
www.youthxchange.net نـحو أنــماط معيشـة مستدامـة

ثة حملدّ
ا الثانية  طبعة 

ال

كراسة تـدريـب حــول اإلستـهـالك املـسـؤول ـ الدليل

معاً نحـو تـنميـة مسـتدامة



حقوق النشر 2010 ـ منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة:

ميكن إعادة نشر هذا الكتيب كامالً، أو بشكل جزئي، وبأي شكل، لألغراض التعليمية أو غير 
الربحية دون احلصول على تصريح خاص من مالك حقوق النشر، بشرط التنويه للمصدر. 

ويسعد كل من منظمة اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة احلصول على نسخة من أي 
مادة منشورة تعتمد في محتواها على هذا الكتيب كمصدر للمعلومات.

ال يسمح باستخدام هذا الكتيب ألغراض البيع أو أي غرض جتاري آخر دون احلصول على تصريح 
خطي مسبق بهذا اخلصوص من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج األمم 

املتحدة للبيئة.

الطبعة االجنليزية األولى 2002 
الطبعة االجنليزية الثانية 2008 

يجدر التنويه إلى أن طريقة عرض املعلومات وما متت اإلشارة إليه منها، ال يعبر عن رأي كل من 
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وذلك فيما يختص 

بالوضع القانوني ألية دولة أو منطقة أو مدينة أو فيما يتعلق مبجال سلطاتها أو بتحديد حدودها.

ً أو سياسة معلنة  يضاف إلى ذلك، أن ما يحتويه الكتيب من آراء ال يعكس بالضرورة قرارا
ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة أو برنامج األمم املتحدة للبيئة، كما أن ذكر  

ً لها. األسماء التجارية والعالمات التجارية ال يشكل دعماً وتأييدا

منشور صادر عن  األمم املتحدة..

Project partners: Project co financed by:

AOYE (Egypt) CMEPE (Morocco)

Anna Lindh Foundation

MIO ECSDE Core funding

RAC/CP UNEP UNESCO

In the framework of:

UNEP UNESCO (France) ECODES (Spain)

MIO ECSDE & MEdIES (Greece) Mag Estudios de Consumo (Spain)

LHAP (Jordan) SEPS & SCSEP (Syria)

Makhzoumi Foundation (Lebanon) ASM Kelibia (Tunisia)
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شركاؤنا حول العالم

حتى عام (٢٠١٠) أصبح دليل
«شباب.. معا نحو تنمية مستدامة» 

متوفر اللغات التالية:

اللغة البرتغالية (٢٠٠٣)
سونا للخدمات والتجارة  ـ معهد املستهلك

[comunicacao@sonae.pt]

 [dgc@dg.consumidor.pt]

[ana.cabral@ic.pt]

اللغة الكورية (جمهورية  كوريا 
اجلنوبية) ٢٠٠٤ كوريا للمستهلكني

 [jokim@consumerskorea.org]

اللغة اإلسبانية مارتينيك،٢٠٠٤)
(SEMARNAT) وزارة البيئة واملوارد الطبيعية

 (PROFECO) املدعي االحتادي للمستهلك
[tiahoga@semarnat.gob.mx]

[quejas@profeco.gob.mx]

اللغة الكاتالونية (إسبانيا، ٢٠٠٤)

مجلس مدينة برشلونة
[recursos@mail.bcn.es]

اللغة الكستالنية (اإلسبانية، ٢٠٠٤) 
مؤسسة اإليكولوجيا والتنمية، 

واملدرسة األوروبية للمستهلك
pbarrenechea@ecodes.org; eva@e-]

[cons.net

اللغة الهنغارية (٢٠٠٤ ) و(٢٠٠٦)
رابطةاملستهلك الواعي، رابطة إدارة الوعي البيئي

[lewis@tve.hu]
[toth@kovet.hu

اللغة الصينية (٢٠٠٥)
مركز  سينا للتربية البيئية ؛ شركة برود

[mayufei@chinaeol.net]

اللغة الفلمنكية (بلجيكا ٢٠٠٤)
قاعدة  فلندرين لليونسكو

[info@unescovlaanderen.be]

اللغة النرويجية (النرويج (٢٠٠٥)
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منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وبرنامح األمم املتحدة للبيئة (يونيب)، يثمنان 
غالياً الوقت واجلهد الذي بذله جميع العاملني على إنتاج الدليل (شباب... معاً نحو تنمية مستدامة)

مت إعداد هذا اإلصدار بواسطة جمعية وسائط اإلعالم والبيئة والتكنولوجيا (ميتا)، وقسم التكنولوجيا 
ED/PEQ/) والصناعة والتجارة في برنامج األمم املتحدة للبيئة، ودائرة اليونسكو لتعزيز جودة التعليم

ESD) بالتعاون مع املستهلكني الدوليني.

إن فريق العمل من جمعية وسائط اإلعالم والبيئة والتكنولوجيا في هذا املشروع هو: باتريزيا لوجو 
لوبرينو، ودورها في تنفيذ (منظور املشروع والتصميم واإلنتاج)، وبيتر ويليامز (مساعد املشروع) وجرى 

 (DTIE) تنسيق العمل من قبل إيزابيلال ماراس، مديرة البرامج املساعدة في منظمة األمم املتحدة للبيئة
وجوليا هايس أخصائية البرامج في اليونسكو، وقامت كل من كريستني نايتس وإليلينا توجند من 

«املستهلكني الدوليني» (CI) بتقدمي النصح، وقد قامتا بتحرير هذا الكتيب. وشكر خاص للسيد باس 
دي ليو، منسق برنامج االستهالك املستدام UNEP - DTIE لدعمه املشروع.

عرضت املسودات األولية على جميع املشاركني في ورشة اخلبراء حول الشباب واالستهالك املستدام 
وأمناط احلياة والتي نظمها كال من برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو (باريس، ٦ـ٧ نوفمبر ٢٠٠٠) 

الذين قاموا بتشجيع برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو في البداية على إنشاء مصدر للمعلومات 
والتعليم حول االستهالك املستدام للشباب. 

في عام ٢٠٠٢ مت إصدار الدليل «شباب، معاً نحو  تنمية مستدامة» ومنذ ذلك احلني تُرجم إلى أكثر من 
١٥ لغة. كما مت توزيعه في أنحاء متعددة من العالم، من خالل الشراكات الفعالة مع املنظمات احمللية. 
ً هاماً في إثارة دافعية العديد من املنظمات (العامة، واخلاصة، وغير الربحية).  لقد لعب املترجمون دورا
نتقدم اليهم جميعاً بالشكر؛ فبفضلهم متكن ما يزيد على ٤٠٠،٠٠٠ شخص في العالم من اإلطالع 

على الدليل، إنهم سفراؤنا احلقيقيون واملنفذون الفعليون لهذا املشروع. ستجد أدناه القائمة الكاملة 
بأسماء شركائنا حول العالم.

هذه الطبعة التي بني أيديكم اآلن، هي الطبعة الثانية من دليل (شباب، معاً نحو تنمية مستدامة) 
وهي طبعة مزيدة ومنقحة.

فريق مشروع (شباب ـ معاً نحو تنمية مستدامة) ملنطقة غرب آسيا:
إبراهيم نوري الزعبي (منسق املشروع)، دينا عمر فيضي (التعريب والتدريب)

بالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة للبيئة- املكتب اإلقليمي لغرب آسيا.
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وزارة األطفال واملساواة ؛إيديبانكن، مركز املستهلك
[oey@bld.dep.no]

[kirsten@idebanken.no]

[post@ forbrukerradet.no]

اللغة الفرنسية (فرنسا، ٢٠٠٥)
مجلة EKWO مع وزارة التنمية 

املستدامة واإليكولوجيا
[monica@ekwo.org]

اللغة اإليطالية (إيطاليا،٢٠٠٥)

إقليم فينيتو ، وكالة فينيتو للبيئة
[psalmaso@arpa.veneto.it]

اللغة العربية (دبي ، ٢٠٠٥)
جمعية اإلمارات للغوص؛ إدارة اجلنسية 

واإلقامة، هيئة املعرفة والتنمية البشرية
[ibrahim.alzubi@khda.gov.ae]

اللغة الباسكية (إقليم الباسك)
إسبانيا ٢٠٠٦ سلطة  إقليم الباسك 

للصنعة: HOBE (سلطة البيئة)

[josebe-alonso@ej-gv.es]

[xabier.gonzalez@ihobe.net]

اللغة اليابانية (اليابان ، ٢٠٠٧)
هاكوهودو الم حدودة  مع شركة نيبون 

اكسبرس احملدودة
[satoru.mizuguchi hakuhodo.co.jp]

اللغة اليونانية (اليونان ، ٢٠٠٧)
مكتب البحر األبيض املتوسط اإلعالمي

[alampei@mio-ecsde.org]

اللغة السلوفينية (سلوفينيا، ٢٠٠٧)
وزارة البيئة والتخطيط املكاني

[Alenka.Burja@gov.si]

اللغة الفلبينية (الفلبني، ٢٠٠٧)
رابطة فناني: شباب من أجل البيئة

[yafe2004@gmail.com]

[laiden@yafe.ph]

أكيم شتاينر

املدير التنفيذي لبرنامج األمم املتحدة للبيئة

كويشيرو ماتسورا

املدير العام لليونسكو
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يواجه كوكب األرض أزمة عاملية حادة؛ إن التنمية االجتماعية واالقتصادية تتسبب في ضغوط غير 
محتملة على بيئتنا، وإن أمناط اإلنتاج واالستهالك غير الفعالة، باإلضافة للتوزيع غير العادل، قد أدى إلى 

توسيع الفجوة احلالية بني الشمال واجلنوب.

ومن املتوقع في حالة قيام بقية دول العالم باالستهالك بنفس مستوى دول العالم املتقدم، سنكون 
بحاجة ألربعة كواكب إضافية بجانب كوكبنا احلالي.

وفي وقتنا احلالي، يشكل الشباب فئة هامة داخل اتمعات االستهالكية. وعليه فإن ما يكتسبه 
الشباب من عادات استهالكية اآلن، سوف يكون له دور حاسم في أمناط االستهالك في املستقبل. إن 
قراراتهم كمستهلكني لها دور يتزايد تأثيره على األسواق واألمناط احلياتية. لذا، تستحق فئة الشباب 
اهتماماً خاصاً في اجلهود الهادفة لتغيير أمناط استهالكنا التي تتسم باإلسراف، إلى أمناط استهالك 

أكثر تناغماً مع االستهالك املستدام.
ويقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة (UNEP)، بصفته الصوت البيئي لألمم املتحدة، بالتأكيد على األهمية 

واحلاجة العاجلة لتغيير عاملي في أمناط االستهالك واإلنتاج وفي املواقف املتعلقة بذلك.

ومن جانبها، تقوم منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو) بالتأكيد على دور
التعليم في تعديل اإلجتاهات والقيم والسلوكيات أثناء بناء القدرات واملهارات وااللتزام الضروري لبناء 

مستقبل مستدام.

ويسعى كل من برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو من خالل (شباب... معاً نحو تنمية مستدامة)، 
توضيح قضية هامة للشباب وهي: أنه بإمكاننا جميعاً أن نترجم طموحاتنا لعالم أفضل  من خالل

تصرفات يومية.
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احملتويات مشروع « شباب .. معاً نحو تنمية مستدامة»    ٦

الشباب في العالم ؛ دور املعلومات ؛
مبادرة منظمة  األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة/ 

اليونسكو  و برنامج األمم املتحدة للبيئة / يونيب 
اخلاصة بالشباب واالستهالك املستدام.

التعليم .. لبناء غد أفضل    ٩
التعليم من أجل التنمية املستدامة: األولويات 

واإلجراءات

التعريف باالستهالك املستدام  ١١
مفهوم االستهالك املستدام، العامل ٤ والعامل 

١٠، أدوات التغيير 

التحول إلى أمناط حياتية مستدامة  ١٣
االستهالك املستدام: قضية متعددة األوجه، 

حقائق وأرقام، تقسيم املوضوعات

احترس  ١٧
أزمة الغذاء، احلاجة ملزيد من املعلومات، كيف نقلل 

من استخدام املواد الكيميائية ؟ تلوث الهواء في املدن

التنقل  ٢١
سهولة احلركة، انبعاثات الكربون، االعتماد على 

السيارة.

