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بوستر للتوعية البيئية يصدر مع مجلة البيئة والتنمية  

المجلة البيئية العربية األولى

عشرات آالف الصفحات
من املعلومات البيئية
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صيادو مالطا
يتحّدون أوروبا 

األغذية العضوية
فورة في األردن 

ثورة في الجزائر
على الغاز الصخري

هدية العدد
الخضراء  الجريدة 

اقتصاد أخضر
لربيع عربي حقيقي؟

تخضير االقتصاد املصري يوفر 2.4 بليون دوالر سنويًا 
ويخلق 8 ماليين وظيفة

 رياض سالمة
حاكم مصرف لبنان:

 االستدامة البيئية
 في صميم عملياتنا

مقابلة

info@afedonline.org      www.afedonline.org

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

مسابقة األطفال الدولية
للرسم 2015: نملك الطاقة

تقدم الهدايا يف أعياد امليالد 
واملناسبات الدينية واالجتماعية. 

قدم ألصدقائك هدايا خضراء تكون 
ممتعة يتسلون بها ويستفيدون 

منها، كاأللعاب واألدوات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو 
املصنوعة من مواد أعيد تدويرها. املنتجات العضوية فكرة 
جيدة أيضًا. ويمكنك أن تصنع هدية بيئية بيديك: مجموعة 

من ألواح الصابون الطبيعي، أو سترة صوفية، أو قالب حلوى، 
أو لوحة، أو شيئًا آخر من هذا القبيل، خصوصًا إذا كنت تتمتع 

بموهبة حرفية أو فنية.
فكرة مفيدة: يمكنك أن تهدي صديقك أو قريبك اشتراكًا 

سنويًا يف مجلة »البيئة والتنمية«.

حقائق وأرقام
30.000

النحل  اأنواع  عدد 

العامل.  يف  املعروفة 

احل�شرة  هي  والنحلة 

تنتج  التي  الوحيدة 

غذاء للإن�شان.

ُعشر ملعقة صغيرة
حياتها.  طوال  العاملة  النحلة  تنتجها  التي  الع�شل  كمية 

ويحوي الع�شل فيتامينات ومعادن واأنزميات.

200
عدد خفقات اأجنحة النحلة يف الثانية، وهذا م�شدر اأزيزها. 

ال�شاعة،  يف  كيلومرتًا   25 اإىل  ت�شل  ب�شرعة  النحلة  تطري 

وتزور ما بني 50 و100 زهرة يف جولة واحدة. والنحل اأهم 

ملّقحات النباتات والأ�شجار املزهرة.

130.000 كيلومتر
لتنتج  القفري  نحلت  تقطعها  التي  امل�شافة  متو�شط 

الأر�ض.  اأي نحو ثلث دورات حول  الع�شل،  كيلوغرامًا من 

تبي�ض  واحدة  وملكة  نحلة،  األف   50 ــ   15 القفري  ويحوي 

نحو 2500 بي�شة يوميًا يف ال�شيف.

السرطان األحمر
يغلق جزيرة كريسماس

يف  اأحمر  �شرطان  مليون   120 من  اأكرث  ينت�شر  خريف،  كل 

�شـوارع جزيـرة كري�شما�ض يف املحيط الهندي، يف طريقها اإىل مياه 

املحيط الهـادئ لو�شع بيو�شهـا. ومينع مرور ال�شيارات جتنبًا لده�ض 

اأ�شراب ال�شرطان، كما تغلق م�شاحات كاملة من الغابات واملناطق 

ال�شياحية وال�شواطئ وامل�شارات.

العربية 1.5 كيلوغرام للفرد يوميًا، وهذا من  البلدان  ال�شلبة يف بع�ض  النفايات  اإنتاج  يتجاوز معدل 

ال�شتعمال،  واإعادة  الهدر،  من  بالتخفيف  نفاياتنا،  كمية  من  التقليل  علينا  العامل.  يف  املعدلت  اأعلى 

وتدوير نفايات مثل الورق والزجاج واملعادن والبل�شتيك، مع احلفاظ على النظافة العامة.

