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سلسلة »البيئة العربية«               آذار ـ نيسان / مارس ـ أبريل 2014 

تتزايد كميات النفايات التي ننتجها يومًا 
بعد يوم، وال نعرف أين نذهب بها.

ال شك أن فرز النفايات يف املنزل تمهيدًا 
إلعادة استعمالها وتدويرها أو تحويلها 
سمادًا عضويًا يساهم يف حل املشكلة.

غير أن التقليل من إنتاج النفايات يبقى 
أفضل من أي اسلوب للمعالجة.
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هدية العدد 
الجريدة الخضراء

مصطفى كمال طلبه
يكتب تاريخ البيئة

مذكرات مهندس البيئة العالمية
حصرياً في »البيئة والتنمية«

بروتوكول األوزون أنقذ سكان األرض

الحلقة الرابعة

األسباب البيئية للنزاع

سورية الجفاف
والسنوات

العجاف

طاقة عطشى
مبادرة البنك الدولي

الرجل األزرق
الطوارق في أفريقيا

أخطار في األعماق
حيوانات بحرية قاتلة

من كتّاب 
املوقع

www.afedmag.com

مصطفى كمال طلبه
نجيب صعب
نبيل الشريف

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

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

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

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

مدار�س �شعودية ولبنانية واأردنية ومغربية، و�شدرت منه طبعتان خا�شتان 

جميع  على  وعممته  اللبنانية  الرتبية  وزارة  اعتمدته  ومغربية.  �شعودية 

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

العربي  املنتدى  اأقام 

والتنمية  للبيئة 

يف  مقره  يف  )اأفد( 

بريوت حفل توزيع 

للمدار�س  جوائز 

الفائزة  اللبنانية 

يف م�شابقة »�شفحة 

فريق  كل  ح�شل  وقد  في�شبوك«.  على  بيئية 

جمموعة  مع  حممول،  كومبيوتر  جهاز  على 

بيئية  ومكتبة  طالب  لكل  بيئية  كتب 

لكل مدر�شة. 

املدار�س اللبنانية الفائزة هي: دار احلنان لالأيتام 

يف  العرفان  وثانوية  الغربي(  )البقاع  املنارة  يف 

�شوفر وثانوية ق�شر الثقافة احلديثة يف بريوت 

ومدر�شة اأجماد يف ال�شويفات.

امل�شابقـة  ا�شتهدفت 

بيئية  �شفحة  اإن�شاء 

على  للمدر�شة 

كاأداة  الفي�شبوك، 

الن�شاطـات  لتطبيق 

املعلومات  وا�شتخدام 

دليل   يف  الواردة 

املنتــدى،  اأ�شــدره  الـذي  املدر�شـة«  يف  »البيئـة 

وهو متوافـر يف طبعة ورقية وعلى االإنرتنت:

www.afed-ecoschool.org
اأكرث من مئتي مدر�شة،  امل�شابقة  �شاركت يف 

وفازت باملراتب الع�شر االأوىل مدار�س من اجلزائر 

ولبنان واالإمارات واالأردن واليمن. وميكن عند 

البحث عن  AFEDecoschool على في�شبوك 

االطالع على �شفحة كل مدر�شة.

»أفد« و»البيئة والتنمية« يقدمان جوائز 
مسابقة »صفحة بيئية ىلع فيسبوك«

 ماذا يمكنك أن تفعل
لالقتصاد بالطاقة

العربي  املنتدى  العربي أقام  املنتدى  العربي اأقام  املنتدى  أقام 

والتنمية  للبيئة 

يف  مقره  يف  يف أفد(  مقره  يف  يف اأفد(  مقره  يف  أفد(  (

بريوت حفل توزيع 

للمدار�س  جوائز 

الفائزة  اللبنانية 

فحة شفحة شفحة  شابقة »�شابقة »� ابقة »�شابقة »�ش شيف م�شيف م�

فريق  كل  فريق شل  كل  فريق شل  كل  ل  ح� وقد  ح�شبوك«.  وقد  شبوك«.  ح�ش وقد  ح�شبوك«.  وقد  بوك«.  في� على  في�شبيئية  على  شبيئية 

جمموعة  مع  حممول،  كومبيوتر  جهاز  على 

بيئية  ومكتبة  طالب  لكل  بيئية  كتب 

ة. شة. شة.  شلكل مدر�شلكل مدر�

أيتام الأيتام الأيتام  الاملدار�س اللبنانية الفائزة هي: دار احلنان لالاملدار�س اللبنانية الفائزة هي: دار احلنان ل

