اجلوفية مبعدلت تفوق  	■

قدرته� على التجدد. ورافق ذلك انخف��ض معدلت كف�ءة الري اإىل اأقل من 

40 يف املئة. وخّف�ض الطلب املتزايد على املي�ه ح�سة الفرد اىل ربع م�ستواه� 

ع�م 1960.

للمي�ه  ال�سنوي  التوافر  اأن ي�سبح معدل  املتوقع  الآن، من  خالل عقد من  	■

اأقل من 500 مرت مكعب للفرد، م� ي�سكل 10  العذبة يف البلدان العربية 

ح�ليً�،  احل�د.  امل�ئي  الفقر  حتت خط  ويقع  الع�ملي،  املعدل  من  فقط  املئة  يف 

هن�ك 13 بلدًا عربيً� بني البلدان الأفقر م�ئيً� يف الع�مل، وتقل ح�سة الفرد يف 

ثم�نية منه� عن 200 مرت مكعب يف ال�سنة.

كمية املي�ه امل�ستهلكة يف ال�ستعم�ل املنزيل ال�سخ�سي يف بع�ض البلدان  	■

التحلية  وي�أتي معظمه� من  الع�مل،  الأعلى يف  الأفقر م�ئيً� هي من  العربية 

الب�هظة الكلفة ملي�ه البحر. وتتم مع�جلة 40 يف املئة فقط من مي�ه ال�سرف، 

التنمية  من  حتد  الأو�س�ع  هذه  املع�جلة.  املي�ه  ثلث  من  اأقل  ا�ستعم�ل  ويع�د 

الب�سرية وت�سكل تهديدًا للحي�ة.

بلغت كمية النف�ي�ت البلدية ال�سلبة يف البلدان العربية 150 مليون طن  	■

معدل  ويبلغ   .2020 بحلول  �سنويً�  طن  مليون   200 تفوق  اأن  ويقدر  �سنويً�، 

توليد النف�ي�ت ال�سلبة للفرد اأكرث من 1.5 كيلوغرام يف اليوم يف بع�ض 

بلدان جمل�ض التع�ون اخلليجي، وهي ت�سنف بني اأعلى مولدي النف�ي�ت يف 

الع�مل. ومع ذلك، تقل ن�سبة اإع�دة التدوير ح�ليً� عن 5 يف املئة من اجم�يل 

اأن تبلغ كلفة الأ�سرار ال�سنوية الن�جتة عن الإدارة  النف�ي�ت املولدة. ويقدر 

غري الوافية للنف�ي�ت اأكرث من 0.6 يف املئة من الن�جت املحلي الجم�يل يف 

البلدان العربية جمتمعة.

ت�سّبب العجز الإيكولوجي يف البلدان العربية ب��ستغالل مفرط للموارد  	■

املتجددة، وهذا اأدى بدوره اىل تدهور نوعية الهواء وامل�ء والرتبة. وُقدر معدل 

الكلفة ال�سنوية للتدهور البيئي يف البلدان العربية بنحو 95 بليون دولر، 

م� يع�دل 5 يف املئة من ن�جته� املحلي الجم�يل جمتمعة ع�م 2010.

بني  توازن  عدم  ح�لة  من  فعاًل  اقرتبت  املنطقة  اأن  الوق�ئع  هذه  تظهر  	■

الإيكولوجية،  واخلدم�ت  الطبيعية  املوارد  على  املحليني  والطلب  العر�ض 

امل�ستقبل، وعلى  القت�س�ديني يف  وال�ستقرار  التو�سع  على  م� ي�سكل خطراً 

اإدخ�ل  اأ�س��سية على نوعية احلي�ة، يجب  الب�سري. ولإدخ�ل حت�سين�ت  الرف�ه 

حت�سين�ت كبرية يف كف�ءة املوارد لتحقيق مزيد من الإنت�ج مع ا�ستهالك 

موارد اأقل وتوليد نف�ي�ت اأقل.
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ملحق جمـاين مـع جملة

بــو�شـتــر للتـوعيـــة البيئيــة ي�شــدره
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 امل�صدر:  تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية ل�صنة  2012  »خيارات البقاء: الب�صمة البيئية يف البلدان العربية«

الطب�سون حيوان ثديي �سغري يعي�ض يف جم�ع�ت ع�ئلية منظمة اجتم�عيً�

�سي�حة بيئية يف جبل مو�سى

جبل موسى ثروة نباتية وحيوانية فريدة يف لبنان
منحدرات  على  مو�سى  جبل  حممية  تقع 

جبلية تغطي م�س�حته� الإجم�لية الب�لغة 1250 

هكت�رًا. ومتتد �سم�ًل من ال�سفة اجلنوبية لنهر 

البحر  ارتف�ع 500 مرت عن �سطح  ابراهيم على 

اإىل اأعلى قمة يف اجلبل على ارتف�ع 1575 مرتًا.

