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بوستر للتوعية البيئية يصدر مع مجلة البيئة والتنمية  

ال�صلبة  البلدية  النفايات  ت�صكل  والرياح،  ال�صم�س  با�صتثناء طاقة 

املختلطة وخملفات املزارع وال�صناعات الغذائية اأوفر م�صدر للطاقة 

املتجددة على الأر�س.

النفايات  ته، هو حتويل  العامل حاليًا قطاع يثبت ربحيَّ يزدهر يف 

اأو  اأو حرارة  اىل طاقة بوا�صطة تكنولوجيات تولِّد منها كهرباء 

وقودًا حيويًا اأو وقودًا ا�صطناعيًا. وهي ت�صمل ثالث تكنولوجيات 

 )pyrolysis( احلراري  والنحالل   )incineration( احلرق  رئي�صية: 

.)gasification( والتغويز اأو التحويل اإىل غاز

 

الطاقة، وهو  ا�صرتجاع  ال�صلبة يحولها اىل رماد مع  النفايات  حرق 

اأكرث تكنولوجيات حتويل النفايات اىل طاقة �صيوعًا يف العامل، 

احلرق  حمطات  جميع  وت�صتويف  واحلرارة.  الكهرباء  وينتج 

 )OECD( اجلديدة يف بلدان منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

معايري النبعاثات ال�صارمة، وتخف�س حجم النفايات الأ�صلية بن�صبة 

ترتواح بني 95 و96 يف املئة، اأو 75 يف املئة من وزنها.

احلرارة  فيها  ت�صتخدم  اأخرى  تكنولوجيا  احلراري  النحالل 

الغنية  الع�صوية  املواد  لتفكيك  الأوك�صيجني،  غياب  يف  الفائقة 

�صلب  فحم  الطاقة:  م�صادر  من  اأنواع  ثالثة  واإنتاج  بالكربون 

بن�صبة 35 يف املئة وزنًا، وزيت �صائل )وقود حيوي( بن�صبة 40 يف 

املئة، وغاز ا�صطناعي بن�صبة 10 يف املئة.

التحويل اإىل غاز، اأو  التغويز،  و�صيلة كفوءة لتحويل اأنواع منخف�صة 

تغويز  وميكن  ا�صطناعي.  غاز  اإىل  واملخلفات  الوقود  من  القيمة 

والوقود  ال�صلبة،  البلدية  النفايات  مثل  اللقائم،  من  كثرية  اأنواع 

وخملفات  تدويره،  يعاد  ل  الذي  والبال�صتيك  النفايات،  من  امل�صتق 

ال�صناعة الزراعية، وحماأة ال�صرف ال�صحي املجففة، والفحم. وتبلغ 

القيمة احلرارية خلليط الغاز ال�صطناعي الناجت 10 اإىل 15 يف املئة 

من قيمة الغاز الطبيعي.

هناك عدد من التكنولوجيات احلديثة القادرة على اإنتاج طاقة 

من النفايات واأنواع اأخرى من الوقود من دون حرق مبا�صر. ومن 

هذه التكنولوجيات:    

اله�صم البيولوجي لتفكيك النفايات الع�صوية بفعل البكترييا 

)اأو الأنزميات( اىل جزيئات ب�صيطة، هوائيًا اأو لهوائيًا. تعتمد 

اأو التخمري على بكترييا هوائية  الهوائي  تكنولوجيا اله�صم 

وحتولها  الأوك�صيجني  وجود  يف  احليوية  الكتلة  حتلل 

اله�صم  اأما  اأخرى.  ومنتجات  وقودي(  )كحول  اإيثانول  اىل 

لهوائية  بكترييا  على  فيعتمد  احليوية  للكتلة  الالهوائي 

تفكك النفايات القابلة للتحلل يف غياب الأوك�صيجني. وهو 

الذي  الغاز احليوي )بيوغاز(  ي�صفر عن ثالثة منتجات ثانوية: 

لتوليد  الداخلي  الحرتاق  حمركات  يف  ا�صتعماله  ميكن 

اللذان  الع�صوي  وال�صماد  احليوي  وال�صائل  واحلرارة،  الكهرباء 

ميكن ا�صتعمالهما لتح�صني خ�صوبة الرتبة.

