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تقارير املنتدى العربي
للبيئة والتنمية تعطي 

نظرة شاملة عن 
حالة البيئة 

العربية.
وتنشر ملخصات 

مبسطة
من محتويات 

التقارير يف 
سلسلة

»الجريدة الخضراء«

طلب  أو  واإلنكليزية  بالعربية  املنتدى  تقارير  تنزيل  يمكن 
www.afedonline.org االلكتروني    املوقع  من  نسخة  14

من كتّاب 
املوقع

www.afedmag.com

مصطفى كمال طلبه
نجيب صعب
نبيل الشريف

فاروق الباز
ماتيس واكرناغل

محمد العشري
عبدالهادي 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

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

القيام بها يف املدر�شة بات متوافراً يف دليل عملي �شامل،  بن�شختني مطبوعة 

يف  ا�شتخدامه  وبداأ  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  اأ�شدره  واإلكرتونية، 

مدار�س �شعودية ولبنانية واأردنية 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

ال�شيد الربي ممنوع يف لبنان منذ العام 

الع�شوائي  ال�شيد  تفاقم  بعدما   ،1997

واملهاجرة  املقيمة  الطيور  اأنواع  جلميع 

يف  ال�شيد  قانون  تطبيق  و�شعوبة 

جميع املناطق.

لكن ال�شيد الع�شوائي اىل تزايد يف جميع 

املوا�شم والف�شول. وت�شتخدم فيه اأ�شاليب 

�شائنة، مثل اآالت ت�شجيل اأ�شوات الطيور 

فيها  تكب  لرترُ منها  املئات  جتتذب  التي 

ب�شلة.  ال�شيد  ريا�شة  اإىل  متّت  ال  جمازر 

با�شتثناء  �شياد،  اعتقال  يتم  ما  ونادرًا 

يت�شببون بجرح  الذين  ال�شيادين  توقيف 

اأحدهم اأو قتله نتيجة اإطالق النار على الطيور.

اأظهر اإح�شاء غري ر�شمي �شدر عام 2009 اأن لبنان ي�شتهلك �شنويًا 

من  طن   600 نحو  تنتج  �شيد،  طلقة  مليون   25 على  يزيد  ما 

الر�شا�س الذي ي�شمم الهواء والرتبة واملياه.

اإذا تقرر فتح موا�شم ال�شيد من جديد، 

يقّدر  الذين  بال�شيادين،  فيفرت�س 

عددهم يف لبنان مبا يزيد على 500 األف 

�شادرة  يحوزوا رخ�شة �شيد  اأن  �شياد، 

عن وزارة البيئة، بناًء على امتحان يف 

الوزارة،  املجازة من  الرماية  اأحد نوادي 

ال�شيد  �شالح  حمل  رخ�شة  جانب  اإىل 

ال�شادرة عن وزارة الداخلية، وبولي�شة 

التي قد  االأ�شرار  اإلزامية ل�شمان  تاأمني 

تلحق بالغري.

رخ�شة  حيازة  امتحان  اإجراء  يجب 

يتعرف  بحيث  االأ�شول،  وفق  ال�شيد 

التي  العقوبة  امل�شموح �شيدها وعلى  الطرائد  اأنواع  ال�شياد على 

�شتلحق به يف حال خالف قانون ال�شيد، جلهة نوعية الطرائد اأو 

كميتها، اإ�شافة اإىل اأ�شول ا�شتخدام ال�شالح �شمن معايري االأمان 

واحلماية، للتخفيف من عدد االإ�شابات التي تعترب مرتفعة جدًا 

يف لبنان.

الصيد يف لبنان

أرقام
طعام يف النفايات

■ يعترب تغري املناخ خطرًا نا�شئًا يهدد �شحة الب�شر. وقد بات 

االنبعاثات  تراكم  ب�شبب  ترتفع  العامل  حرارة  اأن  موؤكدًا 

الغازية الناجمة عن ن�شاطات االإن�شان، واأهمها ثاين اأوك�شيد 

الكربون الذي ينتج من اإحراق الوقود، خ�شو�شًا يف ال�شيارات 

وامل�شانع وحمطات توليد الكهرباء.