ب�لإ�س�فة اإىل الغ�ب�ت التي تكّلل قمة هذا اجلبل، 

واأم�كن  مط�عم  فيه�  متعددة،  بلدات  هن�ك 

للراحة حيث يتعرف الزائر على احلي�ة القروية 

امل�أكل  نوعية  وتدخل  التقليدية.  وامل�أكولت 

لأنه�  احليوي،  املحيط  حممي�ت  موا�سف�ت  يف 

ت�سجع الزراعة الع�سوية ال�سديقة للبيئة.

يف هذا اجلبل من�خ�ت متـعددة ت�سمـح بوجـود 

فيه�  تت�سكل  متنوعة.  ايكولوجية  نظم 

عدد  بلغ  وقـد  الزهـور.  من  رائعة  جمموع�ت 

النب�ت�ت امل�سنفة 728 نوعً�، منه� الأ�سجـ�ر التي 

ع�ئلة  من  خ�سو�سً�  الع�ليـة،  اجلب�ل  ت�ستوطن 

اجلليـدي  الع�سـر  منـذ  الب�قيـة  البلوطي�ت 

ومنه� 25 نوعـً� خ��سـً� بلبنـ�ن، بينهـ� 3 خ��سـة 

بجبـل مو�سى.

هجرته�  ومتتبعي  الطيور  ملحبي  ميكن 

م�س�هدة اأعداده� الوفرية مرتني كّل �سنة، يف 

مطلع الربيع اآتية من اجلنوب نحو ال�سم�ل ويف 

اآخر ال�سيف ع�ئدة من اأوروب� نحو اجلنوب.

احليوان�ت  من  نوعً�   19 املحمية  يف  �سوهد 

والثعلب  والواوي  وال�سبع  ك�لذئب  الثديية، 

والقنفذ  والنم�ض  واأبوغرير  عر�ض  وابن 

وال�سنج�ب  واخلف�في�ض  الربي  والهر  والني�ض 

واخللد والطب�سون.

من  اأنواع  �ستة  هن�لك  اأن  الدرا�س�ت  اأظهرت 

الربم�ئي�ت و24 نوعً� من الزواحف، منه� احلرب�ء 

واحلرذون وال�سقنقور والأف�عي والثع�بني.

تعمل جمعية حم�ية جبل مو�سى على حم�ية 

البيولوجي  وتنوعه  للجبل  الطبيعية  البيئة 

وهي  به.  املحيطة  للقرى  احل�س�ري  والرتاث 

البيئية  ال�سي�حة  املوقع وتن�سيط  ت�أهيل  تتوىل 

القت�س�دية  القدرة  حت�سني  اىل  وت�سعى  فيه، 

واإنت�ج  احلريف  النت�ج  وت�سجيع  املنطقة  لن�س�ء 

املوؤونة. ومن امل�س�ريع امل�ستقبلية ت�أ�سي�ض خمترب 

لإنب�ت البذور املحلية.

جبل  ت�سنيف  مت   2012 )فرباير(  �سب�ط  يف 

وزارة  حلم�ية  خ��سعً�  طبيعيً�  موقعً�  مو�سى 

البيئة. ووافقت اليون�سكو على اعتب�ره خ��سعً� 

لل�سروط املطلوبة لي�سبح حممية حميط حيوي، 

الإن�س�ن براحة وهن�ء مع احلف�ظ  حيث يعي�ض 

على م� يحيط به من ثروات طبيعية.

الدكتور جورج طعمه والدكتورة هرنييت طعمه در�سا التنوع البيوجلي 

يف  جبل مو�سى واأعدا هذا التقرير لـ »اجلريدة اخل�سراء«

اأو ال�سمنت، فتحفزه �سوئيً� على تفكيك ملوث�ت  »كري�ستل اأكتيف« م�دة �سف�فة ت�ستخدم يف الطالء 

ي�ت  الهواء وتدمري البكتريي�. به� تتحول اجلدران والطرق وحتى املالب�ض، اإذا متت مع�جلته� به�، اإىل منقِّ

للهواء �سديقة للبيئة. وهي تنظف ذاته�، ف�إذا طلي به� زج�ج الالقط�ت ال�سم�سية مثاًل، ل تلت�سق به الأو�س�خ 

والغب�ئر، م� يحل هذه امل�سكلة خ�سو�سً� يف املنطقة العربية. بقي اأن نعلم اأن هذه امل�دة املحتوية على ث�ين 

اأوك�سيد التيت�نيوم احلف�ز �سوئيً� هي من اإنت�ج »كري�ستل غلوب�ل« وهي �سركة ع�ملية تتخذ من جدة 

يف ال�سعودية مقرًا له�.