من  قريبة  بيوكيميائية  معاجلة   Dendro تكنولوجيا 

تكنولوجيا »�صفر نفايات«. يف هذه احلالة، تعالج جميع النفايات 

الكبرية، يف  اخل�صبية  والكتل  البال�صتيك  فيها  املختلطة، مبا 

لتوليد  والهيدروجني  الكربون  اأوك�صيد  اأول  لإنتاج  مفاعل 

الطاقة الكهربائية. ول تنتج حمطاتها انبعاثات اأو نفايات �صائلة. 

وعند انتهاء العملية، يتبقى 4 اىل 8 يف املئة من املخلفات الهامدة، 

مثل الرمل واحل�صى، التي ت�صتعمل يف الردم ور�صف الطرق.

املعاجلة امليكانيكية طريقة �صائعة يف مراكز اإعادة تدوير 

النفايات البلدية. وهي تنتج وقودًا  يف �صكل حبيبات ت�صتعمل 

يف ت�صغيل املحارق وحمطات التغويز.

بداأ حديثًا يف بع�س البلدان العربية العمل على م�صاريع لتحويل 

النفايات اىل طاقة.

طاقة من النفايات

لنقلِّص بصمتنا الغذائية
ابحثوا يف اأكيا�س نفاياتكم اليومية، جتدوا اأن جزءًا كبريًا منها ف�صالت 

طعام، بينها ما هو تالف ومنها ما زال �صاحلًا لالأكل.

ثلث الطعام الذي ينتجه العامل يتلف اأو يرمى. هذا ما ك�صفته درا�صة علمية 

ملنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة، اأظهرت اأن كمية 

وح�صة  طن.  مليون   300 نحو  تبلغ  العامل  حول  �صنويًا  تهدر  التي  الطعام 

البلدان الغنية من هذه »النفايات« 222 مليون طن، وهي تكفي لإطعام نحو 

900 مليون �صخ�س جائع يف العامل.

ل مربر لهدر الطعام، ل اقت�صاديًا ول بيئيًا ول اأخالقيًا. فهو يعني هدر املال 

الغذاء  لإنتاج  الالزمة  العاملة  والأي��دي  والأ�صمدة  واملياه  والأر���س  والطاقة 

وتوزيعه.

التخطيط احلكومي وحت�صني اأنظمة التجارة الدولية عامالن رئي�صيان يف 

التقليل من هدر املواد الغذائية. لكن التوعية اإىل هذا املو�صوع اأمر حا�صم 

لإ�صراك املوؤ�ص�صات والأفراد. على �صبيل املثال، من خالل التخطيط للوجبات 

الأ�صبوعية وتعلم طرق حلفظ بقايا الطعام واإعادة حت�صريها، ميكن لربات 

املنازل تقليل الأطعمة املهدرة وتوفري املال الذي تنفقه العائلة على الغذاء.

اإذا حر�صنا على تقلي�س »ب�صمتنا الغذائية«، ف�صوف ن�صتطيع اأي�صًا تخفي�س 

اأثر الب�صرية على كوكبنا.

إهدار الورق
صديق البيئة

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2015
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المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

المياه الغذاء الطاقة

جبل النفايات يرتفع والحل بين أيدينا
أفكار مفيدة لتقليل النفايات

يف عربة التبضّع

�صراءه،   تريد  ما  اإىل  بحاجة  حقًا  كنت  اإذا  فكر  	•
التي ترمى  التي تدوم طوياًل بدًل من  ال�صلع  وا�صرِت 

بعد كل ا�صتعمال. 

املحتوى  وذات  باإفراط،  املغّلفة  غري  املنتجات  اخرت  	•
مقارنة  اأقل  تعليب  مواد  فيها  ت�صتخدم  اإذ  الأكرب 

تلك  اخ��رت  اأو  حم��ت��وى،  الأ�صغر  التو�صيبات  م��ع 

املو�صبة بكرتون اأو زجاج ميكن اإعادة ا�صتعماله 

يف  التغليف  كلفة  معدل  اأن  واعلم  تدويره.   اأو 

م�صرتياتك يبلغ 16 يف املئة.

اقت�صد يف الأكيا�س البال�صتيكية التي ل تتحلل.  	•
�صع م�صرتياتك يف علبة كرتون اأو كي�س ت�صّوق.