الهروب  ٢٤
تأثير السياحة اجلماعية بأعداد كبيرة، اإلجازات 

املستدامة

تقليل الفات  ٢٧
االنتاج : حقائق وأرقام، التصميم البيئي، الشروط 

اخلمسة اخلاصة بإعادة التدوير /التصنيع.

زيادة فاعلية الطاقة  ٣٤
االستهالك : حقائق وأرقام، الطاقة املتجددة ، 

توفير الطاقة وترشيد استخدامها

التنبؤ بحالة اجلو  ٣٩
ـّر املناخ، استنفاد طبقة األوزون، حقائق وأرقام تغي

وفر املياه ، املياه اآلمنة  ٤٣
االستهالك: حقائق وأرقام، اختالل التوازن بني 

الشمال واجلنوب، موضوع جدي وخطير

الشراء دون معاناة  ٤٦
عمالة األطفال، احلق في التعليم، ظروف العمل، 

عدم املساواة بني اجلنسني، حقوق االنسان

عش، ودع غيرك يعيش  ٥٢
القسوة في إجراء التجارب على احليوانات، التنوع 

احليوي، األنواع املهددة باالنقراض

كن عصرياً.. وصديقاً للبيئة  ٥٧
مقدمة عن املوضة، التسوق الذكي، مالبس 

نظيفة

ً كن مبادرا  ٦٥
العوملة، االختيار املبني على املعرفة، تزايد تدقيق 

ونقد املستهلكني, االستثمارات امللتزمة

العالم .. قرية صغيرة  ٧٠
ثقافة اإلعالم، تأثير االعالن، حقوقك وواجباتك، 

النماذج القدوة واجلمهور املستهدف

موقعنا على اإلنترنت  ٧٥

االتصال باإلنترنت: توجيهات االستخدام   ٧٦
ملاذا اإلنترنت كأداة للتدريب، موقعنا على اإلنترنت، 

املنتديات الرئيسة والفرعية

املصادر  ٨١
مواقع إنترنت، كتب .. وغيرها مما ورد في الدليل، 

وضع األولويات في منظورها الصحيح.

:www...
youthxchange.net 
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ألن الشباب هم روح احلياة وعصبها ؛ وألنهم صنّاع املستقبل وقادة التغيير ، وفرسانه ؛ كان  مشروع « شباب 
.. معاً، نحو تنمية مستدامة» فهو منهم، ولهم. وإذا كان زمننا هو زمن األحالم الفردية ، فالشباب، وحدهم، 

من يصنع احللم الكبير العام .إنها رسالتنا للعالم في مشروعنا « شباب ..معاً ، نحو تنمية مستدامة».. نريد 
جلهودنا أن تتضافر ، وللبذور التي نودعها رحم األرض ، أن تنمو وتزهر، وألحالمنا أن تكبر  وتتحقق ،

وألنفسنا .. أن متنح احلياة ملا بَلي من ثوب أمنا األرض.

من املتوقع أن يزداد سكان العالم بنسبة ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٥٠ مما يجعل عدد سكان كوكب األرض ٩ باليني نسمة. 
وجند أن غالبية الزيادة املتوقعة حتدث في العالم النامي، على وجه التقريب.

سيؤدي ما سبق إلى وضع ضغوط هائلة على املوارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتوازن البيئي (األيكولوجي) 
ألمنا األرض. نحن بحاجة لتغيير الطريقة التي ننظر بها ملواردنا، واألكثر أهمية، طريقة استخدامنا لتلك املوارد. 

ً عاجالً اآلن أكثر من أي وقت مضى. لذلك كان الترويج لالستهالك املستدام أمرا

إن نصف سكان العالم هم من فئة الشباب حتت سن ٢٠ عاماً و ٩٠٪ من إجمالي هذه الفئة يعيشون في الدول 
النامية. الشباب هم املساهم احلاسم في االقتصاد العاملي وسوف يكون لهم الدور الرئيس في دفع التغيير في 

املستقبل القريب. لذا كان اإلبداع والتحفيز والطاقة الشبابية هي املنابع الضرورية إلحداث ذلك التغيير. 

لقد مت تصميم هذا الدليل، وموقع االنترنت املتعلق به، كي يستفاد منه كأداة ملساعدة املدربني، و مجموعات 
الشباب واملنظمات غير احلكومية واملدرسني للعمل على رفع الوعي باالستهالك املستدام ومتكني الشباب من 

وضع النظرية موضع التطبيق.

مشروع: «شباب... 
معاً نحو تنمية 

مستدامة» 

«نقطة االنطالق إلى عالم أفضل
هي اإلميان بأنه ممكن»

[نورمان كوزينز،
كاتب أمريكي]

هل متتلك املستقبل؟ 

في عام ٢٠٠٠ أجرى 
برنامج األمم املتحدة 
للبيئة واليونسكو 

مقابالت مع ١٠٠٠٠ شاب 
(تتراوح أعمارهم بني 

١٨-٢٥ عاماً) وكان الغرض 

هو فتح حوار معهم حول:
- مستويات وعيهم واهتمامهم 

باالستهالك املستدام.
- درجة التزامهم باالستدامة.

-  رؤيتهم للمستقبل ولدورهم 
القيادي احملتمل في تطوير أمناط 

استهالكية تتسم بقدر أكبر من 
املسؤولية.

وبينت الدراسة أن الشباب كانوا غير 
مدركني ألمناط االستهالك اخلاصة 

بهم. وبوجه خاص أفادت إجاباتهم أن:
- اهتماماتهم الرئيسة بالنسبة للمستقبل 
تنصب على البيئة وحقوق اإلنسان والصحة.

- أنهم يفهمون األثر الذي يحدثه 
االستخدام والتخلص من املنتجات 

على البيئة، لكن ال يتفهمون عالقة 
ذلك بسلوكياتهم الشرائية.

- بشكل عام، يفضلون العمل الفردي 
على العمل اجلماعي لتحسني العالم.

وقد  استنتج كل من برنامج األمم 
املتحدة للبيئة واليونسكو إلى أن 
هناك حاجة للمعلومات املوثوقة 

والواضحة التي يسهل الوصول إليها 
حول معنى االستهالك املستدام بني 

الشباب وحتدياته.
ميكنكم الوصول لهذه الدراسة على 

شبكة االنترنت:
 www.uneptie.org/youth_

survey:www.unesco.org

:www...
youthxchange.net 
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الفئة املستهدفة  ملشروع «  شباب ..معاً نحو تنمية مستدامة» هي الطبقة االستهالكية في املناطق احلضرية: 
فعلى الرغم من تزايد الفجوة الهائلة والتباين الواضح في نوعية احلياة بني البلدان املتقدمة والنامية إال أن فئات 

ً بنجوم البوب واملمثلني  املستهلكني تكاد تكون متماثلة في جميع أنحاء العالم. و ألن الشباب عادة األكثر تأثرا
واألبطال الرياضيني وغيرهم من املشاهير و ألنهم يسعون جاهدين لتقليدهم في كل خياراتهم ؛ فإن خطابنا موجه 

ً ، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه. إلى فئة الشباب في املناطق احلضرية حتديدا

هذا الدليل الذي بني أيديكم اآلن، سيأخذكم في جولة إلى كواليس عالم اإلنتاج ، للتعريف بخباياه، ولتوضيح 
أهمية اتخاذ قرارات مستدامة تتعلق بأمور حياتنا اليومية، لكن، كي نقوم بذلك دون دفع تكاليف إضافية، نحتاج 

نحن كمستهلكني إلى :

⊲ معلومات واضحة.

⊲ منتجات وخدمات مستدامة يسهل الوصول إليها.

⊲ بنية حتتية مالئمة.

ويقوم الدليل باالستعانة باملعلومات التي يسهل الوصول إليها والنماذج امللموسة واللغة املتداولة لتوفير الكثير 
من األرقام واحلقائق املتعلقة بقضايا االستهالك املستدام.

يؤكد «شباب... معاً نحو تنمية مستدامة» على الروابط بني العوامل الثقافية واجلغرافية وتلك املتعلقة 
بالتداخل بني األجيال، ويشير بشكل خاص للعالقة املباشرة بني االستهالك املستدام، ونوعية احلياة واالستخدام 

الكفؤ للموارد (الطبيعية والبشرية على حد سواء)، وتقليل النفايات، والقضايا األخالقية الهامة مثل عمالة 
األطفال والقسوة على احليوانات والتجارة العادلة واملساواة العامة.

السكان ممن تتراوح أعمارهم بني 15 ـ 24 عاماً
متوسط التغيير لألعوام من (2010-2005)

من إجمالي السكان ٪ 2010 / باآلالف  من إجمالي السكان ٪  2005 / باآلالف  املكان 

20.6  207,688  20.8  188,597 أفريقيا 

12.7  92,242  13.9  101,029 أوروبا 

18.0  107,543  18.8  105,665 أمريكا الالتينية/ والبحر الكاريبي 

17.9  737,388  18.2  711,633 آسيا 

14.2  49,255  14.2  46,818 أمريكا الشمالية 

15.6  5,457  15.5  5,132   املصدر:أوقيانوسيا 
[http://esa.un.org/

unpp/index.asp?panel=2]
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www.youthxchange.net

يتضمن الدليل العديد من املواضيع الهامة والقضايا احلساسة  التي ترتبط ارتباطا وثيقا بصحتنا، ومنها على سبيل 
املثال : (احترس) ،(التنقل) (الهروب)، (كن عصرياً وصديقا للبيئة). هذه املواضيع تلقي الضوء على خياراتنا في 

األكل وامللبس وتنقالتنا عبر املدن وكيفية اختيارنا لوجهاتنا السياحية ، موضحة ما لهذه اخليارات من تأثير (مباشر 
أو غير مباشر) على سالمة البيئة من حولنا، ومدى  أهميتنا كمستهلكني في إعادة تشكيل سوق اإلنتاج، ليعمل 

على تلبية احتياجاتنا األساسية وإرضاء أذواقنا دون مزيد من اإلضرار بالبيئة.

يتطرق الدليل أيضاً إلى عدد من القضايا (التقليدية) التي تطرح عادة كاحلد من النفايات، وطبقة األوزون وتغير 
ً على دورنا  كأفراد،  املناخ، الطاقة واملياه، تشغيل األطفال، وحقوق اإلنسان، والرفق باحليوان والتنوع احليوي، مؤكدا

في إيجاد احللول املبتكرة التي جتعل استخدامنا ملواردنا الطبيعية أكثر عقالنية ومسؤولية، وأننا (نحن) من 
ميلك القرار ملساعدة أنفسنا واحترام خيارات غيرنا ممن تنبهوا ألهمية دورهم كسكان لهذا الكوكب، في دعم 

مجتمعاتنا كي تنمو وتزدهر.

الفصل األخير من هذا الدليل هو رحلة سريعة في أرجاء موقعنا اإللكتروني، للتعريف باملنتديات الرئيسة والفرعية، 
ً) و(العالم.. قرية صغيرة)  يّ (كن مبادرا وتوضيح الطبيعة التفاعلية واإلمكانات التعليمية للموقع. أما موضوعَ

فيقدمان نظرة أكثر عمقاً نحو اتمعات االستهالكية، أحوالها، و آلياتها، ومهام األفراد الرئيسية التي ينبغي عليهم أن 
يتولوها؛ ليرسموا صورة مشرقة للمستقبل الذي نحلم به جميعاً في كوكب جميل.. نظيف وآمن.

لم  تكن األحالم وحدها، يوماً،  قادرة على أن جتعل القادم أفضل.. ولكن إن اجتمعت مع األحالم همة الشباب 
وإرادتهم، فإننا بالتأكيد سنصوغ الغد أغنية عذبة يتغنى بها من سيحمل الراية من بعدنا.

موقع YXC  اإللكتروني

بإمكان أي شخص، لديه «مزود خدمة 
اإلنترنت». الدخول إلى املوقع الرسمي 
للمشروع ، واملشاركة في املبادرة ، دون 

أن تشكل اللغة عائقاً أمامه؛ حيث 
متت ترجمة هذا الدليل  منذ عام 

٢٠٠٤ إلى  ما يقارب ١٥ لغة  عاملية 
حية ، مرشحة لالزدياد. 