■ يتوقع اأن ت�شبح موجات احلر اأكرث �شدة واأكرث تكرارًا 

يف  درا�شات  اأظهرت  وقد  املناخ.  تغري  نتيجة  مدة  واأطول 

احلرارة  درجة  ارتفاع  بني  جوهرية  عالقة  العربية  املنطقة 

وازدياد معدل الوفيات.

املواد  املو�شمية لبع�س  املناخ على الرتكيزات  يوؤثر تغري   ■

من  اأنواعًا  ي�شبب  ما  اجلوي،  الغالف  يف  للح�شا�شية  املثرية 

الغبار  املواد  الربو. ومن هذه  رئوية مثل  واأمرا�شًا  احل�شا�شية 

العوا�شف  التي تنت�شر ب�شكل خا�س مع  والفطر واجلراثيم 

الغبارية التي يتوقع ازديادها مع تغرّي املناخ وتفاقم اجلفاف.

يوؤدي دورًا مهمًا يف  املناخ  تغرّي  اأن  اأبحاث عاملية  اأظهرت   ■

تف�شي االأمرا�س املرُعدية التي تقتل عامليًا ما بني 14 و17 مليون 

�شخ�س كل �شنة. فاملالريا، مثاًل، التي ت�شيب نحو 3 ماليني 

اأكرث  ت�شبح  قد  �شنة،  كل  العربية  املنطقة  يف  �شخ�س 

احت�شان  مدة  يخف�س  احلرارة  درجات  ارتفاع  الأن  انت�شارًا، 

الناقل  البعو�س  جمال  وميدد  للمر�س  امل�شببة  الطفيليات 

للمالريا ويزيد تكاثره.

اأخرى تنتقل عن طريق البعو�س  اأمرا�س خطرة  هناك   ■

للتغريات  ح�شا�شة  وهي  اأخرى،  وناقالت  والديدان  والذباب 

املناخية، ومنها حّمى ال�شنك والبلهار�شيا واللي�شمانيا اجللدية 

اأو حبة حلب.

■ لتغرّي املناخ تاأثريات �شحية غري مبا�شرة. على �شبيل املثال، 

قد يفاقم انخفا�س االأمطار وارتفاع درجات احلرارة �شح املياه، 

اإ�شعاف  اإىل  اإ�شافة  ال�شلبي على �شحة الب�شر،  ما يزيد تاأثريه 

االإنتاجية الزراعية مما قد يوؤدي اإىل �شوء تغذية وجماعة.

الصحة تتأثر بتغيّر املناخ يف املنطقة العربية

■ من ال�شروري اأن تكون النظم ال�شحية يف العامل العربي 

متكيفة وم�شتعدة لال�شتجابة لعواقب تغري املناخ.

امل�شدر: تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية »اأثرتغري املناخ على البلدان العربية«

ال�صورة: مواطن �شعودي يغطي 

وجهه اتقاًء لعا�شفة رملية 

على �شرفة منزله يف الريا�س. 

ويتوقع ازدياد العوا�شف الرملية 

والغبارية مع تغري املناخ

من املمار�شات املخزية التباهي بالطيور التي يتم �شيدها

حتى لو كانت من االأنواع املهاجرة اأو النادرة اأو التي ال توؤكل

1.300.000.000 طن
اأن ثلث  اأي  التي ترمى �شنويًا،  كمية الطعام 

املواد الغذائية املنتجة يف العامل ال يوؤكل.

550.000.000.000 م3
العامل  حول  �شنويًا  تهدر  التي  املياه  كمية 

الإنتاج حما�شيل ال ت�شل اىل امل�شتهلكني.

49.000.000.000 دوالر
وجتاريًا،  منزليًا  رمى،  ترُ التي  االأطعمة   قيمة 

يف الواليات املتحدة كل �شنة.

ً 23 ضعفا
ثاين  غاز  من  مرة   23 اأقوى  امليثان  غاز 

باالحتبا�س  الت�شبب  الكربون يف  اأوك�شيد 

النفايات  الرئي�شية  م�شادره  ومن  احلراري. 

طرح يف املطامر. الغذائية التي ترُ

الضفادع تستشعر الزالزل
)نا�سا(  الأمريكية  الف�ساء  وكالة  يف  باحثون  اأجراها  درا�سة  ك�سفت 

وذلك  ال���زلزل،  توقع  ت�ستطيع  احليوانات  من  حم��ددة  اأن��واع  وج��ود 

املياه  يف  حت��دث  التي  الكيميائية  التغريات  ا�ست�سعار  على  لقدرتها 

اجلوفية قبل وقوع الن�ساط الزلزايل باأيام قليلة.

