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مصطفى كمال طلبه
يكتب تاريخ البيئة

مذكرات مهندس البيئة العالمية
حصرياً في »البيئة والتنمية«

المفاوضات الشائكة: تغير المناخ والتنوع البيولوجي

الحلقة الخامسة

هدية العدد
الخضراء  الجريدة 

أشوك خوسال
قطرة مقابل مملكة

مياه غزة
الكارثة الوشيكلة

جزر تختفي
يوم البيئة العالمي 2014

ملاذا قال الوزير الُعماني الرمحي
إن الدعم جريمة مدّمرة؟

الكلفة الحقيقية
لدعم أسعار الوقود والماء

من كتّاب 
املوقع

www.afedmag.com

أشوك خوسال
نجيب صعب

فاروق الباز
محمد العشري

ابراهيم عبد الجليل
عبد الهادي النّجار

رجب سعد السيد
باتر وردم

مستقبل
البيئة العربية

الصحف املتعاونة

املوقع الجديد ملجلة

عشرات آالف الصفحات من
املعلومات البيئية ألول مرة بالعربية

www.afedmag.com

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�س �شعودية ولبنانية واأردنية 

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

اللبنانية وعممته على جميع املدار�س، داعية املدراء واالأ�شاتذة والتالميذ  اىل اال�شتعانة 

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

www.afed-ecoschool.org
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أرقام
البراكين حول العالم

1500
العامل.  النا�شطة يف  للرباكني  التقريبي  العدد 

بع�شها يثور با�شتمرار منذ مئات ال�شنني، ويقع 

معظمها يف »حلقة النار« حول املحيط الهادئ.

100,000
عدد القتلى يف ثورة بركان جبل تامبورا يف 

اأكرب ثوران  التي تعترب  اإندوني�شيا عام 1815، 

بركاين م�شجل يف التاريخ. وحتوي اإندوني�شيا 

 76 وهي  النا�شطة  الرباكني  من  عدد  اأكرب 

بركانًا.

22 مليون طن
لفظها  التي  الكربيت  اأوك�شيد  ثاين  كمية 

بركان بيناتوبو يف الفيليبني عام 1991. وقد 

وخف�شت  االأر�شية  الكرة  ف�شاء  يف  انت�شرت 

معدل احلرارة العاملية يف ذلك العام نحو ن�شف 

درجة مئوية.

ً 30 كيلومترا
�شعاع دائرة اخلطر حول الربكان

بوستر للتوعية البيئية يصدر مع مجلة البيئة والتنمية  

تم إنتاج هذا العدد 
من »الجريدة الخضراء«
بدعم من »سوكلين« www.afedonline.org   يمكن تنزيل تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية من املوقع االلكتروني

)يونيو(،  ال�شنة، يف 5 حزيران  هذه   ■

�شعار  حتت  العاملي  البيئة  بيوم  ُيحتفل 

البحار«،  م�شتوى  ال  اأ�شواتكم  »ارفعوا 

ال�شغرية   اجلزيرية  للدول  دعمًا  وذلك 

التي تواجه خماطر تغري املناخ.

�شغرية  جزيرية  دولة   32 هناك   ■

ن�شمة  مليون   63 �شكانها  جمموع  يبلغ 

الطبيعية  الكوارث  اأق�شى  وتواجه 

وخطر الغرق مع ارتفاع م�شتوى البحار. 

اأرخبيل كرييباتي  يخطط �شكان   ■

اىل  دولية  لهجرة  الهادئ  املحيط  يف 

فيجي ونيوزيلندا واأو�شرتاليا.

ارتفاع مبقدار 50 �شنتيمرتًا  �شيوؤدي   ■

فقدان  اإىل  البحر  �شطح  م�شتوى  يف 

جزيرة غرينادا   60 يف املئة من �شواطئها، 

واحد  مرت  مبقدار  ارتفاعًا  اأن  حني  يف 

�شيوؤدي اإىل غمر جزر مالديف.

يف جزيرة �شاموا يف املحيط الهادئ،   ■

باأ�شرار  اإيفان عام 2012  االإع�شار  ت�شبب 

بلغت قيمتها نحو 400 مليون دوالر، اأي 

ربع الناجت املحلي االإجمايل للبالد.

بالتنوع  غنية  ال�شغرية  اجلزر   ■

من  للكثري  موائل  وهي  البيولوجي، 

اأي  يف  توجد  ال  التي  املتوطنة  االأنواع 

مكان اآخر على االأر�س.