من الصني إلى إيطاليا ، ومن دبي إلى 
ليما،  تفخر UNEP و UNESCO  بأن 

هذا الدليل قد وصل  إلى  أكثر من 
٤٠٠ ألف  شخص حول العالم.

ومع مرور السنوات ، متكن مشروع : 

«شباب.. معا نحو تنمية مستدامة»  
من أن يؤسس شبكة من املنظمات 

التي تواصل ، وبنشاط دعم برنامج : 
«التعليم من أجل التنمية املستدامة» 

باستخدام  معطيات البيئة احمللية،  
واتباع أسس النهج التربوي املقارن .

املوقع الرسمي للمشروع متاح باللغة 
الفرنسية:

[www.youthxchangenet/fr]

كما أن بعضاً من شركائنا  في املشروع 
قاموا بإعداد  نسخة محلية من املوقع.

لالطالع اذهب اإلى:
[www.youthxchange.org]

أما للناطقني بالكورية فيمكنهم 

التواصل من خالل: 
[www.jovenesporelcambio.org]

مبساهمة فاعلة من  شركائنا في 
جميع أنحاء العالم ، متكنا من إخراج 
مشروع : « شباب... معا نحو تنمية 
مستدامة»  إلى حيز النور ، وأصبح 

حقيقة واقعة ، ودليالً حياً على أن 
تبادل  األفكار واخلبرات  حول أشد 

مفاهيم  « االستهالك املستدام» 
ً ، يصبح مقبوالً ومستساغاً ،  تعقيدا
حني يُقدم في  ندوات شبابية  للحوار 
لف بطابع املتعة  الهادف والبَّناء ، واملغّ

واملرح .

للمزيد من املعلومات قم بزيارة (حجرة 
املدرب) األقسام الفرعية:

- [ماهو YXC؟]
- [قضايا مبنية على املعرفة]

[YXC نهج مشروع] -
- [املبادئ التربوية التوجيهية]

:www...
youthxchange.net 
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التعليم
لبناء غدٍ أفضل  

«الهدف من التعليم هو إعداد الشباب 
لتثقيف أنفسهم طوال حياتهم».

[روبرت ماينارد هوتشينز
مربي أمريكي]

في كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٢ أطلقت هيئةاألمم املتحدة  مبادرتها للسنوات التي تبدأ من ٢٠٠٥ - ٢٠١٤ حتت 
.(ESD)«قد هيئةاألمم املتحدة من أجل التنمية املستدامة عنوان:«عِ

وقد أوكلت هيئة األمم مهام الترويج  وتنسيق الفعاليات املتعلقة باملبادرة إلى منظمة اليونسكو؛ وذلك لدورها 
الريادي واحملوري في صياغة معايير اجلودة وإرساء قواعد التنمية املستدامة في قطاع التعليم.

 هذه املبادرة تهدف إلى استنهاض همة اجلميع ، على الصعيد احمللي؛  لتطبيق قواعد التنمية املستدامة في 
مجال التربية والتعليم، من خالل دمج مفاهيم االستدامة في املواقف التعليمية اتلفة. وقد متت مخاطبة 

احلكومات ، ودعوتها لتعزيز توجهها نحو االستدامة وذلك بإيالء قطاع التعليم اهتماماً خاصاً. كما تهدف املبادرة 
، أيضاً، إلى بث القيم التي تنطوي عليها التنمية املستدامة في جميع جوانب التربية والتعليم، وحث أصحاب 
القرار على التعامل بجدية أكبر لتفعيل وتشجع حدوث تغيرات سلوكية لدى األفراد، وتتيح نشوء مجتمعات 

ً ملواجهة حتديات  تتمتع بقدر أكبر من مقومات االستدامة،  وتعمل على تهيئة  املواطنني وتدريبهم استعدادا
احلاضر واملستقبل، وتعزز املفاهيم األساسية في التعليم وهي : التعلم للمعرفة، التعلم للعمل، التعلم إلثبات 

الذات ، التعلم للتعايش املشترك ، التعلم لبناء غد أفضل للفرد واتمع .

إن مفهوم « التعليم من أجل التنمية املستدامة»  موجه للبلدان املتقدمة والنامية على حد سواء . ولكونه 
ً متقدماً؛ فإننا  ال جند منوذجاًعاملياً مطبقاً لنتبنى جتربته ، بل يتعني على كل دولة  ما زال حديثا  ويطرح فكرا

بناء خطتها نحو االستدامة ، ووضع  أهدافها وأولوياتها وبرامج عملها مبا يتناسب واحتياجاتها : ( الثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية).

يسعى برنامج «التعليم من أجل التنمية املستدامة» إلى االرتقاء بالقيم األساسية في حياة الشعوب ، وهذه 
القيم هي :

⊲ احترام كرامة البشر كافة، وحفظ حقوقهم كاملة، وضمان العدالة االجتماعية واالقتصادية 
للجميع. 

⊲ احترام حقوق األجيال القادمة، وتعزيز مفهوم االلتزام و املسؤولية املشتركة.

⊲ احترام وحفظ التنوع احليوي في  اتمع  الكبير على اختالفه؛ مما يكفل حماية النظم البيئية 
لألرض وسالمتها.

⊲ احترام  تنوع الثقافات، والعمل على نشر التسامح ،والالعنف ،والسالم (محلياً وعاملياً).
املصدر :

[www.unesco.org/education/ 
desd]; [www.unesco.org/
ccivs/New-SiteCCSVI/ 
CcivsOther/esd/esd-
presentation.htm]9
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كيف ميكنك أن تدمج قضايا 
االستدامة في املناهج التعليمية؟ 

كيف ميكنك أن حتول  النظريات إلى 
أفعال؟ ملزيد من التفاصيل ادخل 

إلى :(حجرة املدرب)
هذا القسم موجه إلى املعلمني 

واملدربني. يهدف إلى توفير 
دليل مصغر حول ربط التنمية 

املستدامة بالتعليم.وبتقدمي 
سلسلة من األنشطة التعليمية 
ميكن للمعلمني أن يثيروا دافعية 

إن هذه املقومات األساسية، مجتمعة، متثل الرؤية اجلديدة للتعليم . تلك الرؤية التي تقوم على مساعدة األفراد 
على اختالف أعمارهم لفهم محيطهم ، والتصدي لألزمات املعقدة واملتشابكة التي تعصف بالعالم : كالفقر، 

والتدهور البيئي، والتلوث، وتضخم النمو السكاني، وانتهاك حقوق اإلنسان .. وغيرها من املشاكل التي تهدد 
مستقبل البشرية. 

 لقد جاءت هذه الرؤية اجلديدة للتعليم لتؤكد أحقية األفراد في احلصول على االستفادة الكاملة من التعليم، 
وإتاحة الفرصة للجميع للتزود  باملعارف واملهارات  التي يتطلبها بناء مستقبل مستدام من خالل إيجاد نهج 
شامل ومتعدد التخصصات،  والعمل على تغيير األمناط  السلبية السائدة. ويتطلب هذا من اجلهات املعنية، 
صاحبة القرار أن تعمل على إعادة توجيه مسارات التعليم وصياغة نظمه وسياساته على نحو ميكن اجلميع 

ً) من اتخاذ القرارات الصائبة حلماية البيئة احمليطة ومعاجلة مشكالتها. وبهذه الطريقة، ميكن  ً وصغارا ( كبارا
للجميع ، على اختالف أعمارهم، أن يكونوا فاعلني ومؤثرين في مجال تقييم ، وتطوير رؤى بديلة  تستشرف 
ق. املستقبل املستدام ، كما متنحهم الفرصة للعمل على حتقيق هذه الرؤى من خالل التعاون اجلماعي اخلالّ

وميكن صياغة أهداف «التعليم من أجل التنمية املستدامة» على النحو التالي :

⊲ إنشاء شبكات االتصال اإللكترونية ؛ لتيسير وتفعيل التواصل  الالزم بني األطراف املعنية 
بعملية التعليم من أجل تنمية مستدامة .  

⊲ حتسني نوعية التعليم ، وتطوير طرائق التدريس وبيئة التعلم في التنمية املستدامة.

⊲ مساعدة الدول ودعمها في مسيرتها نحو حتقيق األهداف التنموية لأللفية .

⊲ توفير التدريب واألدلة التعليمية الالزمة لدمج مفهوم التربية من أجل التنمية املستدامة 
في برامج إعداد املعلمني. 

ولكن... ما موقعنا نحن « شباب .. معا نحو تنمية مستدامة»  من هذه املبادرة  ؟

إن «شباب..  معاً نحو تنمية مستدامة» يقعون في قلب وصميم : 

قد هيئة األمم املتحدة من أجل التنمية املستدامة».  «عِ

توحدنا األهداف والغايات متاماً كما يحدونا  األمل بالغد  األجمل.

«حتويل النظرية إلى واقع ، وتنمية قدرات األفراد واتمعات  للعمل من أجل مستقبل  
مستدام هو ، جوهر ، املشروع التعليمي.»   

املصدر: 
[www.unesco.org/education/ 
desd]  

الطالب للتعلم.
اما  فيما يتعلق بفئة الشباب ،فقد 

مت اختيار قضايا  تهمهم ،ومنها: 
احلياة السليمة، والفحص الطبي 
قبل الزواج وسائل اإلعالم ،ومحو 
األمية. وذلك لتشجيعهم  على 

التفكير املنطقي واتخاذ القرارات.

[www.youthxchange.net/
main/ trainersroom.asp]

:www...
youthxchange.net 
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التعريف باالستهالك 
املستدام

« إن ما حتققه لنا الثورة التكنولوجية 
من مكتسبات، ستبتلعه األمناط 

االستهالكية السائدة،  مالم نعمل 
على إحداث تغير جذري في إدارتنا  

للموارد».
[بربارة يونغ - اململكة املتحدة

 الرئيس التنفيذي لوكالة البيئة 
البريطانية/2003]

يهدف االستهالك املستدام إلى إيجاد حلول ميكن تطبيقها على االختالالت- االجتماعية والبيئية- من خالل 
السلوك املسؤول جلميع األشخاص. ويرتبط االستهالك املستدام بوجه خاص باإلنتاج والتوزيع واالستخدام 

والتخلص من املنتجات، واخلدمات، ويوفر أسلوباً إلعادة النظر في دورة حياتهم. فالغرض هو ضمان تلبية 
االحتياجات األساسية لكل أفراد اتمع الدولي، وتقليل اإلفراط، وجتنب اإلضرار بالبيئة.

إن االستهالك املستدام هو عنصر مكمل للتنمية املستدامة ومسألة في غاية األهمية لألمم املتحدة:

«التنمية التي تلبي احتياجات احلاضر دون ااطرة بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجات 
املستقبل» 

توفير أدوات التغيير هو مسؤولية احلكومات واملؤسسات التنظيمية واملنظمات غير احلكومية والقطاع اخلاص، إال 
أن دور املستهلك/ املواطن العاملي ضروري لدفع هذه اموعات التخاذ إجراءات أسرع حتقيقاً ملا هو أفضل.

«محور االستهالك املستدام» هو  سلطة األفراد: ال أحد بال حيلة ، اجلميع ميلك خيار ( شراء أو 
عدم شراء) املنتجات الصديقة للبيئة. وهذا في نهاية املطاف ما سيعيد تشكيل  أمناط اإلنتاج 

املستدامة.»
لهذا السبب وحدت منظمتا األمم املتحدة/اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة / يونيب جهودهما لتوعية اليافعني 

والشباب بالفرص التي توفرها أمناط احلياة األكثر استدامة، ومتكينهم من إحداث تغيير يبدأ بحياتهم اليومية.

هذا التعريف الذي مازال مقبوالً بشكل 
كبير إلى يومنا هذا، جاء أصالً من تقرير 

برونتالند (جرو هارلم برونتالند ومستقبلنا 
املشترك، دبليو سي إي دي ، نيويورك، 

أكسفورد، مطبعة جامعة إكسفورد، 
1987ص 43)

(كوفي عنان ، األمني العام السابق
لألمم املتحدة ، نيويورك ، 29 أبريل 2004.)

مفهوم االستهالك املستدام هو
مفهوم معقد ونظري, وقد يصعب 

أحياناً استيعاب تعريفه! غالبية 
التعريفات لها السمات املشتركة 

التالية:
إشباع احلاجات اإلنسانية.