يف  العرفان  وثانوية  الغربي(  )البقاع  املنارة  يف 

ر الثقافة احلديثة يف بريوت شر الثقافة احلديثة يف بريوت شر الثقافة احلديثة يف بريوت  شوفر وثانوية ق�شوفر وثانوية ق� وفر وثانوية ق�شوفر وثانوية ق�ش ش�ش�

أجماد يف ال�شويفات.اأجماد يف ال�شويفات.أجماد يف ال�شويفات. ة شة شة  شومدر�شومدر�

ابقـة شابقـة شابقـة  امل� امل�شتهدفت  شتهدفت  امل�ش امل�شتهدفت  تهدفت  شا�شا�

بيئية  بيئية شفحة  بيئية شفحة  فحة  � �شإن�شاء  �شإن�شاء  �اإن�شاء  إن�شاء 

على  على شة  على شة  ة  شللمدر�شللمدر�

أداة اأداة اأداة  ك كابوك،  ابوك،  كش كشبوك،  بوك،  شالفي�شالفي�

الن�شاطـات  لتطبيق 

املعلومات  املعلومات شتخدام  املعلومات شتخدام  تخدام  شوا�شوا�

دليل   يف  الواردة 

املنتــدى،  املنتــدى، شــدره  املنتــدى، شــدره  ــدره  شأ�شأ� أ�اأ�ا الـذي  الـذي شـة«  الـذي شـة«  ـة«  املدر� يف  املدر�ش»البيئـة  يف  ش»البيئـة 

إنرتنت:الإنرتنت:الإنرتنت: وهو متوافـر يف طبعة ورقية وعلى ا

www.afed-ecoschool.org
ة، شة، شة،  أكرث من مئتي مدر�اأكرث من مئتي مدر�شأكرث من مئتي مدر�شأكرث من مئتي مدر� ابقة شابقة شابقة  امل� امل�ش�شاركت يف  ش�شاركت يف 

أوىل مدار�س من اجلزائر الأوىل مدار�س من اجلزائر الأوىل مدار�س من اجلزائر  وفازت باملراتب الع�شر ا

أردن واليمن. وميكن عند الأردن واليمن. وميكن عند الأردن واليمن. وميكن عند  إمارات واالإمارات واالإمارات وا ولبنان وا

بوك شبوك شبوك  ش على في�ش على في� AFEDecoschool  البحث عن

ة.شة.شة. شفحة كل مدر�شفحة كل مدر� فحة كل مدر�شفحة كل مدر�ش شاالطالع على �شاالطالع على �

»أفد« و»البيئة والتنمية« يقدمان جوائز 
مسابقة »صفحة بيئية ىلع فيسبوك«

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

أرقام
سيارات العالم

1.1 بليون
عدد ال�شيارات يف العامل، بينها 4.5 مليون �شيارة 

هجينة )هايربيد( تعمل بالوقود والكهرباء 

1.73 بليون طن
تنفثها  التي  الكربون  اأوك�شيد  ثاين  كمية 

هذه ال�شيارات يف اجلو كل �شنة.

1.000.000 طن
�شناعة  يف  ت�شتهلك  التي  الر�شا�س  كمية 

بطاريات ال�شيارات كل �شنة. ويتم اإعادة تدوير 

اأكرث من 90 يف املئة من هذه البطاريات.

%90
من خطر االإ�شابة بال�شرطان ب�شبب تلوث الهواء 

ناجم عن و�شائل النقل.

%70
ال�شيارات  عن  ناجم  ال�شني  يف  الهواء  تلوث  من 

فيها  ال�شيارات  عدد  ت�شاعف  وقد  وال�شاحنات. 

كل 5 �شنوات خالل العقود الثالثة املا�شية.

■ هناك اأكرث من 50 مليون عربي ال يح�شلون على خدمات 

كثافة  اأن  مع  الكهرباء،  خا�س  وب�شكل  حديثة،  طاقة 

اال�شتهالك يف املنطقة العربية هي بني االأعلى يف العامل.

■ ت�شتهلك حتلية مياه البحر، اأو ا�شتخراج املياه اجلوفية، نحو 

50 يف املئة من اإجمايل الطاقة يف بع�س البلدان العربية، ومع 

ذلك فاإن كفاءة الري يف املنطقة العربية ككل ال تتعدى 

 50 من  اأقل  الطاقة  كفاءة  معدل  يبلغ  فيما  املئة،  يف   40

املنوال �شيذهب معظم  الو�شع على هذا  ا�شتمر  املئة. واإذا  يف 

اإنتاج الطاقة من الوقود االأحفوري اىل اال�شتهالك املحلي، وقد 

ت�شطر بع�س الدول امل�شدرة للنفط حاليًا اىل ا�شترياد الطاقة 

خالل ب�شعة عقود ما مل تبحث عن بدائل.