املرجان  ابي�شا�س  املناخ  ي�شبب تغري   ■

الذي يوؤدي اإىل خ�شائر بيئية واقت�شادية. 

يف  درو�شًا  للعامل  اجلزر  بع�س  تقدم   ■

املثال،  �شبيل  على  واالإبداع.  التكيف 

نيوزيلندا  قرب  توكيلو  جزيرة  بداأت 

م�شادر  من  طاقتها  من   ٪100 اإنتاج 

ال�شكان  يعمل  فيجي،  ويف  �شم�شية. 

وال�شعاب  املنغروف  غابات  اإحياء  على 

املرجانية ل�شّد الفي�شانات البحرية.

»�شنة    2014 املتحـدة  االأمم  اأعلنت   ■

ال�شغرية  اجلزيرية  للدول  عامليـة 

يف  وم�شاعدتها  دعمهـا  بهدف  النامية«، 

الت�شدي لتحديات تغري املناخ.

يوم البيئة العاملي 2014/6/5
ارفعوا أصواتكم ال مستوى البحار

1.3 بليون طن من الطعام تهدر سنويًا 
وتكفي إلشباع جياع العالم

لالأغذية  املتحدة  االأمم  منظمة  اأ�شدرته  حديث  تقرير  ك�شف 

الغذاء مقدارها  العامل يهدر كميات هائلة من  اأن  والزراعة )فاو( 

اأي ثلث االإنتاج الغذائي العاملي، بينما يبقى  1.3 بليون طن �شنويًا، 

اخل�شائر  وتفوق  يوم.  كل  جوعًا  يت�شورون  �شخ�س  مليون   870

االقت�شادية املبا�شرة 750 بليون دوالر �شنويًا.

نحو 550 بليون مرت مكعب من املياه ت�شتهلك لري حما�شيل ال 

توؤكل اأبدًا، اأي ما ي�شاهي التدفق ال�شنوي لنهر فولغا يف رو�شيا، 

امل�شتهلك  نحو 3.3 بليون  الغذاء غري  اأوروبا. وي�شيف  اأنهار  اأغزر 

طن من غازات االحتبا�س احلراري اإىل اأجواء االأر�س.

االإنتاج  مراحل  خالل  العاملي  الغذائي  الهدر  من   ٪54 يح�شل 

مراحل  خالل   ٪46 ويح�شل  احل�شاد،  بعد  واخلزن  والتداول 

املعاجلة والتوزيع واال�شتهالك. 

ال  الذين  امل�شتهلكني،  �شلوكية  اإىل  الهدر  هذا  من  جزء  يعود 

يرف�شون  اأو  ال�شراء،  يف  ي�شرفون  اأو  لت�شّوقهم،  جيدًا  يخططون 

من  اأكرث  طعامًا  يعّدون  اأو  اأ�شهر،  بعد  �شالحيتها  تنتهي  �شلعة 

حاجتهم فيذهب كثري منه اإىل النفايات.

ملواجهة هذه امل�شكلة اقرتحت الفاو ثالثة  تدابري:

 

تقلي�ص فاقد الغذاء: يجب موازنة االإنتاج مع الطلب بحيث ال 

ُت�شتنزف املوارد الطبيعية الإنتاج غذاء غري مطلوب.

اإعادة ا�شتخدام فائ�ص الغذاء يف اإطار �شل�شلة اال�شتهالك 

بالغذاء  التربع  اأو  اإ�شافية،  اأ�شواق  عن  كالبحث  الب�شري: 

الفائ�س اإىل جمموعات حمتاجة. واإن مل يكن هذا الغذاء مالئمًا 

لال�شتهالك الب�شري، ميكن حتويله اإىل علف للما�شية، مما ي�شون 

املوارد املخ�ش�شة الإنتاج علف جتاري.

وعنا�شر  الطاقة  ا�شتخال�س  ميكن  واال�شتعادة:  التدوير 

التدوير،  اإعادة  طريق  عن  الطعام  نفايات  من  للرتبة  مغذية 

واله�شم الالهوائي، و�شنع �شماد الكومبو�شت، واحلرق مع اإنتاج 

الطاقة. فهذا اأجدى كثريًا من اإلقائها يف املطامر، حيث تتحول 

النفايات الغذائية املتعفنة م�شدرًا رئي�شيًا لغاز امليثان الذي يعترب 

من اأ�شواأ الغازات امل�شببة لالحتبا�س احلراري.