امليل لنمط احلياة جيد النوعية     
من خالل مستويات معيشية 

الئقة.
اشتراك الفقير والغني في 

املوارد.
التصرف بشكل يأخذ في 

احلسبان األجيال املستقبلية.

منظور التأثير «من املهد إلى 
اللحد» عند االستهالك.

تقليل استخدام املوارد 
وتخفيض النفايات والتلوث.

 املصدر: التعليم والتعلم من أجل
 مستقبل مستدام ـ برنامج الوسائط

 املتعددة للتطوير املهني
 يونسكو  2005

[www.unep.fr/pc/ sustain/10year/

SCP_Resource_ Kit.htm]

يناقش برنامج األمم املتحدة للبيئة

معنى ومدلول االستهالك املستدام 
مع خبراء من جميع أنحاء العالم. 

وشبكته ومنتداه للحوار وتبادل 
املعلومات يرحبان بأي مساهمات 
من أي شخص عن طريق املوقع:   

[www.unep.fr/pc/sustain]  

:www...
youthxchange.net 

للمزيد من املعلومات حول تعريف 
االستهالك املستدام انظر في: 

[www.unep.fr/pc/sustain]; 
[www.unesco.org/education/
tlsf/theme]
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ارنست فون ويزساكر، أمري بي 
لوفينزول وهنتر لوفينز. العامل 

الرابع: مضاعفة الثروة، تخفيض 
استخدام املوارد للنصف، منشورات 
إيرث سكان، اململكة املتحدة ١٩٩٨:

 [www.factor10-institute.org]

املصدر: التعليم والتعلم من أجل 
مستقبل مستدام: برنامج الوسائط 

املتعددة، اليونسكو ٢٠٠١

برنامج األمم املتحدة للبيئة، الشباب 
واالستهالك املستدام، نيروبي/

باريس، اكتوبر ١٩٩٩

دليل برنامج األمم المتحدة  
للبيئة حول االستهالك المستدام 

واإلنتاج:
اإلنكليزية  باللغتين  ( متوفر 

والفرنسية)
ً حول أهم   يتضمن ١٢ بندا

المتعلقة  مفاهيم االستهالك 
بـالمجاالت التالية :

اإلعالن، التصميم البيئي، 
الطاقة والغذاء، السكن، أوقات 
الفراغ، أنماط الحياة، والتنقل، 

المعلومات واالتصال،  تكنولوجيا 
المنسوجات، والسياحة، والمياه. 

 يقدم الدليل معلومات أساسية 
عن اآلثار البيئية  واالجتماعية 

الناجمة عن الممارسات السلبية 
في هذه المجاالت ، فضالً عن 

أمثلة للممارسات الجيدة  في 
جميع أنحاء العالم، ويدرج نصائح 

لألفراد والشركات و السلطات 
المحلية، عن كيفية وضع المبادئ 

التنفيذ. البيئية حيز 

[www.unep.fr/pc sustain/10year/

SCP_Resource_ Kit.htm]

تؤكد كافة تعريفات االستهالك املستدام على أن خفض االستهالك هو غالباً أولوية ليست دائمة. االستهالك 
بشكل مختلف وكفؤ هو حتدٍ أساسي. وفي معظم احلاالت فإن إعادة توزيع فرص االستهالك هو ما نحتاجه.

أكثر من ٢  مليار شخص في العالم يحتاجون للمزيد، كي يتمكنوا من البقاء أحياء:

«كثير من الناس في العالم بحاجة الستهالك املزيد حتى يتمكنوا من البقاء على قيد احلياة. 
وكثيرون غيرهم بحاجة للقيام بخيارات تتسم بقدر أكبر من املسؤولية. محصلة ذلك هي أن تقل 
احلاجة للموارد ويقل انبعاث الغازات الدفيئة الناجتة، بينما تتواصل تلبية احتياجات سكان العالم 

ورغباتهم». 

إن إحدى الطرق التي ميكن إعتمادها في التقليل من اإلستهالك هي متضمنة في البندين ٤ و٢١ من دليل برنامج 
األمم املتحدة للبيئة حول اإلستهالك املستدام واإلنتاج الذي يتبنى الرأي القائل أنه بإمكاننا أن نحيا بطريقة أفضل 

مرتني، لكن باستخدام نصف ما نستخدمه من مواردنا الثمينة في العقود القادمة. كما يتوجب علينا العمل 
نحو حتقيق التحسني في إنتاجية املوارد في الدول الصناعية، بحلول عام ٢٠٥٠. ويجب أن تصبح أمناط اإلنتاج 
واالستهالك أكثر كفاءة (مبقدار ٤ أضعاف ثم ١٠ أضعاف) إذا كنا نسعى إلى أن تصل املوارد إلى جميع الناس 

باستدامة أكثر وعدل أكبر.

األهداف اإلنمائية لأللفية:
بحلول عام ٢٠١٥،  يطمح برنامج  

التنمية لتحقيق ثمانية أهداف، 
تعكس التحديات التي يواجهها 

العالم، مستخلصةً من االتفاق الذي 
اعتمدته ١٨٩ دولة، ووقعه ١٤٧ من 
رؤساءالدول والحكومات خالل قمة 
األمم المتحدة لأللفية في أيلول / 

سبتمبر ٢٠٠٠.
األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية: 
محاربة (الفقر، والجوع، والمرض)، 
ومكافحة األمية، والتدهور البيئي، 

وتعزيز المساواة بين الجنسين، 
المستدامة،  التنمية  وتحقيق 

وتخفيض معدل وفيات األطفال، 
وتحسين الصحة اإلنجابية، وتكوين 

شراكات عالمية من أجل التنمية 
المستدامة.هذا وقد تمت ترجمة 

األهداف الثمانية الرئيسة إلى 
١٨ هدفاً قابالً للقياس، من خالل 
ً. انبثقت لجنة اإلنتاج  ٤٨ مؤشرا

واالستهالك المستدام ،عن مؤتمر 
القمة العالمي لعام ٢٠٠٢ من أجل 

التنمية المستدامة، كمسؤول رئيس؛ 
لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. 

انظر:(وضع األهداف اإلنمائية لأللفية 
في المنظور الصحيح) ص ١٦.

 [www.undp.org/mdg]
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ما الذي تعنيه االستدامة بالضبط لنا كأفراد؟ وما الذي نستطيع أن نفعله كي نوصف بأننا أكثر مسؤولية؟ 
هل نحن بحاجة ألن نفعل جميعاً الشيء نفسه؟ وما الذي يجب أن نفعله أوالً، إنقاذ البيئة أم القضاء على 

الفقر؟ ما الذي يأتي في املرتبة األولى، صحتنا أم سالمة األرض؟ كلها أسئلة صعبة، وكما تقول حكمة 
القدماء: األسئلة الصعبة ليس لها أجوبة سهلة!

االستهالك املستدام هو مسألة متر بتطور مستمر، و احلقائق تؤكد أن االستهالك املستدام ليس فقط قضية 
بيئية، لكنه ضرورة لتعزيز مستوى معيشة كرمي للجميع. لذلك األجوبة قلما تكون أبيض أو أسود. بالرغم 
من ذلك، هناك مجموعة من العناصر األساسية التي تتكون منها الصورة الكاملة: وما يلي هو استعراض 

والتحديات. للموضوعات 

كلما تسببنا في أذى البيئة عرضنا أنفسنا واألجيال املستقبلية للمخاطر. إن صحة األرض ال تنفصل عن 
صحتنا. في كل يوم ينقرض ٥٠ نوعاً من النبات، فكم يبلغ عدد ما ينقرض في أسبوع، أو في شهر، أو في 

سنة؟ يؤمن العلماء بأن النباتات هي املفتاح لعالج شافي للعديد من األمراض. هكذا، التؤدي خسارة كل نوع 
نبات إلى إحداث ضرر الميكن إصالحه في النظام البيئي فقط، بل هي أيضاً فرصة ضائعة من فرص التنمية 

املستقبلية.

تشير أرقام الصندوق العاملي للحياة البرية بأن اإلنسان يحتاج في املتوسط إلى ٢٫٢ هكتار (يساوي حجم 
الهكتار حجم ملعب لكرة القدم) كي ينتج ما يستهلكه كل عام ومردم إللقاء ما تبقى من نفايات.

التحول إلى أمناط حياتية  
مستدامة

«يتزايد اهتمام املستهلكني  مبا يكمن 
خلف  السلعة التي يشترونها. إلى 
جانب اهتمامهم بالسعر والنوعية، 
فهم يريدون معرفة كيف وأين ومن 

قام بإنتاج تلك السلعة.»
[كالوس توبفر،

املدير التنفيذي لبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة]

نقل اخلبرات املعرفية
لطاملا استخدمت الشعوب، 

أسلوب السرد القصصي؛ 
لتمرير القيم والثقافات إلى 

األجيال الالحقة.

وإلى اليوم ما زالت بعض 
اجلماعات واملنظمات غير 

احلكومية، وغيرها من اجلهات 

ذات الصلة باالستدامة، 
تستخدم األسلوب عينه؛ 

لتوصيل رسالتهم من خالل 
قصص النجاح.

يشارك مشروع: «شباب... 
معاً نحو تنمية مستدامة» 

في دفع اجلهود العاملية الرامية 
إلى  تعزيز املعرفة والثقافة  

قدماً، من خالل تقدمي املعلومات 
الوافية عبر موقع البرنامج 

على شبكة اإلنترنت بطريقة 
مبتكرة.

طريقتنا هذه ال تقوم على 
مجرد السرد الوصفي، بل تعنى  

باستعراض شبكة قصصية  
متسلسلة ومتكاملة حول 

املعارف والقيم واملبادئ، التي  
(تروي عطش من يتصفح موقع 
YXC ويقرأ محتوياته في رحلة 

نحو املعرفة، واإللهام).

[www.youthxchange.net/

main/case-basedknowledge.

asp]

[www.footprintnetwork. org]. 

وانظر أيضاً: 
تقرير / الكوكب احلي، ٢٠٠٦

[www.panda.org /news_facts/
publications/ living_planet_report/
index.cfm]  

:www...
youthxchange.net 
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ً، هل نحن جميعاً نتساوى في املسؤولية؟ ال.. ليس فعلياً! أليس التباين بني الدول هائالً ويستدعي الدهشة  إذا
فعالً؟! ففي الوقت الذي يستهلك الفرد في امريكا الشمالية 9.4 هكتار في السنة (باملتوسط العام)، واالوروبي 

يستهلك 4.8 هكتار سنويا، فإننا جند أنه  في أفريقيا تصل النسبة الى 1.1 هكتار، في حني تنخفض النسبة في 
الهند ليكون نصيب الفرد الهندي 0.8 هكتار!

هذه املعطيات هي مجرد حساب للمتوسط العام حيث التباين موجود وبقوة بني األغنياء و الفقراء في البلد نفسه.

إن نسبة الـ 20% التي متثل أغنى األشخاص في العالم تستهلك حوالي 75% من موارد الكوكب الطبيعية.

تساوي ثروة أغنى 225 فرد في العالم الدخل السنوي ملا نسبته 47% من أفقر سكان العالم، ممن يبلغ عددهم 
2.5 مليار نسمة.

يوضح ذلك أن توزيع االستهالك يعاني أيضاً من اختالل حقيقي. هذا الدليل سيقدم توضيحاً لهذه التناقضات 
واالختالالت كما سيقدم بعض احللول العملية حول تغيير أمناط معيشتنا. ونسوق هنا مثاالً للتوضيح حول توزيع 

الغذاء: يعتقد الكثيرون أن كوكبنا ال ينتج ما يكفي لتغذية سكانه. وهذا خطأ، 

ألن التوزيع غير العادل وال املتساوي للغذاء هو السبب الرئيس وراء وجود 800 مليون شخص يعانون من سوء التغذية 
في العالم اليوم.

البصمة البيئية:

هي وسيلة لقياس تأثير  متطلبات 
اإلنسان على البيئة وتستخدم 

ملقارنة تأثير البيئة على أنشطة 
حياتنا (األكل، والقيادة، وشراء 

األشياء إلخ)، ومدى قدرة الطبيعة 
على توفير ما يتطلبه االستهالك 

البشري.
تقوم البصمة البيئية بحساب مقدار 
الضغط على البيئة، من خالل حساب 
مقدار املناطق البرية والبحرية الالزمة، 

لتوفير املوارد التي تفي مبتطلبات اإلنسان، 
واملساحة من االرض لدفن نفاياته. 