يف املنزل

اأ�صلح ما ينك�صر اأو يتعطل بدل �صراء غريه. واأعِط  	•
تعد  مل  ما  اخلريية  واملوؤ�ص�صات  والأ�صحاب  الأقارب 

بحاجة اإليه.  هذا ينطبق على الأدوات الكهربائية 

والأحذية  والثياب  واملفرو�صات  والكتب  والألعاب 

واأ�صياء كثرية اأخرى.

حاول ما اأمكن عدم �صراء قوارير مياه بال�صتيكية.  	•

اقت�صد يف ا�صتهالك الورق، وا�صتخدم اجلهة البي�صاء  	•
من الأوراق املطبوعة للكتابة.

املائدة  واأدوات  والأكواب  ال�صحون  ا�صتعمال  جتنب  	•
البال�صتيكية.

اإىل  وحلوى  وفواكه  �صندوي�صات  تاأخذ  كنت  اإذا  	•
بال�صتيكية  علبة  يف  �صعها  عملك،  اأو  مدر�صتك 

بدل ورق النايلون اأو الألومنيوم.

يف كيس نفاياتك

لفرزها  اأكيا�س  اأو  اأوعية  يف  القدمية  الثياب  �صع  	•
وتوزيعها على املحتاجني وامليامت ودور العجزة.

والكرتون  ال���ورق  ك��ل  ت��دوي��ر  اإع���ادة  ميكن  	•
خا�صة.  م�صانع  يف  امل�صتعمل  والألومنيوم  والزجاج 

وهناك جمعيات وموؤ�ص�صات تهتم بجمع هذه املواد.

احلديقة  يف  والفواكه  اخل�صار  ف�صالت  اطمر  	•
لتتحول اإىل �صماد ع�صوي طبيعي.

تتزايد كمية النفايات التي ننتجها يومًا بعد يوم، وال نعرف أين نذهب بها بعد أن امتألت 
املكبات. املؤسف أن كثيرًا من املواد التي نرميها يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها أو 
تحويلها سمادًا. وال شك يف أن خفض كمية النفايات هو من أهم الخطوات التي يمكن 

اتخاذها للحد من تفاقم املشكلة، ويكون 
ذلك باعتماد طرق إنتاج أسلم بيئيًا وعادات 
شراء أكثر حكمة. هنا بعض األفكار العملية 

لتقليل النفايات يف حياتنا اليومية

حمرقة »�صبيتلو« يف فيينا تنتج طاقة للتدفئة

من حرق النفايات، وهي معلم �صياحي يف املدينة

وحدة لإنتاج البيوغاز من النفايات الزراعية واحليوانية يف مزرعة 

قرب بلدة فوكن�صتاين يف اأملانيا. يتم ه�صم املواد الع�صوية لهوائيًا 

لإنتاج الغاز احليوي الذي ي�صتخدم لتوليد الطاقة

ثمار لالإتالف من م�صنع لتعليب الفواكه والع�صائر يف كرواتيا

200 مليون طن
ينتجها العرب سنة 2020 

كيف نتدبَّر نفاياتنا؟
يتجاوز معدل اإنتاج النفايات ال�صلبة يف بع�س البلدان العربية 1.5  	■

كيلوغرام للفرد يوميًا، وهذا من اأعلى املعدلت يف العامل.

و�صعف  بالتخلف  العربي  العامل  يف  النفايات  اإدارة  قطاع  يت�صف  	■

ال�صتثمارات واملمار�صات ال�صديدة اخلطورة يف التخّل�س من النفايات. 

خطط  اأو  وطنية  ا�صرتاتيجيات  اإىل  عربية  بلدان  عّدة  وتفتقر 

كميات  تبلغ  اأن  ويتوّقع  البلدية.  ال�صلبة  النفايات  لإدارة  متكاملة 

النفايات ال�صلبة البلدية امُلنَتجة يف البلدان العربية بحلول �صنة 2020 

ل  التدوير  اإعادة  معّدل  لكن  �صنويًا.  طن  مليون   200 على  يزيد  ما 

يتجاوز 5% حاليًا.

العربية  املنطقة  يف  القطاع  هذا  يف  ال�صتثمار  احتياجات  رت  ُقدِّ 	■

اجلمع  الآتي:  ال�صكل  على  موّزعة  �صنويًا،  دولر  بليون   22 بنحو 

 ،)%27( ال�صماد  اأو  الكومبو�صت  واإنتاج  الطمر   ،)%38( والتحويل 

اأو  املكّبات  حت�صني   ،)%17( والبيولوجية  امليكانيكية  املعاجلة 

اإغالقها )12%(، حتويل النفايات اإىل طاقة )%6(.