والزراعة  االأغذية  ومنظمة  للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  اأطلق 

عام 2013 حملة »فكر، ُكل، اقت�شد، قلِّ�س ب�شمتك الغذائية«، 

بهدف تعزيز اجلهود الدولية للتخفيف من كمية الطعام املهدور.

مت اإعداد هذه املعلومات بالتعاون مع »�شوكلني«

كيف تتقي أشعة الشمس املؤذية

جتنب التعر�س املبا�شر لل�شم�س خالل ذروة االأ�شعة   •
البنف�شجية، اأي بني العا�شرة �شباحًا والرابعة ع�شرًا.

اعتمر قبعة ذات حافة عري�شة وقمي�شًا قطنيًا ذا   •
كّمني ونظارات واقية.

تذكر اأن االأ�شعة فوق   •
البنف�شجية ترتّد عن 

الرمال والثلوج واملياه.

جتنب م�شابيح الت�شمري،   •
فاالأ�شعـة فوق البنف�شجية 

ال�شـادرة عنهـا موؤذيـة هي 

اأي�شًا.

اأبِق االأطفال ال�شغار   •
بعيدًا عن اأ�شعة ال�شم�س 

املبا�شرة.

ادهن مرهم وقاية له عامل حماية 30 اأو اأكرث على   •
جميع االأماكن املعر�شة من اجل�شم.

• اأمكث يف  الظل قدر 
امل�شتطاع.

• 80 يف املئة من 
التعر�س لل�شم�س طوال 

احلياة يحدث قبل �شن 

الثامنة ع�شرة.

وثائقي من  »أفد«: طاقة تضيء املستقبل
اأنتج املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( الفيلم الوثائقي »طاقة ت�شيء امل�شتقبل«، الذي يقدم 

عر�شًا لو�شع الطاقة يف املنطقة العربية، ويدعو اىل حت�شني كفاءة الطاقة، وا�شتخدام النفط 

والغاز باأ�شاليب اأنظف واأكرث جدوى، واال�شتفادة من فائ�س دخل ت�شديرهما لبناء قدرات 

حملية واإقليمية يف تكنولوجيات الطاقة النظيفة واملتجددة. وهو يو�شي بتعزيز التعاون 

االإقليمي يف جمال الطاقة.

مّدة الوثائقي �شت دقائق، وهو ال�شاد�س يف �شل�شلة االأفالم الوثائقية البيئية التثقيفية التي 

اأنتجها املنتدى، وتت�شمن: »�شهادة بيئية على الع�شر« عام 2008، »البحر وال�شحراء« عام 2009، 

 .2012 عام  حياة«  لهم  »لتكون   ،2011 عام  االأخ�شر«  »التغيري   ،2010 عام  االأخرية«  »القطرة 

ميكن تنزيل جميع اأفـالم »اأفد« الوثائقية عرب »يوتيوب«، من خالل موقع »اأفد« االإلكرتوين: 

www.afedonline.org

الغـو�س ل�شيد حمـار اللـوؤلـوؤ كان عماد اقت�شاد البحرين

الآالف ال�شنني. وهو من التقاليد املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي

خلد جديد
النجمي يف   ذو اخلطم  اخللد  اكُت�شف 

يحفر  وهو  كندا.  �شرق  م�شتنقعات 

اأنفاقًا حتت املياه ويتغذى على الديدان. 

حلميًا  جم�شًا   22 من  بدائرة  ويتميز 

ورديًا حول خطمه وعينيه، ي�شتخدمها 

للتعرف على فرائ�شه باللم�س.

الوقاية من أشعة الشمس ضرورية، ليس فقط خالل اإلجازة، بل يف حياتك 
اليومية، خصوصًا يف فصل الصيف. هنا بعض الخطوات التي يمكنك 

اتباعها للحد من التعرض املفرط لألشعة فوق البنفسجية UV الصادرة 
عن الشمس والتي قد تسبب حروقًا وأضرارًا جدية، وربما سرطان الجلد

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2014

األمن الغذائي

info@afedonline.org      www.afedonline.org

التحديات  والتوقعات

عّمان  x  26 ـ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

 WORLD ENVIRONMENT DAy
5 jUNE 2014