حيث يتيح لنا حتديد اإلجراءات 
املطلوبة وحتليلها. 

وفقا لتقرير عام 2006 (الكوكب 
احلي)، الصادر عن الصندوق العاملي 

للطبيعة، ومن انتاج شبكة البصمة 
العاملية: أن البصمة األيكولوجية  

للبشرية، كانت في عام 2003 أكبر بـ 
٢٥٪ من املقدرة االستيعابية احليوية   
للكوكب. ويتنبأ التقرير بأن الكوكب 

مع حلول  عام 2050 سيحتاج  الى 
سنتني ؛ لتجديد ما كان يحتاج فيه 

لسنة واحدة، إذا استمر العالم على 
نهجه االستهالكي احلالي.

[www.footprintnetwork.org]

هل تريد معرفة مقدار بصمتك على 
البيئة؟

أبحر عبر موقع:
[http://ecofoot.org]

في األعوام من  2000-2002 ارتفع عدد 
من يعانون من نقص التغذية في جميع 

أنحاء العالم إلى 852 مليون إنسان، 
815 مليون منهم في البلدان النامية، 

28 مليون في البلدان التي متر مبراحل 
انتقالية 29 مليون في البلدان الصناعية.

املصدر:
[www.wfp.org/aboutwfp/

introduction/hunger_what.asp? 

section=١&sub_section=١]

إلى أي مدى تتوافق عاداتك االستهالكية 
مع مبادئ االستهالك املستدام ؟ كم 

من الكواكب سنستنفد طاملا أن اجلميع 
«استهالكيون» بطريقتك ذاتها ؟ 

انتقل إلى قسم (اختبارات و ألعاب) 
واقرأ : [راقب خطواتك]  

لقد قمنا  بإدراج عدد من  االلعاب 
ملساعدتك في اإلجابة عن  هذه األسئلة.
حتذير : بعض االختبارات واملسابقات  قد 
يفاجئكم،  أو يصدمكم  بشكل يدعو 

للتفكر . نرجو أن حتافظ على هدوء أعصابك 
.. ولكن ليس كثيرا !!

:www...
youthxchange.net 



15

تنمية مستدامة نحو  معاً 

التناقض بني البلدان صارخ وكبير؛  لقد أصبح الهدر الغذائي أمرا شائعا في اتمعات الغنية, ففي اململكة املتحدة 
يبلغ معدل الهدر الغذائي 30–40% (غذاء يرمى دون أن ميس) وهذا  الرقم مثير للصدمة حقا ! أما  في الواليات املتحدة 

االمريكية  فإن40–50%  من احملاصيل الزراعية يتم إعدامها. هذا الهدر  ليس هدرا للمال فقط . . بل ويؤدي   الى 
سلسلة من االنتهاكات للبيئة  ايضا: فاملزيد من الهدر يعني:

ً من املواد الكيماوية  املستخدمة في الزراعة كاألسمدة و املبيدات احلشرية. ⊲ مزيدا
ً من الوقود املستخدم في  عمليات النقل. ⊲ مزيدا

ً  من األطعمة املتعفنة التي تتسبب في إطالق غاز امليثان (من أكثر الغازات الدفيئة  ⊲ مزيدا
الضارة التي تساهم في تغير املناخ).

ً ممكناً؟! ولكن اليس أمر  احلد من الهدر الغذائي وبالتالي  تقليل  اخلراب البيئي أمرا

من الواضح أننا في الوقت الذي سنتمكن من السيطرة على الهدر الغذائي و احلد منه ،فإننا سنساهم فعلياً في 
إنقاذ البيئة من كثير من الكوارث و األهم من ذلك أننا سنقدم حالً جذرياً ملشكلة الفقر. (بنك الغذاء) هو أحد احللول 

املمكنة و املنطقية التي ساهمت بالفعل في حل جزئي للمشكلة في عدد من البلدان.. و لكن.. كم من القضايا ـ 
كهذه ـ ميكننا أن نتعامل معها في حياتنا اليومية؟  و كم منها تلك التي نستطيع أن نوجد لها حلوالً جذرية ؟

مشروع «حفظ النعمة» في سورية 
هل تسألت يوماً ماذا يحدث للفائض 

من الطعام املقدم في احلفالت 
الباذخة، األعراس و املناسبات 

اتلفة؟ لقد جرت العادة في سورية 
و في العديد من البلدان العربية أن 
يقيم الناس األثرياء حفالت عامرة 

تقدم فيها كميات من الطعام 
املتنوع تفوق حاجة  وطلب الضيوف 

املدعوين مما يؤدي إلى أن تُرمى 
بالتالي هذه الكميات في النفايات 

....، وقد تداعى فريق من الناس في 
سورية إليجاد حل عملي فعال لهذه 
الظاهرة االستهالكية التبذيرية من 

منطلق ديني وأطلقوا على مبادرتهم 
التي حتولت إلى جمعية خيرية اسم 

«حفظ النعمة» ، ومن خالل هذه 

املبادرة االجتماعية اإلنسانية اخليرية 
استطاعوا القيام بحفظ، تعليب 

،تغليف ونقل الفائض من الطعام 
وتوزيعه على العائالت الفقيرة. 

اليوم بعد أن أصبحت «حفظ 

النعمة « جمعية مرخصة، أخذت 
نشاطاتها تتراوح من جمع الطعام 

الزائد من املطاعم، الفنادق، احلفالت 
إلى قبول التبرعات العينية من 

مالبس، مفروشات، أجهزة كهربائية 
مستعملة، أدوية غير منتهية 

الصالحية واملقدمة من جتار، صناعيني، 
وأشخاص عاديني، وقد مت جتهيزمطبخ 

كبيرحيث يقوم طاقم متخصص 
بتحضير وجبات يومية آلالف الناس 

احملتاجني ، وبهذه النشاطات فإن هذه 

ً خيرياً، إنسانياً  اجلمعية تؤدي دورا
 ً ً وهي تعتبر منوذجاً فريدا وبيئياً مميزا

من املفيد أن يستفاد منه و يكرر في 
بلدان أخرى. 

http://www.hifz.org

اجلدول في الصفحة الالحقة: (وضع 
األولويات  في املنظور الصحيح) يقدم 
مقارنة بني امليزانية التقديرية الالزمة 

لتحقيق أهداف خطة التنمية لأللفية 
(انظرص 16) وبني ما ينفق فعليا في 

مجاالت متعددة:  كالتسليح واخلدمات 
العسكرية و تغذية احليوانات األليفة و 
منتجات العناية بها  و على املشروبات 

الكحولية و شراء احللويات املثلجة و 
اآليس كرمي و منتجات العناية باجلسم 

و الرحالت و غيرها من الكماليات.
(إنه غذاء مقابل التفكير)
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األهداف االمنائية لأللفية: ما األهداف التي ينبغي أن نحققها...
(حتى عام 2015):

1.القضاء على الفقر املدقع واجلوع
الغاية 1  :  تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر  واحد إلى النصف

الغاية 2 : تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إلى النصف
تخفيض عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الى النصف ◀

2:  حتقيق تعميم التعليم االبتدائي
الغاية 3 : كفالة متكن األطفال في كل مكان، سواء الذكور أو اإلناث، من  إمتام مرحلة التعليم البتدائي

3: تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
الغاية 4 : إزالة التفاوت بني اجلنسني في التعليم االبتدائي والثانوي  ويفضل  أن يكون ذلك بحلول 

عام 2005، وبالنسبة جلميع مراحل  التعليم في موعد ال يتجاوز عام 2015 

4:  تقليل وفيات األطفال
الغاية 5 : تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني

متديد فترة التأمني الصحي لألمومة والطفولة ◀  

التطعيم ضد األمراض لألمهات واألطفال في الدول األشد فقرا ◀ 

5: حتسني الصحة النفاسية
الغاية 6  : تخفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أرباع

تعميم وإتاحة خدمات الصحة اإلجنابية ◀

6. مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغيرهما من األمراض
الغاية 7 : وقف انتشار فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز

الغاية 8 : وقف انتشار املالريا وغيرها من األمراض الرئيسة

7.كفالة االستدامة البيئية
الغاية 9  :  إدماج مبادئ التنمية املستدامة في السياسات والبرامج القطرية، والعمل على   انحسار وفقدان املوارد البيئية

احلد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي من خالل تقدمي الدعم للمحميات ◀

الغاية 10 :  تخفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم احلصول باستمرار على  مياه الشرب 
املأمونة وخدمات الصرف الصحي األساسية إلى  النصف

الغاية 11: حتقيق حتسني كبير ملعيشة ما ال يقل عن 100  مليون من سكان األحياء الفقيرة

8: إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية
الغاية 12 : املضي في إقامة نظام جتاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد  بالقواعد والقابلية 

للتنبؤ به، وعدم التمييز يشمل التزاما باحلكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطأة الفقر -  على 
الصعيدين الوطني والدولي

ً وهي تشمل: دخول صادرات أقل البلدان  الغاية 13: معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا
 ً ً إلى األسواق، معفاة  من التعريفات اجلمركية، ودون اخلضوع للحصص، وبرنامجاً  معززا منوا
لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان الفقيرة واملثقلة  بالديون،  وإلغاء الديون الثنائية 

الرسمية، و زيادة املساعدة اإلمنائية  الرسمية إلى البلدان ، التي أعلنت التزامها احلد من الفقر

الغاية 14: معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية غير الساحلية ، والدول  اجلزرية الصغيرة 
النامية

الغاية 15  : املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية ؛ باتخاذ تدابير على  الصعيدين 
الوطني والدولي جلعل حتمل ديونها ممكنا على املدى  الطويل 

و العمل على تنفيذ  ,وتفعيل مبادرة (HIPC) املتعلقة بالدول املثقلة بالديون.

الغاية 16:التعاون مع البلدان ؛ لتوفير   فرص عمل الئقة و منتجة للشباب

الغاية 17 : التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية إلتاحة العقاقير  األساسية بأسعار 
ميسورة في البلدان النامية

الغاية 18 : التعاون مع القطاع اخلاص إلتاحة فوائد التقنيات احلديثة،  وبخاصة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال

حتسني البنية التحتية للهاتف احملمول في البلدان النامية ◀ 

وضع األولويات  في منظورها الصحيح...
 بالدوالر 

االمريكي/ مليار

54/62

29.6

11

0.4/0.6

6.1

3.5

23

22.1

3.2

12/13

10

20

10.2 

-80

9.9 

63.2

ال معطيات

ال معطيات

56

باملقارنة مع ما ننفقه اآلن على ....

املعدات  واخلدمات العسكرية

أغذية احليوانات األليفة ومنتجات العناية بها

املشروبات الكحولية

اجلراحة التجميلية

اآليس كرمي واحللويات املثلجة

مالبس  الرضع  وأحذيتهم

مستحضرات التجميل وأدوات النظافة

منتجات فقدان الوزن

قطف وتنسيق الزهور

الرحالت البحرية

عبوات املياه 

اوهرات والساعات

لعب القمار على االنترنت

املعونات الزراعية

السياحة  والسفر

االعالنات التجارية

العاب الفيديو

ادرات غير املشروعة

استهالك االلكترونيات الرقمية

أين

في جميع أنحاء العالم

امريكا الشمالية

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية.

الواليات املتحدة األمريكية.

الواليات املتحدة األمريكية

أوروبا الغربية

أوروبا

في جميع أنحاء العالم

الواليات املتحدة وأوروبا

في جميع أنحاء العالم

الواليات املتحدة األمريكية.

الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد 
األوروبي واليابان

اوروبا

في جميع انحاء العالم

في جميع انحاء العالم

في جميع انحاء العالم

في جميع انحاء العالم

في جميع أنحاء العالم

السنة

2005

2006

2004

2004

2004

2005

2005

2004

2005

2005

2006

2005

2005

2004

2005

2007

2006

2005

2006

بالدوالر
االمريكي/ مليار

1,001

37

56

8.5

36.6

16.8

48.2

49.2

40

28.3

100

59.4

12

321

348

451

23

322

167

*املبالغ املالية التقديرية الالزمة سنوياً.