التحدي  هو  الكربونية  االنبعاثات  تخفي�س  كان  اإذا   ■

فاإن  الوقود،  حرق  من  الطاقة  اإنتاج  يواجه  الذي  الرئي�شي 

ال�شالمة واالأمن والتخزين الدائم للنفايات امل�شعة هي التحديات 

التي تواجه خيار الطاقة النووية.

■ تنعم املنطقة العربية باإمكانات هائلة من 

ال�شم�س  املتجددة، خ�شو�شًا  الطاقة  موارد 

املن�شبط  غري  الدعم  لكن  والرياح. 

للوقود والأ�شعار الكهرباء، الذي ي�شل اإىل 95 يف املئة اأحيانًا، 

يحول  كما  املتجددة،  للطاقة  النطاق  الوا�شع  التطوير  مينع 

دون حت�شني كفاءة الطاقة.

و�شيا�شات  م�شاريع  عن  كثرية  عربية  بلدان  اأعلنت   ■

ال�شتغالل وفرة الطاقة املتجددة، خ�شو�شًا املغرب وال�شعودية 

االإمارات  بداأت  املثال،  �شبيل  على  واالأردن.  وم�شر  واالإمارات 

اأكرب حمطة طاقة  التي اعتربت  ت�شغيل حمطة »�شم�س 1« 

وتعتزم  ميغاواط.   100 بقدرة  العامل  يف  مركزة  �شم�شية 

املئة من طاقتها من م�شادر متجددة  اإنتاج 10 يف  ال�شعودية 

بحلول �شنة 2020، وقد اأعلنت موؤخرًا خطة طموحة الإنتاج 

ال�شم�شية بحلول �شنة 2032 لتاأمني  41 جيغاواط من الطاقة 

ثلث حاجاتها الكهربائية.

اإىل  الطاقة  ا�شتهالك  تخفي�س  العربية  للمنطقة  ميكن   ■

الن�شف، مع احلفاظ على م�شتويات االإنتاج نف�شها، عن طريق 

العربية  البلدان  التزمت  واإذا  اال�شتهالك.  كفاءة  حت�شني 

تكون  اأن  ميكنها  مالئمة،  وا�شتثمارات  ب�شيا�شات 

العاملي،  النظيفة  الطاقة  جمتمع  يف  رائدًا  ع�شوًا 

فتخلق فر�س عمل حقيقية ملواطنيها، وت�شّدر 

الطاقة املتجددة اإ�شافة اىل النفط والغاز.

الطاقة املستدامة: هل يصّدر العرب 
الكهرباء من الشمس مع النفط والغاز؟

لتخفي�س  ومثبتة  بة  جمرَّ طرقًا  الدليل  يقدم 

تغيريات  باقرتاح  وتكاليفها،  الطاقة  ا�شتهالك 

يف املمار�شات القائمة ويف �شلوكيات اال�شتخدام. 

ويقدم كل ف�شل خطوات ميكن اتخاذها، من 

تغيريات يف ال�شيا�شات، اىل تعديالت لال�شتخدام 

الكفوء، اإىل حتديث املعدات.

يركز دليل كفاءة الطاقة على العوامل االأكرث 

ا�شتهالكًا للكهرباء يف اأبنية املكاتب، مبا يف 

واالإ�شاءة  والتهوئة  والتربيد  التدفئة  نظم  ذلك 

اإىل  اإ�شافة  املياه،  وت�شخني  املكتبية  واملعدات 

كفاءة ا�شتخدام الطاقة الكهربائية.

ا�شتخدام  بتخفي�س  خا�شًا  ف�شاًل  الدليل  يحوي 

ال�شركات  متلكها  التي  ال�شيارات  يف  الوقود 

يف  الوقود  با�شتهالك  وجدواًل  ت�شتاأجرها،  اأو 

وفق  منها  الكربونية  واالإنبعاثات  ال�شيارات 

فئات املحركات.

دليل
كفاءة

الطاقة

امل�شدر: تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية ل�شنة 2013 

»الطاقة امل�شتدامة: التوقعات والتحديات واخليارات«

مزرعة رياح لتوليد الكهرباء قرب طنجة يف املغرب. 