هل �سمعت

ما قاله �لأ�ستاذ؟ �إن مدينتنا 

تنتج �أكرث من �ألف طن 

من �لنفايات يوميًا

�أنا ل �أخجل من حمل 

نفاية يف جيبي ريثما 

�أ�سل �إىل �سلة �ملهمالت

وقد طلبت من �سائق

حافلة �ملدر�سة �أن يعلق كي�سًا 

للمهمالت ي�سع فيه �لتالميذ 

نفاياتهم عند �ل�سطر�ر

�سحيح، كل و�حد

 منا ميكنه �أن ي�ساهم

يف �بقاء �لبلد نظيفًا

�ملهم �أن نطبق ما 

نقول. ول تن�َس: �لبيئة 

�لأف�سل تبد�أ بك �أنت

وما �ساأننا نحن؟

ل ميكننا وحدنا �أن 

نحل م�سكلة �أطنان 

�لنفايات

�سحيح،

 على �لدولة �أن تفر�س

خطة لتقليل �لنفايات وفرزها 

 من �مل�سدر وتدوير ما ميكن

من ورق وزجاج ومعادن

 ولكن ميكننا على

�لأقل �أن نحافظ على �لنظافة 

 ونرمي �أكيا�س �لنفايات

�ملقفلة يف �مل�ستوعبات

ماذا نفعل بنفاياتنا؟
صديق البيئة

�سارك غريك يف ركوب ال�سيارة: هل فكرت مبرافقة   •
زميل لك يف رحلتك اليومية اىل اجلامعة اأو املدر�شة 

اأو العمل؟ امل�شاركة يف ركوب ال�شيارة و�شيلة ممتازة 

لتوفري املال وك�شب اأ�شدقاء وتقليل تلوث الهواء.

ا�ستخدام النقل العام: عند الإمكان، اترك ال�شيارة يف   •
املنزل واركب البا�ض اأو املرتو اأو القطار.

اإم�ِش اأو اركب دراجة: معظم تنقلتنا هي �شمن م�شافة   •
ميكن اجتيازها �شريًا براحة، وامل�شي ريا�شة مفيدة 

للياقة اجل�شم و�شحته. وحيث اأمكن، اركب دراجة.

هل تفتح النافذة اأم تدير املكّيف؟ عند قيادة ال�شيارة   •
ب�شرعة تقل عن 50 كيلومرتًا يف ال�شاعة، يكون فتح 

النافذة اأو فتحة ال�شقف اأكرث كفاءة يف ا�شتهلك 

الوقود. ولكن عند ال�شري ب�شرعة عالية، توؤدي مقاومة 

كن بيئيًا يف تنقالتك

الهواء الناجتة عن اإبقاء النوافذ مفتوحة اإىل زيادة 

ا�شتهلك الوقود، ما يجعل  تكييف الهواء اأكرث كفاءة 

واأقل �شجيجًا.

تاأكد من انبعاثات �سيارتك اجلديدة: اذا اأردت تغيري   •
�شيارتك، اخرت طرازًا اأكرث كفاءة بالوقود واأقل 

انبعاثات كربونية. بو�شعك اأن تختار �شيارة اأ�شغر 

حجمًا، لكن معظم ال�شيارات اجلديدة من اأي حجم هي 

اأكرث كفاءة من اجليل ال�شابق.