امليزانية التقديرية ألهداف البرنامج إالمنائي لأللفية  ما تزال مثيرة للجدل،  األرقام املذكورة  في اجلدول مأخوذة  من إحصائيات رسمية ( انظر املصادر ص ٨٣-٨٢) و ال يوجد تقدير علمي واضح، 

اجلدول ال يقدم ، و ال ينوي تقدمي مقترحات لتحويل النفقات من بند إلى آخر  بل يهدف ببساطة شديدة إلى إظهار التناقص الواضح و االختالل في نظرتنا و تقديرنا ألولويات اإلنفاق. ، مت إجراء  البحث  بني يناير و مارس ٢٠٠٧ 

*
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اعتالل الدماغ اإلسفنجي البقري

األغذية املعدلة وراثياً: هناك نقاش حاد حولها 
حالياً. ينبغي أن يقرأ املستهلك الواعي حول 

هذا املوضوع ليتمكن من التزود باملعرفة التي 
تساعده على بناء وجهات نظره.

ملزيد من املعلومات 
[www.foodbiotech.org]

الصحة هي الثروة، هذا ما تخبرنا به األمثال القدمية وهي حقيقة الشك في صحتها. ومن  املالحظ أن الناس صاروا 
يفضلون األمناط املعيشية التي تتمحور أكثر وأكثر حول صحتهم. وينبغي التنويه هنا أنه من الضروري النظر إلى 

الصحة الشخصية من خالل منظور أوسع هو صحة كوكب األرض أيضاً، ألن التغييرات في األمناط املعيشية يجب 
أن تنعكس إيجابياً على الكوكب وعليك شخصياً في آن واحد.

يشكل الغذاء رابطة أساسية بينك وبني كوكب األرض. فهناك الكثيرون ممن يقومون باختيار منتجات غذائية صحية، 
تتميز في نفس الوقت نفسه بكونها أنتجت بطريقة تسبب أقل ضرر ممكن للبيئة، وبأنها تتعامل مع احليوانات 

بطريقة إنسانية. عالوة على ذلك، يريد الناس أن يكون الطعام الذي يشترونه آمناً وال يحتوي على أية مفاجآت مؤذية.

ً ـ مثل مرض جنون البقر، ومرض احلمى القالعية، والديوكسني في  لقد أدت سلسلة من األزمات الغذائية مؤخرا
الدجاج- إلى إظهار اهتمام نشط باخليارات الغذائية املضمونة واألكثر استدامة من قبل املستهلكني (مثل التي 

تستخدم فيها األسمدة العضوية، والطويلة األمد واخلالية من  العناصر املعدلة وراثياً).

القرار في النهاية بيد املستهلك و لقد بدأ املستهلكون بالفعل املطالبة بتقدمي معلومات أكثر حول املواد 
الغذائية املوضوعة على رفوف امعات االستهالكية. هل حتتوي علبة الطماطم هذه على عناصر معدلة وراثياً؟

املستهلكون واملزارعون

استعادة االرتباط:
أصبحت األسواق التي يديرها املزارعون 

شائعة ومنتشرة، كما وأصبحت 
كذلك بديالً مناسباً في  العديد من 

املناطق احلضرية في جميع أنحاء 
العالم.  ومن املمكن ترخيصها؛ لكي 

تصبح أكثر رسمية.
إن املفهوم املعتاد لهذه األسواق، 

أنها املكان الذي يبيع فيه املزارعون 
منتجاتهم مباشرة إلى املستهلك.

[www.cafarmersmarkets.com]

 توجد هذه األسواق في العديد من 
املدن، ومنها على سبيل املثال: أسواق 

شافيل، فرنسا ـ
[www.greentrade.net/sp/default.

html];

أسواق لندن:
[www.lfm.org.uk];

 ميالنو/ السوق احليوي في اسوال:
 [www.cantierisola.org/bio/index.htm]; 

سان فرانسيسكو ـ أسواق مزارعي 
فيري بالزا/ 

[www.ferryplazafarmermaket.com]

التغذية، الصحة، اجلمال:

هي األعمدة الرئيسة الثالثة في موقعنا على 
اإلنترنت عبر منتدى : (جلسدك عليك حق) هناك 

الكثير من الفوارق ما تزال  موجودة في جميع 
أنحاء العالم ، بشأن احلصول على الغذاء،

والرعاية الصحية. فنحن نعيش في عالم من 
التناقضات القوية!

لهذا يقدم  قسم (حقائق و أرقام)  معلومات 
متكاملة حول : 

 [اجلوع]، [األغذية العضوية]، ( األكالت الضارة ) 
[ إنتاج اللحوم] [واملياه النظيفة] ، [هدر الغذاء 

]، [التلوث في األماكن املغلقة] 
[املطر احلمضي]...

إنها  مجموعة من القضايا املترابطة ! (إنه عالم 
معقد حقاً).. ولكن هناك طرق بسيطة للبدء 

في (التغيير!) للمزيد قم بزيارة  قسم: (املتجر)  
الكتشاف املواد الغذائية، واملشروبات العضوية: 

[اآليس كرمي العضوي]،[غذاء الروح] ، وكبديل 
لألغذية السريعة ميكنك (التعرف إلى): [الغداء 

الهندي]، وغيرها من املواضيع...

احـتــرس

«التوجد قضية أكثر إحلاحاً من 
الهواء الذي نتنفسه، سواء 

ً لصقر كان  أكان ساخناً أو باردا
أم إلنسان»

[املمثل جاك نيكلسون]

:www...
youthxchange.net 
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«بالكيلوغرام» . يتطلب انتاج 
«نصف ليتر» من ماء الزهر كمية 

كيلوغرام واحد من األزهار.
يستعمل «ماء الزهر» في حتضير 

العديد من أطباق احللويّات في 
منطقة حوض البحر املتوسط 

وباألخص في لبنان حيث يُستعمل 
في حتضير «القهوة البيضاء» وذلك 

بإضافة بضع قطرات منه الى املاء 
الساخن يضاف اليها السكر حسب 
الذوق، فينتج مشروباً صحياً يساعد 

على الهضم.و يستعمل أيضا» في 
وصفات الطب الشعبية حيث يرّش 
على وجوه املرضى و أولئك املغشى 

عليهم. 

http://www.mectat.com.lb/

metopics/metopics/Harvesting/

Orange.htm

هل اللحم الذي أرغب بشرائه قد حقن بالهرمون؟

املسألة كلها تتعلق باالختيار: فالبعض قد ال يهمهم إذا كانت العناصر املعدلة وراثياً موجودة في الطعام، لكن ما 
يهم هو توافر معلومات كافية حتى يتمكن الناس من القيام بخياراتهم الشخصية.

إن تناول أغذية عضوية أو االقتصار على الغذاء النباتي هي خيارات يقوم بها بعض الناس وتتعلق بالنمط املعيشي 
الذي يختارونه، وغالباً ما يحدث ذلك سعياً لتحقيق صحة أفضل. وهذه اخليارات هي خيارات جيدة للبيئة أيضاً.

انتاج دجاجة تزن ١كيلوجرام يتطلب ٣٥-٢٥ كيلو جرام من احلبوب، وعندما يتبع شخص واحد نظاماً غذائياً خالياً 
ً أقل  من  اللحوم، فانه، يساهم في حفط: (التربة، املاء والطاقة...إلخ)، فتناول الدجاج بدالً من اللحوم يعني ضررا

للبيئة مبقدار ١٥ مرة لكل حصة طعام.

أن نحترس معناه أن نحافظ على نظافة بيوتنا مع االنتباه إلى أن معظم الكيماويات التي نستخدمها في العناية 
الشخصية واملنزلية هي ملوثات خطرة للبيئة. فالعديد منها يحتوي على مواد كيميائية تزيد من مستويات 

التلوث العالية بالفعل، وال تتحلل عضوياً.

التأثيرات احملتملة يجب أن يتم بحثها 
ودراستها قبل تقدمي أي معلومات.

 

☺خطوات أساسية
كل واشرب بطريقة صحية قدر استطاعتك، مزيد من الطعام الطازج ومواد مضافة أقل وأطعمة أقل تصن دع اتمعات 

اإلستهالكية تعرف أنك تريد البطاقات التي حتتوي معلومات عن الطعام الذي تأكله.

اختر االغذية املوسمية احمللية.

E حاول االبتعاد عن اللحوم التي علفت بكثافة.

E ابحث عن معلومات حول األغذية املعدلة وراثياً وما يتعلق بها من  أنظمة في بلدك.

E تناول املكمالت الغذائية إذا شعرت أنك حتتاج لها بالفعل. وقم باختيار املكمالت التي صنعت من عناصر 

طبيعية بدالً من املكمالت الكيميائية.

E تعلم ماهي مدلوالت (أرقام E) التي تدل على وجود ألوان ومنكهات في األطعمة.

هناك حملة لتحالف الغذاء الزراعي 
والبيئي املستدام تدعو إلى االهتمام 

مبراقبة «أميال الطعام» 
[www.sustainweb.org/chain _fm_index.asp]

بشكل خاص ابتعد عن األرقام من  
E 100 الى ١٨٠ من امللونات، وثاني 
اكسيد الكبريت E220 ومقاومات 

األكسدة E ٣٢٠ الى ٣٢١ واجللوتامات 
األحادية الصوديوم. وملزيد من 

[www. hacsg.org.uk] :املعلومات

حصاد أزهار البرتقال، مغدوشة، 

لبنان

يندرج استخراج «ماء االزهار» 
والزيوت األساسية وصناعة املربى من 
البرتقال املّر في اطار احلرف التقليدية 

في بعض القرى اللبنانية ...تقع 
قرية مغدوشة قرب مدينة صيدا 
حاطة  في جنوب لبنان على تلّة مُ
ببساتني البرتقال وهي مشهورة 

بقطف أزهار الليمون وصناعة 

كائنات حية دقيقة قابلة للتحلل 
السريع حتت الظروف الطبيعية 

(هوائية/ال هوائية)، معظم املواد 
العضوية مثل (فضالت الطعام و 

أوراق الشجر )هي مواد قابلة للتحلل 
املصدر:

[http://glossary.eea.europa.eu/

EEAGlossary]

املنتوجات التالية منها:ماء الزهر، 
مربّى زهر الليمون،مربّى البو صفير 

الزيوت األساسية التي تستعمل 
في تصنيع العطورات و العالج 

بها (خاصة للتخلصّ من الضغط 
النفسي). في نهاية شهر شباط 

وبداية شهر آذار تكون أزهار شجرة 
 Citrus) (بو صفير) البرتقال املّر

 (aurantium var.amara or bigaradia

في أوجها. في هذا الوقت تقطف 
االزهار باليد وتُفرز وتباع في السوق 
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املواد الكيمائية: اموعة املؤذية 

لها نهاية.

جنحت احملادثات الهادفة لوضع 
اتفاقية دولية ملزمة بشكل قانوني 

إلنهاء استخدام امللوثات العضوية 
الثابتة (POPS) في مايو لعام 

٢٠٠١.وكان ١٢٠ مسؤوالً حكومياً 
قد أكدوا أن ما ينتج عن مجموعة 

مبدئية من اثنتي عشرة مادة 
كيماوية سامة، مبا فيها الدي دي 

تي و (PCBs) والديوكسني، يجب أن 
تلغى وحتظر متاما. 

دخلت اتفاقية استوكهولم الى حيز 

التنفيذ في مايو ٢٠٠٤ بعضوية ٩٨ 
دولة. (٩٧ دولة باالضافة الى  دول 

االحتاد األوروبي).
 للمزيد من املعلومات بشأن امللوثات 
العضوية الثابتة  و دور (UNFP) في 

احلملة االنتخابية لهذه االتفاقية:
[www.chem.unep.ch]

من املستهدف؟

حسب برنامج االحتاد االوروبي 
(REACH)، وهو هيئة التسجيل 

والتقييم والترخيص للمواد 
الكيميائية، فأن البيئة قد تعرضت 

خالل السنوات الـ ٥٠ املاضية 
ألكثر من ٧٥،٠٠٠  صنفاً من املواد 
الكيميائية، أما في وقتنا احلاضر، 

فقد مت العثور على  ما يقارب 
٣٠٠ صنف من املواد الكيميائية 
االصطناعية في أجسام البشر.