ميكن تاأمني التمويل بفر�س تعرفات و�صرائب حملية، وت�صجيع  	■

الأجل،  الطويلة  املنِتج  م�صوؤولية  واإقرار  اخلا�س،  القطاع  ا�صتثمارات 

تدويرها.  واملعاد  ا�صتخدامها  املعاد  املنتجات  بيع  من  الإيرادات  وزيادة 

اإنتاج  لتخفي�س  اأ�صا�س  بناء  هو  الأكرب  املداخيل  يجني  ما  لكن 

التحتية  البنية  يف  ال�صتثمارات  وتوظيف  الأول،  املقام  يف  النفايات 

ل�صرتداد املوارد.

يحتاج تفعيل هذه ال�صيا�صات اإىل حمالت التوعية العامة والتثقيف،  	■

فامل�صاركة اجلماهريية �صرط اأ�صا�صي لنجاحها.

امل�صدر: تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية »القت�صاد الأخ�رض«

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

هل تعلمون �أن كل

100 كيلوغر�م ورق 

ت�شاوي �شجرة كبرية؟

هناك طرق كثرية 

لتوفري �لورق 

و�إنقاذ �ل�شجر

كتبنا الخوتنا �ل�شغار 

و�أن نتبادل �لق�ش�ص 

و�ملجالت مع �أ�شحابنا

 

ميكن �أن نحافظ على 
�أنا يا بندر �أكتب على 

جهتي �لورقة. هكذ� �أوفر

 ن�شف �لورق
و�أبي يح�شر يل �أور�ق 

�لكومبيوتر �مل�شتعملة 

الأكتب على �جلهة 

�لبي�شاء

يف مدر�شتنا �شناديق

خا�شة نرمي فيها �لورق 

�مل�شتعمل و�ملجالت �لقدمية

هذه �ل�شناديق يجب 
�أن تكون يف كل مدر�شة. 
فالورق �مل�شتعمل يعاد 

ت�شنيعه الإنتاج
ورق جديد

نحن ال ندع ورقة تذهب هدر�ً.

وال نخجل من �شر�ء كتب م�شتعملة. 

كل و�حد منا ي�شتطيع �أن يفعل �شيئًا 

ليحافظ على ثرو�ت �لطبيعة

اإن ا�صتخدام كميات كبرية من الورق يف املدار�س �صنويًا يعني الق�صاء على ماليني 

الأ�صجار.  تنّقيه  الذي  الهواء  نوعية  تدهور  يعني  كما  منها،  ت�صنع  التي  الأ�صجار 

اأ�صدقاء البيئة  اأن يحافظوا على هذه  الرثوة الطبيعية ويكونوا  وميكن للتالميذ 

مبجرد اتباع خطوات بندر الأخ�صر.

ال ترِم النفايات عشوائيًا

النفايات املك�صوفة جتتذب الفئران واجلرذان 

ال�صاردة،  والكالب  والهررة  واحل�صرات 

ومنظرها يقزز النف�س وينّفر املارة وال�صكان. 

اأحدًا  �صاهدت  واإذا  ع�صوائيًا.  النفايات  ترِم  فال 

ترتدد  ل  قانوين،  غري  ب�صكل  نفايات  يلقي 

يف تنبيهه اأو يف اإبالغ امل�صوؤولني.

الهيئات املطالبة بقوانني ملزمة تنظم  ادعم 

والزجاجية  الورقية  النفايات  جمع  عمليات 

تدويرها.  واإعادة  والبال�صتيكية  واملعدنية 

ويف هذه الأثناء، خذ ما يتجمع لديك من هذه 

النفايات املفروزة اإىل اأقرب مركز لتجميعها 

اأو اإعادة ت�صنيعها.

طالب
بالفرز

والتدوير

  info@afedonline.org		•  )+ 961( 1 فاكس:  321900 ـ		•  )+ هاتف: 321800 ـ 1 )961
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عام قياسي:
1712 جيغاواط عامليًا

واستثمار 12.6 بليون دوالر عربيًا

عصر الطاقة
املتجددة

هندسة ثورية
نماذج عربية مستدامة

قناة السويس
هدية مصر للعالم

ضباب المغرب
يسقي سكان جباله

ماذا نفعل بنفاياتنا؟
هدية العدد: الجريدة الخضراء
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