هدايا خضراء

البيئة يف املدرسة
دليل مجاني لكل املدارس

كل ما تريد اأن تعرفه عن ق�شايا البيئة والن�شاطات البيئية التي ميكن القيام بها يف 

املدر�شة بات متوافرًا يف دليل عملي �شامل،  بن�شختني مطبوعة واإلكرتونية، اأ�شدره 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية وبداأ ا�شتخدامه يف مدار�ض �شعودية ولبنانية واأردنية 

ومغربية، و�شدرت منه طبعتان خا�شتان �شعودية ومغربية. اعتمدته وزارة الرتبية 

اللبنانية وعممته على جميع املدار�ض، داعية املدراء والأ�شاتذة والتلميذ  اىل ال�شتعانة 

به يف اإعداد درا�شات وم�شاريع ون�شاطات حول البيئة.

www.afed-ecoschool.org

اأطلق برنامج الأمم املتحدة للبيئة م�شابقة الأطفال الدولية للر�شم ل�شنة 

الطاقة  حلول  على  ال�شوء  لت�شليط  الطاقة«،  »منلك  عنوان  حتت   2015

ا�شتهلكها.  القت�شاد يف  ب�شاأن  الوعي  الطاقة وزيادة  املتجددة وكفاءة 

وهي ت�شتهدف الأطفال بني 9 �شنوات و14 �شنة.

وخ�ش�شت جوائز مالية لثلثة فائزين عامليني، وفائز من كل منطقة 

اأفريقيا، مع رحلة حل�شور  اآ�شيا ومنطقة  العامل وبينها منطقة غرب  يف 

حفل توزيع اجلوائز. تر�شل الر�شوم اإىل املكاتب الإقليمية لربنامج الأمم 

املتحدة للبيئة حتى 31 اأيار )مايو( 2015.

www.unep.org  ميكن الطلع على التفا�شيل من املوقع

ُيحتفل يف 5 حزيران )يونيو( بيوم البيئة العاملي. والرتكيز هذه ال�شنة 

على ال�شتهلك والإنتاج امل�شتدامني وكفاءة ا�شتخدام املوارد، حتت �شعار 

»�شبعة بليني حلم على كوكب واحد، فلن�شتهلك بعناية«.

يوم البيئة العاملي 2015: 
لنستهلك بعناية

متتلك منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا اأكرب اإمكانات 

الطاقة املتجددة يف العامل، خ�شو�شًا الطاقة ال�شم�شية. 

الدعم ال�شخي وغري املن�شبط لأ�شعار الوقود والكهرباء، الذي 

النطاق  الوا�شع  التطوير  مينع  اأحيانًا،  املئة  يف   95 اإىل  ي�شل 

الطاقة.  كفاءة  حت�شني  دون  يحول  كما  املتجددة،  للطاقة 

واإجراءات  خططًا  موؤخرًا  كثرية  عربية  بلدان  بداأت  وقد 

لتخفي�ض هذا الدعم.

ال�شم�شية  الطاقة  من  جيغاواط   41 توليد  ال�شعودية  تعتزم 

بحلول �شنة 2032 )اجليغاواط 1000 ميغاواط(. ويف دبي يتم 

تطوير جمّمع ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ال�شم�شي الذي 

�شيكون بقدرة جيغاواط واحد ويوفر 5 يف املئة من كهرباء 

�شم�شية  اإقامة حقول  املغرب على  ويعمل   .2030 �شنة  الإمارة 

تنتج 2 جيغاواط بحلول 2020، يف خطة لزيادة ح�شة الطاقة 

خطط  وثمة  الطاقوي.  مزيجه  من  املئة  يف   42 اإىل  املتجددة 

وم�شاريع يف اأبوظبي والأردن وم�شر واجلزائر وغريها.

التكنولوجيا  لأبحاث  الأمريكية   GTM موؤ�ش�شة  قدرت 

املنطقة   يف  ال�شم�شية  الطاقة  على  الطلب  يبلغ  اأن  اخل�شراء 

العربية نحو 3.5 جيغاواط خلل �شنة 2015، اأي 8 يف املئة من 

الطلب العاملي. 