وكذلك تبني أن األطفال الرضع 
حديثي الوالدة، تنتقل إليهم املواد 

الكيميائية االصطناعية من أمهاتهم 
. وأن ما يقارب ٢٩٤٫٨٣٥ طنا من 

املبيدات تستخدم في املنازل، واحلدائق، 
واملروج، ينتج عنها مشاكل تتعلق 
باخلصوبة والصحة اإلجنابية. كما 

وتقدر (منظمة الصحة العاملية) أن 
ما يقارب ٢٠٠,٠٠٠ شخص يلقون 

مصرعهم في جميع أنحاء العالم ، 
كل عام ، كنتيجة مباشرة  الستخدام 

املبيدات احلشرية السامة.
[www.pesticideorg]

   /www.who.int/topics]

[pesticides/en 

 

☺خطوات أساسية

هناك خطوات بسيطة ميكننا القيام بها للتخفيف من استخدام املواد الكيميائية:
E تعرف على منتجات مواد التنظيف عامة، ومواد التجميل خاصة: محتوياتها، وما تأثيرها عليك وعلى البيئة؟

E استعن باملنتجات الصديقة للبيئة واخلالية من األذى كلما أمكن، واستخدم أقل كميات ممكنة (بشكل 
عام استخدم كمية أقل من التي ينصح بها)

E فكر ملياً في عدد املرات التي حتتاج أن تقوم بغسل ثيابك فيها، جتنب التنظيف اجلاف للمالبس، ألن 
السوائل املستخدمة في التنظيف اجلاف غالباً ما حتتوي على مواد كيمائية شديدة التلوث.

.ً ً الستخدام املبيدات، استخدم أقلها ضررا E إذا كنت مضطرا
E عندما تقوم بزيارة طبيبك، قم بسؤاله عما إذا كان  العالج املوصوف هو العالج األخف الذي ميكن أن يؤثر 

بفاعلية في الوقت نفسه.
E قم بتنظيف وترتيب خزانة الدواء، وسارع بإعادة جميع األدوية التي انتهى تاريخ فعاليتها إلى الصيدلي، 

كي يقوم بالتخلص منها، وسلم األدوية الصاحلة لالستخدام، التي لم تعد بحاجة إليها، إلى الصيدليات 
التي جتمعها لألشخاص احملتاجني.

ستجد املزيد من املعلومات في مواقع 
االنترنت التالية : ... 

[www.pmac.net/pestenv]
[www.ianr.unl.edu/pubs/pesticides/

index] 
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املواد الكيميائية اخلطرة موجودة أيضاً في الهواء الذي نتنفسه. ومن اجلدير بالذكر أنه بحلول عام ٢٠٣٠، وألول 
مرة في التاريخ، سوف يسكن غالبية الناس (٪٦١) في املدن عوضاً عن الريف . ولألسف، أصبح تلوث الهواء إحدى 

السمات املؤكدة للحياة احلضرية في املدن.

إن نوعية الهواء الرديئة تؤثر سلباً على صحة سكان العالم بطريقة مخيفة, في كل من الدول املتقدمة والدول 
النامية على حد سواء. لقد أدى تلوث الهواء إلى زيادة كبيرة في عدد األشخاص الذين يعانون من الربو وأمراض 

احلساسية في املدن. وبالنسبة لألشخاص الذين يشتد عليهم املرض، جند أنهم مضطرون للبقاء داخل منازلهم 
عندما ترتفع مستويات التلوث .

و باإلضافة إلى كل ما تقدم، فإن التلوث الكيميائي و البيولوجي  في البيئة املغلقة يؤثر سلباً على الصحة، وذلك 
وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العاملية لعام ٢٠٠٢ التي أوردت  أن  تلوث الهواء في األماكن املغلقة مسؤول عن 

٪٢٫٧ من مجمل األمراض التي  تصيب اإلنسان وتشكل  بالتالي عبئاً عاملياً،

كما وجدت الوكالة األمريكية حلماية البيئة في دراسة لها حول مستوى التلوث: أن امللوثات في األماكن 
املغلقة قد تكون  ٥-٢ أضعاف  مثيالتها من امللوثات في األماكن املفتوحة. و في بعض األماكن قد تصل إلى 
١٠٠ ضعف، و هذا بال شك مؤشر خطير عن نسبة التلوث في البيوت و املكاتب و غيرها من األماكن املغلقة.

[www.who.int/topics/air_ pollution_
indoor/en/index.html] 

املصدر: 
[www.epa.gov/iaq/pubs/hpguide.html] 

توفر وكالة حماية البيئة معلومات 
وافية حول نوعية الهواء ، وامللوثات 

وتأثيرها على الصحة و طرق احلد من 
التلوث في األماكن املغلقة.

[www.epa.gov/iaq/index.html]

هل في التدخني سلوك رشيد؟

وفقا ملنظمة الصحة العاملية فإن 
التدخني يقتل ما يصل الى نصف 
أولئك الذين يتعاطونه. ومع ذلك 
فإنه يستهلك على نطاق واسع 

نظرا إلنخفاض أسعاره و شدة تأثير 
شركات إنتاجه على نطاق واسع، 
فضال عن نقص الوعي مبخاطره، 
وعدم اتساق سياسات مكافحة 

استهالكه. و عموما، فإن استهالك 
مشتقات التبغ آخذ في االزدياد (رغم 
تراجعه نسبيا في البلدان ذات الدخل 

املرتفع). و هذا الوباء آخذ في التحول 
إلى العالم النامي ، حيث إن أكثر من 

٨٠ ٪ من مدخني العالم يعيشون 
في البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط. 
 وإضافة إلى ذلك، فإن للتدخني آثار 

سلبية على اإلقتصاد الوطني: ففي 
عام ٢٠٠٨ ، أنفقت وزارة الصحة 

التونسية أكثر من ٢٠٠ مليون دينار 
(١٠٠ مليون يورو) على األمراض 

املرتبطة بالتدخني و عشر هذه امليزانية 
على حمالت الوقاية و التوعية.

نصائح للشباب: ملاذا شعار «ال 

☺  خطوات أساسية
 علينا جميعاً االعتناء بأجسامنا 

من خالل تبني سلوكيات صحية:
E إذا كنت متلك اخليار، قم 

بالسير  عبر احلديقة بدالً من 
الطريق العام.

E توقف عن التدخني أو قم 
بتخفيف عدد ما تدخنه من 

سجائر.  
E ال تنس أن متارس الرياضة 

شكل يومي، حيث ال ميكنك 
تخزين  اللياقة البدنية 

لالستفادة منها عند كبر 
سنك.

للتدخني» هو األنسب إليك؟ 
- ألن لديك نفس جديد 

- ألنك حتافظ على أسنانك بيضاء 
- ألنك تقي نفسك من التجاعيد 

حول الفم 
- ألنك حتافظ على جلد مشرق 

- ألنك قادر على تسلق الساللم دون 
ضيق في التنفس 

- ألنك ال تستيقظ كل صباح مع 
البلغم 

- ألنك توفر املال لهواياتك.

:www...
youthxchange.net 
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التــنـقـــل

«إن وسائل النقل هي التي ستحدد 
جناح أو فشل استدامة أية مدينة».

[ريشارد روجرز، مهندس معماري]

حركة املرور في تايباي،
مجلة الغد ، عدد ٢ لعام ١٩٩١

سهولة احلركة كانت دائماً من السمات األساسية وااالت الداعمة للتغيير والتحسني املستمر في النشاط 
اإلنساني. لقد شهدنا على مدى القرون تعدد وسائط النقل وتنوعها، وكبر حجمها، وبالتالي تزايد قوتها 

وسرعتها. لكن هذا التقدم كان له ثمنه.

وفقا لتوقعات البنك الدولي فإن املؤشرات لعام ٢٠٠٥ تفيد بأن العدد احلالي للسيارات و املركبات التجارية، 
١,٦ مليار، و بالنظر إلى معدل الزيادة  ٢٠٣٠  ليصل إلى  والذي يبلغ ٨٠٠ مليون،  من املتوقع أن يزداد بحلول عام 

السكانية فإن النسبة ستكون سيارة لكل ٥ افراد.

ففي بعض البلدان مثل (البرازيل، الصني، الهند، جمهورية كوريا اجلنوبية ، املكسيك، بولندا، روسيا و تايالند) 
تزداد رغبة األفراد في التنقل الفردي حاملا تتوفرلهم املقدرة املالية، مما سيؤدي حتماً إلى زيادة الطلب على 

السيارات.

وعلى الرغم من زيادة وعي األفراد حول مشاكل البيئة وتلوثها الناجت عن ازديادحركة النقل، فإن معدل امتالك 
السيارات اخلاصة في تزايد أكثر!.

 ازداد معدل سرعة التنقل ومتوسط 
طول الرحلة ازداد أيضاً (أربعة أضعاف 

لكل عاصمة):
[www.wbcsdmobility.org]

[www.oica.net/htdocs/Main.htm]

النقل املستدام:

ً لألثر البالغ الذي تتركه حركة  نظرا
املرور على نوعية احلياة في املناطق 
احلضرية، فقد حاول  فريق «بدائل 

عملية للسيارات» إيجاد منهج 
بديل. فكان أن أنشئت مؤسسة   

(Stattauto) األملانية، التي تقدم 

برنامج «التشارك» في استخدام 
السيارات دون احلاجة المتالك 

سيارة خاصة.هذه املؤسسة هي 
املنظم لشبكة «مدن خالية من 

السيارات» / التعاون األوروبي للنقل 

احلضري املستدام.
امتدت ظاهرة «تشارك السيارات» 

إلى اإلنترنت؛ حيث أنشئ موقع 
لإلنترنت يحتوي على معلومات حول 

٨٥٠٫٠٠٠ موقعاً  للرحالت في أكثر 
من ٧٠ دولة  من كل قارات العالم.

للمزيد من املعلومات:
 

[www.stattauto.de]; [www.

carsharing.net]; [www.agenda21. 

bremen.de/carfree]; [www.toshare.

org]

بصمة وسائل النقل:

تعتبر وسائل النقل مسؤولة عن 
(ثلث) األسباب التي تؤدي إلى 

االحتباس احلراري؛ والذي أدى بدوره 
إلى تغييرات مناخية خطيرة كانت 

مبثابة جرس إنذار، ملدى خطورة 
وسائل النقل حيث إنها تطلق  ٪٤٠ 

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
في أوروبا ، أغلبها ناجت عن  املواصالت 

البرية.
تتزايد االنبعاثات الناجمة عن 

حركة النقل بوتيرة أسرع ، من 

تلك الناجمة عن العوامل األخرى 
كالبيوت الدفيئة، مثال بنسبة ٪٢ 

سنوياً، وذلك منذ عام ١٩٩٠(إجمالي 
النمو: ٪+١٧ من املواصالت البرية 

و+١٢ ٪ للمواصالت اجلوية)

[europa.eu.int/eur-lex/en/ com/
cnc/2004/com2004_ 0060en01.

pdf]; [www.uitp.com/Project/pics/ 
susdev/BrochureUK.pdf]
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السحب السوداء تغطي سماء 
القاهرة.. ال مفر

إذا كنت تعيش في أحد المدن 
الكبرى مثل القاهرة حيث أن تلوث 
الهواء يمثل مشكلة كبيرة يعاني 
منها ويتأثر بها يومياً اكثر من 20 
مليون شخص عندما ال تجد هواءً 

نقياً لتتنفسه. وتطل علينا ظاهرة 
السحابة السوداء كل خريف 

في كل عام عندما تسكن الرياح 
وينعدم المطر.. وهذا يؤدي إلى 

إصابة عدد كبير من المواطنين 
باألمراض الصدرية المزمنة وخاصة 

األطفال، وكذلك قطاع العاملين، 
والسائحين. وخالل السنوات العشر 
األخيرة أصبحت السحابة السوداء 

ال تمثل فقط عبئا بيئياً، ولكن 
أصبحت أيضاً تمثل عبئا سياسيا، 

والذي دفع بالعديد من الوزارات 
محاولة معالجة األمر، ولكن دون 

فائدة. ويعد حرق النفايات الصلبة، 
باإلضافة إلى العدد الهائل من 

السيارات والتي تسير في شوارع 
العاصمة منتجة أطناناً من الغازات 
والدخان في كل يوم متهمين سويا 

في السحابة السوداء.