وهم ا�ستنبطوا النظرية اجلديدة بعدما لحظت جمموعة من علماء 

قرب  بحرية  يف  ال�سفادع  من  كاملة  م�ستعمرة  هجرة  اجليولوجيا 

مدينة لكويال الإيطالية قبل اأيام قليلة من وقوع الزلزال املدمر عام 

الأر�سية  الق�سرة  �سطح  على  املتك�سرة  ال�سخور  ان  واأو�سحوا   .2009

املياه  مع  تتفاعل  ال��زل��زال،  وق��وع  قبيل  م�سحونة  ج�سيمات  ت�سدر 

اجلوفية، فت�ست�سعرها احليوانات التي تعي�ش بالقرب من املياه اأو فيها، 

مثل ال�سفادع احل�سا�سة لهذه التغريات.

جتنب ا�شتعمال االأطباق واالأكواب   •
ولوازم املائدة الورقية والبال�شتيكية.

ا�شرِت منتجات تدوم طوياًل بداًل من تلك   •
التي ترمى بعد كل ا�شتعمال.

اقت�شد يف االأكيا�س البال�شتيكية   •
حني تت�شّوق، اأو اجلب كي�س ت�شّوق 

خا�شًا بك.

اأ�شلح االأ�شياء   •
بداًل من رميها 

اأو �شراء غريها، 

واأعط غريك ما ال 

حاجة لك به.

اأعد ا�شتعمال كتبك بوهبها اىل   •
مكتبة اأو اىل �شديق اأو اىل متجر 

للكتب امل�شتعملة.

اخرت ال�شلع املعباأة يف اأوعية قابلة الإعادة   •
اال�شتعمال اأو الإعادة الت�شنيع )التدوير(، 

وتلك املغلفة بب�شاطة.

اقرتح على اإدارة مدر�شتك اأو عملك   •
اأن تتفق مع جهة تهتم بجمع النفايات 

الورقية )والزجاجية واملعدنية اذا 

اأمكن( الإعادة تدويرها.

ان كنت متلك حديقة، اطمر فيها   •
ف�شالت اخل�شر والفواكه ل�شنع �شماد 

ع�شوي ملزروعاتك.

ال يمكننا دائمًا الحؤول دون 
إنتاج النفايات، لكننا نستطيع 

تقليلها. هنا بعض األفكار 
العملية للتخفيف من إنتاج 

النفايات ومن تأثيراتها الصحية والبيئية

كيف نخفف من نفاياتنا

طّور باحثون يابانيون اأق�شمة قادرة على توليد الطاقة. وهي تتكون 

خا�س،  ب�شكل  حيكت  جدًا  رقيقة  �شم�شية  خاليا  من 

هاتفه  �شحن  من  يرتديها  ال��ذي  ال�شخ�س  �شيمكن  ما 

�شرواله  بوا�شطة  اأخرى  اإلكرتونية  واأجهزة  اخللوي 

اأو �شرتته.

املتجددة  ال�شم�شية  الطاقة  توليد  ويتنامى 

العامل. وهو يلقى اهتمامًا متزايدًا  حول 

تعر�شت  بعدما  خ�شو�شًا  اليابان،  يف 

لتوليد  حمطة  يف  ل��ك��ارث��ة 

ال��ك��ه��رب��اء ب��ال��ط��اق��ة 

النووية ت�شبب بها زلزال 

وت�شونامي عام 2011.

هل تعلم؟أقمشة تولّد طاقة شمسية
العامل  ح��ول  الكبرية  ال�شدود  ع��دد  يبلغ 

وهي  ال�شني.  يف  ن�شفها  نحو  �شد،   48.000

من  مكعب  كيلومرت   6000 ت�شتوعب 

العامل.  كهرباء  م��ن   ٪19 وتنتج  امل��ي��اه، 

لكنها ت�شببت يف جتزئة 227 نه�رًا كبريًا 

وتدهور االأنظمة البيئية يف اأحوا�شها. كما 

مليون   80 نحو  تهجري  اإىل  ال�شدود  بناء  اأدى 

�شخ�س من اأرا�شيهم.