مستقبل الشمس

حقل من الألواح ال�شم�شية فوق نهر بريوت �شيولد كهرباء لـ 10.000 بيت عند اكتماله

الشاموا يخسر وزنه
مع تغير املناخ

بريطانيون  باحثون  در�ش 

خالل  املناخ  تغري  تاأثريات 

على  املا�سية  عامًا  الثالثني 

حجم ال�ساموا يف جبال الألب، 

اجلبلي. املاعز  من  نوع  وهو 

اأن  اكت�سافهم  لدى  وُده�سوا 

اأقل 25 يف  �سغاره تزن حاليًا 

املئة من �سغار بالعمر ذاته يف 

ثمانينات القرن الع�سرين. 

عالقة  الباحثون  اكت�سف 

الوزن  انخفا�سات  بني  وثيقة 

احلرارة  معدلت  وارتفاع 

حيث  الدرا�سة،  منطقة  يف 

درجات   4 اىل   3 اأدفاأ  اأ�سبحت 

مئوية خالل �سنوات الدرا�سة 

اأن  يعتقدون  وهم  الثالثني. 

ارتفـاع درجات احلرارة يوؤثـر 

بات  اإذ  ال�ساموا،  �سلوك  على 

يف الفرتات احلارة يرتاح مدة 

الطعام  عن  ويبحث  اأطول 

وقتـًا  اأقـل.

اإذا  اأنه  من  الباحثون  ر  حذَّ

تغريات  اإىل  املناخ  تغري  اأدى 

املوا�سي  �سلوكيات  يف  مماثلة 

ف�ستكون  واأحجامها،  الأليفة 

اإنتاج  على  تاأثريات  لذلك 

الغذاء خالل العقود املقبلة.

بالتعاون مع

7.2 بليون عام 2013
9.6 بليون يف 2050

2 بليون

3.6 بليون عام 2011
6.3 بليون يف 2050

660 مليونًا

6.6 تريليون دوالر

768 مليونًا

%45

أكثر من %40

39 من 63

الثلث

%30 / %70

%15

توفر الغابات املاأوى و�شبل العي�ض واملياه والوقود 

والأمن الغذائي لأكرث من بليوين ن�شمة

ن�شف �شكان العامل يعي�شون حاليًا يف املدن

تدعم النظم 

الإيكولوجية 

البحرية اأكرث من

660 مليون وظيفة عامليًا

ي�شتاأثر اإنتاج الغذاء بنحو 70 يف املئة 

من ا�شتهلك املياه و30 يف املئة من 

ا�شتهلك الطاقة عامليًا

يعتمد ثلث املدن الرئي�شية على حمميات 

طبيعية للح�شول على مياه  ال�شرب

تزود م�شايد الأ�شماك 15 يف املئة من الربوتني 

احليواين يف غذائنا، وترتفع هذه الن�شبة اىل 

اأكرث من 50 يف املئة يف كثري من البلدان 

الأقل منوًا يف اأفريقيا واآ�شيا

39 منطقة من اأ�شل املناطق احل�شرية الـ63 

الأكرث �شكانًا يف العامل معر�شة ب�شكل 

كبري لكارثة طبيعية واحدة على الأقل، 

مثل الفي�شانات والأعا�شري وموجات اجلفاف

قدرت كلفة ال�شرر البيئي عامليًا بنحو

 6.6  تريليون دولر عام 2008، ما يعادل

 11 يف املئة من الناجت املحلي الجمايل العاملي

ل يح�شلون على اإمدادت 

مياه نظيفة وماأمونة

من املتوقع اأن 

يتعدى الطلب 

العاملي على املياه 

العذبة الإمدادات 

احلالية باأكرث 

من 40 يف املئة 

بحلول �شنة 2030

عدد �شكان العامل يرتفع بوترية �شريعة

هل تكفينا موارد األرض؟

امل�شدر: تقرير »الكوكب احلي 2014«،  ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة

من ا�شتهلك املياه العذبة يف البلدان 

ال�شناعية يذهب لتوليد الطاقة