جدران وشوارع تنظف الهواء

سموم يف البيت

ما هي املنتجات املحتوية ىلع
مواد كيميائية سامة يف منزلك؟
مطهرات املراحي�ض واملط�بخ، مب� يف ذلك  	•

�سوائل التبيي�ض.

مواد التنظيف وال�سي�نة، مثل منظف�ت  	•
م�س�رف املي�ه والطالءات والغراءات.

مواد ال�سي�رات التي تخزن يف املنزل، مثل  	•
�سوائل منع التجمد وتنظيف الزج�ج.

م�ستح�سرات ال�سحة واجلم�ل، مثل الأدوية  	•
والعطور ومنتج�ت العن�ية ب�ل�سعر والأظ�فر.

مبيدات احل�سرات والأع�س�ب. 	•
�سموم اجلرذان والفئران. 	•

�س�مبو وم�س�حيق مك�فحة القمل والرباغيث. 	•
حم�ليل تطهري احليوان�ت املدللة من  	•

اجلراثيم.

املواد الكيمي�ئية املطهرة لربك ال�سب�حة. 	•

خطوات بسيطة ملنع حصول  تسمم يف منزلك
�سع املواد املنزلية دائمً� يف خزانة مقفلة اأو داخل �سقيفة يف احلديقة بعيدًا  	•

عن متن�ول الأطف�ل اأو احليوان�ت الأليفة.

اقراأ مل�سق املنتج�ت اأوًل واتبع التوجيه�ت حرفيً�، فهي توفر معلوم�ت عن  	•
التع�مل به� ومعدلت ا�ستعم�له� والتدابري الوق�ئية حلم�ية الأ�سخ��ض والبيئة.

ا�ستعمل مواد التنظيف امل�أمونة. ول تغفل عن املواد يف اأثن�ء ا�ستعم�له�. 	•
اأقفل العبوة اذا اأوقفك ط�رئ عن ا�ستعم�له�، مثل اله�تف اأو جر�ض الب�ب. 	•

اأقفل العبوة ب�إحك�م بعد ال�ستعم�ل. 	•
ل ت�سع املبيدات يف اأوعـية اأخـرى، ف�لأطف�ل يت�سورون اأن بع�ض الأوعية  	•

حتوي دائمً� طع�مً� اأو �سرابً�.

اأبعد الأطف�ل واحليوان�ت الأليفة والدمى  	•
والألع�ب قبل ا�ستعم�ل املبيدات، داخل 

املنزل اأو خ�رجه. واتبع التوجيه�ت املدونة 

على املل�سق لتحديد متى ي�ستطيع الأطف�ل 

واحليوان�ت الدخول جمددًا.

اأبِق رقم الطوارئ يف دفرت اله�تف.  	•

حفظ املنظفات واملبيدات واملذيبات واملواد املنزلية السامة 
األخرى يف أماكن مقفلة وبعيدًا عن األطفال هو أفضل وسيلة 

لتقليل حاالت التسمم. فتسمم الطفل ال يستغرق إال جزءًا من ثانية. 
البالغون معرضون أيضًا للتسمم عن قصد أو غير قصد، لكن من 
مصادر مختلفة عمومًا، منها األدوية املخففة لأللم ومهدئات 

األعصاب ومضادات االكتئاب واألقراص املنومة وعقاقير معالجة 
أمراض القلب، إضافة إلى الكحول ومنتجات تنظيف املنازل.

لوحة جدارية يف م�نيال ع��سمة الفيليبني مطلية مب�دة »كري�ستل اأكتيف«، تبلغ م�س�حته� 1000 مرت مربع، علمً� اأن كل 6 اأمت�ر مربعة تزيل م� يع�دل انبع�ث�ت �سي�رة

هل 
تعلم؟

•			جبيل ودمشق ك�نت� 
مزدهرتني قبل األفي ع�م 

من ت�أ�سي�ض روم� ع�م 753 

قبل امليالد، م� يجعلهم� 

اأقدم مدينتني م�أهولتني 

ب�سكل متوا�سل.

•			اسطنبول هي املدينة 
الوحيدة يف الع�مل التي 

تقع على ق�رتني.

•			روما اأول مدينة بلغ عدد 
�سك�نه� مليون ن�سمة ع�م 

133 قبل امليالد.

•			كندا حتوي بحريات 
اأكرث من كل م� يف 

بقية الع�مل ق�طبة.

•			سيبيريا حتوي اأكرث 
من 25 ٪ من غ�ب�ت الع�مل.

•			فنزويال فيه� �ساللت 
اأجنل التي ت�سقط مي�هه� 

من علو 979 مرتًا، اأعلى 15 

مرة من �ساللت ني�غ�را.