�شت�شل ح�شة الطاقة املتجددة يف املغرب اإىل 42 يف 

 2030 �شنة  قبل  و�شينتج   ،2020 �شنة  بحلول  املئة 

ال�شم�س  من   كهرباء  ميغاواط   9000 من  اأكرث 

اإىل  الكهرباء  لت�شدير  املغرب  يوؤهل  هذا  والرياح. 

اأوروبا بعد تلبية احلاجات املحلية.

لزيادة  برناجمًا  املغرب  وينفذ 

كفاءة الطاقة يوفر 25 يف املئة 

من اال�شتهالك.

الغاز الحيوي: وقود من النفايات
تن�شاأ النفايات الع�شوية من املطابخ واملوا�شي والدواجن وامل�شالخ 

والزراعة وال�شناعات الغذائية ومياه املجاري وغريها. وعندما 

امل�شببة  الغازات  اأحد  امليثان،  غاز  تنتج  الطبيعة  يف  تتحلل 

لالحتبا�س احلراري الذي ي�شاهم يف ارتفاع حرارة جو االأر�س.

حمكم  مكان  يف  الع�شوية  النفايات  هذه  اختمرت  اإذا  اأما 

االغالق ومبعزل عن الهواء، فينتج منها غاز حيوي )بيوغاز( 

وميكن  الكربون،  اأوك�شيد  وثاين  امليثان  على  يحتوي 

جمعه وا�شتخدامه كم�شدر متجدد للطاقة. كما ينتج عن 

املوجودة يف  الدقيقة  الكائنات  التي تقوم بها  العملية،  هذه 

النفايات، �شماد ع�شوي ي�شتعمل يف االأرا�شي الزراعية.

وت�شخني  واالإنارة  الطهي  يف  احليوي  الغاز  ا�شتعمال  ميكن 

ومزارع  والبال�شتيكية  الزجاجية  البيوت  ولتدفئة  املاء، 

املعباأ  التجاري  الربوبان  ي�شتعمل غاز  واملوا�شي، مثلما  الدجاج 

يف قوارير. وميكن ا�شتخدامه اأي�شًا يف االأفران، وكذلك يف 

املولدات الإنتاج الكهرباء. 

البلدية  النفايات  ت�شكل  والرياح،  ال�شم�س  طاقة  با�شتثناء 

للطاقة  م�شدر  اأوفر  الغذائية  وال�شناعات  املزارع  وخملفات 

املتجددة على االأر�س.

وحدة الإنتاج البيوغاز من النفايات الزراعية واحليوانية يف مزرعة قرب بلدة فوكن�شتاين 

يف اأملانيا. يتم ه�شم املواد الع�شوية الهوائيًا الإنتاج الغاز احليوي الذي ي�شتخدم لتوليد الطاقة

ا�شتخدم م�شابيح مقت�شدة بالطاقة، واأطفئ االأنوار عندما ال حتتاج اإليها. 	•
ال تبالغ يف التدفئة اأو التربيد. 	•

ام�س اأكرث. ا�شتعمل الدراجة اأو النقل العام. 	•
عندما تعتزم �شراء �شيارة، اخرت واحدة تقطع م�شافة اأكرب بكمية  	•

اأقل من الوقود، اأو �شيارة هجينة )هايربيد( ت�شري بالوقود والكهرباء. 

واعلم اأن القيادة ب�شرعة 120 كيلومرتًا يف ال�شاعة بداًل من 90 

كيلومرتًا يف ال�شاعة تزيد ا�شتهالك الوقود بنحو 20 يف املئة.

ا�شتخدم م�شادر الطاقة املتجددة، كاأجهزة ت�شخني املاء بالطاقة  	•
ال�شم�شية.

حرق الوقود لتوليد الطاقة يلوث الهواء وينتج انبعاثات ثاني أوكسيد 

الكربون )CO2( التي تساهم يف رفع حرارة جو األرض. لذلك ىلع كل 

واحد منا االقتصاد يف استهالك الكهرباء والوقود، فبذلك نساهم يف 

املحافظة ىلع املوارد الطبيعية املحدودة ويف مكافحة التلوث وتغير 

املناخ. هنا بعض املمارسات املسؤولة

بوستر للتوعية البيئية يصدر مع مجلة البيئة والتنمية  

تم إنتاج هذا العدد 
من »الجريدة الخضراء«
بدعم من »سوكلين«

يمكن تنزيل النسخة اإللكترونية من:
www.afedonline.org
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