مشاكل أخرى: تتسبب االنبعاثات الناجتة عن ثاني أكسيد الكربون في تلويث املدن إلى مستويات خطيرة، كما 
أن الطرق مكتظة بحجم مروري يتجاوز قدرتها على االستيعاب.  ويقدر أن سائقي بانكوك يقضون مايعادل 
44 يوماً سنوياً داخل االكتظاظ املروري. لقد وصلت انبعاثات الكربون من السيارات األمريكية والشاحنات 

2000 متجاوزة بذلك إجمالي االنبعاثات في كل دول العالم  اخلفيفة إلى ما مجموعه 515 مليون طن في عام 
باستثناء القليل منها. باإلضافة  لذلك، فإن مخزون الوقود املستخدم عادة ـ أي وقود املركبات (اجلازولني على 

سبيل املثال) ـ ليس مخزوناً أبدياً ال يستنفد.

لقد أصبحنا كسالى نتيجة العتمادنا  على السيارات في التنقل. فهناك تقريباً رحلة من كل 3 رحالت 
مسافتها أقل من ٥ أميال (8 كيلومترات) في املدن الكبرى تتتم بواسطة السيارة. بالطبع فإن املركبات هي 

أيضاً أساسية في حياتنا اليومية احلديثة.

املزيد من املعلومات : 
[www.wbcsd.org/web/

publications/mobility/overview.pdf]; 

[www.transport2000.org.uk/

factsand!gures/Facts.asp]; [www2.

acnielsen.com/news/20050316_

ap.shtml]; [www.unep.org/GEO/

geo3/english/376.htm]; [http://

observer.guardian.co.uk/carbontrust/

story/0,16099,1511925,00.html]; 

[www.worldcarfree.net /resources/

stats.php #onecar]

طالع ايضا: مركز االستعالمات للنقل 
احمللي األوروبي - دليل تفاعلي عن 

سياسات النقل في االحتاد األوروبي 
[www.eltis.org]

- احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة 
الناجمة عن حركة النقل في الواليات 

املتحدة األمريكية 
مركز (بيو) ألبحاث تغير املناخ العاملي / 

[www.pewclimate.org] 2003 أيار
مركز وكالة الطاقة الدولية للمعلومات

 [www.iea.org]

حتسني هواء القاهرة.. حتدي للحياة
يبدو أن احلكومة املصرية غير قادرة 

على تقدمي حل ملشكلة تلوث الهواء 
في القاهرة، في حني أن املنظمات غير 

احلكومية قد وضعت طرق مختلفة 
للتصدي لهذه املشكلة، مثل:
تدريب املزارعني على الطرق 
العملية الستخدام قش األرز 

كمصدر للسماد العضوي.
جمع الفات الزراعية وخاصة قش 

األرز بالقاهرة واحملافظات ااورة.
إنشاء وحدات سماد في املناطق  
 احملرومة إلنتاج سماد عضوي عالي

 اجلودة، مع مشاركة اتمع احمللي
(http://www.aoye.org/Raed/RC-

SWMP.html)

عمل إصالح بسيط بالسيارات قبل 
الترخيص لتحسني عملية اإلحتراق 

وتخفيض انبعاثات أول أكسيد 
الكربون واملركبات الهيدروكربونية 

في حدود النسب املسموح بها، 
باإلضافة إلى توعية للسائقني 

بضرورة القيام بالصيانة الدورية.
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كارولني كاليتون «الكوكب امللوث» 
دليل أصدقاء األرض للتلوث وما ميكنك 

أن تفعله بخصوصه، 
كتب ليفواير ، لندن 2000 ص 16

لكن االستخدام الذي يتسم بقدر أكبر من املسؤولية، ميكن أن ينتج عنه حتسينات إضافية، فتصبح املدن أكثر 
نظافة وسالمة، وأكثر أمناً. الرحالت القصيرة تؤدي لزيادة مستويات التلوث: فرحلة السيارة ملسافة ٥ كيلو 

١٠ مرات ثاني أكسيد الكربون أكثر من كل راكب في  حافلة  مترات (٣ أميال تقريباً) ينتج عنها مايعادل 
كبيرة، في حني تصبح هذه النسبة ٢٥ مرة أكثر من القطار.

لكل وسيلة  من وسائل النقل عدد من املزايا، ولكننا حني نرغب باستخدام أحدها، ينبغي أن يكون تقييمنا 
للمزايا والعيوب وفقاً للكفاءة في األداء، و مدى تلبية هذه الوسيلة أو تلك  حلاجاتنا. إذا كنت تريد أن تساهم 

في خلق غد أفضل فإن اخليار االمثل هو أن تتحول نحو احلياة املستدامة، نحتاج جميعا لوقفة وإعادة تأمل  في 
كل عاداتنا اخلاصة بالتنقل، وأن نبدأ بالتغيير،قد تقول إن هذا مجرد كالم نظري، وان جهد الفرد لن يجدي نفعاً 
وأنه سيتحطم في مواجهة هذا الكم من املصاعب التي حتيط بنا! ال تيأس.. فالطريق دائما يبدأ بخطوة. وكل 

بادرة للتغيير مهما صغرت ،سيكون لها حتماً أثر كبير ..  فقط ،جرب و لن تندم!

مزيج وسائل النقل + مبادرة األمم 
للبيئة: املتحدة 

استخدام مزيج من جميع وسائل 
النقل، هو خطوة أساسية نحو 

التنقل املستدام. يقدم البرنامج 
حالً افتراضياً لألفراد وللبيئة في 

الوقت ذاته. إنه ليس حالًذكياً 
فقط، ولكنه ممتع  أيضاً ؛فاجلمع 
بني مختلف وسائل التنقل(مثل 

السيارات، والدراجات النارية، 
والقطارات، واحلافالت، والترام، 

وركوب الدراجات، أو مجرد املشي) 
هو أمر ممتع بال شك. قد يكون حلماً 

وضرباً من اخليال ولكنه قد يصبح 
حقيقة طاملا أن هناك حاجة ”واحلاجة 

هي أم االختراع“. وفي ظل األزمات 
املرورية اخلانقة، أصبح من الضروري 
البحث عن أساليب ووسائل تغني 

عن استخدام املواصالت وبدأت تظهر 
دعوات (للتنقل الظاهري)، أي للسفر 

دون االنتقال اجلسدي. إنها حلول 
افتراضية طاملا أن هناك وسائل تواصل 
التكنولوجيا الذكية  أنتجتها  متعددة 

مثل اإلنترنت وغيره.
تعتمد هذه الرؤية على ماميكن أن 

نطلق عليه مسمى: (احلاويات) أي 

نظام التنقل املرن، حيث تلعب فيه 
 ً كل وسيلة من وسائل النقل، دورا

ً. وبالطبع، فإن تقدير هذا املزيج  محددا
يختلف تبعاً لالختالفات اإلقليمية، 

كما أن خيار  املستهلك لتفضيل 
نوع معني من وسائل النقل دون اآلخر، 

يتطلب تأسيس البنية التحتية 
املناسبة، و الدعم التكنولوجي.  

وبدعم من قطاع صناعة السيارات 
قامت  UNEP DTIE بتطوير التقنيات 

للسيارات الفردية، التي تؤدي إلى 
انخفاض التكاليف، والتقليل من 

استهالك الوقود ؛ من أجل هواء 

 ☺خطوات أساسية

ازدحام وهواء ملوث وضوضاء.... لقد أصبحت مدننا غير صاحلة للسكني بشكل متزايد. فماذا نستطيع أن نفعل؟

E منشي أو نركب الدراجة الهوائية. الدراجات الهوائية هي أكثر وسيلة نقل تتسم بكفاءة استخدام 
الطاقة ـ 80% من طاقة الراكب تتحول إلى حركة. وهي تتسم بالسرعة وبتوفير اللياقة البدنية للراكب.

E االشتراك في ركوب السيارة/ االتفاق على توصيل اآلخرين كلما استطعت. االشتراك في سيارة 
ميكن لعدة أشخاص أن يستخدموا سيارة واحدة. االتفاق على توصيل اآلخرين يضع سيارة واحدة أو 

أكثر حتت تصرف مجموعة من الناس الذين ينظمون أنفسهم لتقاسم السيارة. هذان البديالن يؤديان 
إلى التقليل من حركة املرور في الطرق وتوفير الوقود وتخفيض مستويات التلوث ومقدار الطاقة 

املستخدمة لكل راكب وتكاليف التخلص من السيارة.
E احلل البديل هو أنك تستطيع استئجار سيارة إذا كنت حتتاجها بشكل دوري.

ً أكبر من  ً ألنها تنقل أعدادا E النقل العام القطارات واحلافالت بوجه عام هي اخليارات األفضل؛ نظرا
الناس وتتسبب في تلوث أقل كما أنها تستهلك طاقة أقل لكل راكب.

ً. قبل أن تشتري ، قم بفحص سيارتك  E قم بشراء املركبات ذات احملرك األخضر، واهتم بصيانتها جيدا
أو دراجتك النارية وحتقق من كفاءتها ومقدار مساهمتها في احلد من التلوث وإمكانية ملئها بالوقود 

اخلالي من الرصاص، وعمرها االفتراضي.
E القيادة بحرص جتنب السرعة املفاجئة والوقوف املفاجئ. القيادة بشكل عدائي أو متهور تؤدي إلى 

استهالك وقود أكثر وتلوث أكبر . قم بإطفاء احملرك  (املوتور) إذا كان انتظارك ملدة أطول من 30 ثانية . 
ال تنتظر طويالً قبل تغيير ناقل السرعة.

نظيف، وخال من التلوث.
[www.greener-driving.net/site/

home.html]

ولكن ما تزال وسائل النقل العام 
هي اخليار األفضل!

[www.unep.fr/en/info/videos.htm]
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القدرة على احلركة تعني أكثر من مجرد التنقل. فهي تعني أيضاً االرحتال والسفر، سواء أكان ذلك للدراسة أو 
العمل أو املتعة . لكن هل باإلمكان استدامة بعض اخليارات أكثر من غيرها؟ إليك بعض اآلراء التي تساعدك 

على التفكير  في هذه املسألة .....

السياحة لها تأثير كبير على كوكبنا وهي من أكبر الصناعات في العالم . وطبقاً للمنظمة العاملية للسياحة 
فإن أعداد املسافرين دولياً في العالم ستصل إلى نحو ١٫٦ بليون بحلول عام ٢٠٢٠ ( بلغ عددهم ٧٦٣ مليون في 

عام ٢٠٠٤).

املشكلة هي أن السياحة اجلماعية بأعداد كبيرة تتسبب في أضرار بيئية خطيرة، والعلماء يتنبؤون بأنه بحلول 
ً . بالطبع ال ميكننا أن ننسب كل  عام ٢٠١٥ سيكون نصف الدمار السنوي لطبقة األوزون ناجتاً عن السفر جوا

ً للسياح وحدهم، لكنهم يساهمون بالفعل بشكل جوهري في هذه املشكلة.    السفر جوا

الـهــــروب

«ليس هناك ركاب على سفينة  فضاء األرض. 
نحن جميعاً طاقم هذه السفينة.»

[مارشال مكلهان. عالم اجتماع]

السبب فيما يزيد عن 10% من النشاط 
االقتصادي العاملي وتوفير وظائف مباشرة أو غير 

مباشرة ملا يزيد عن 200 مليون شخص 
ملزيد من التفاصيل ارجع إلى: 

[www.unep.fr/tourism];
[www.world-tourism.org];

[www.wttc.org]

ملزيد من املعلومات حول هذه القضية:
www.ecotourism.org;

www.sustravel.org;
www.greenglobe21.com; www.

green-travel.org;
www.responsibletravel.com
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إن تلوث الهواء، وتدهور نوعية التربة واملاء هي مشاكل تؤرق املناطق الساحلية بشكل خاص، نتيجة استغاللها 
ل أجزاء من اجلنة على األرض إلى  بشكل مبالغ فيه. وبشكل أكثر دقة، ماذا  عن السائح املستهتر الذي يحوّ

للقمامة؟ مكبات 

هل هناك بدائل؟ نعم، ففي هذه األيام تتوافر أعداد متزايدة من خيارات السفر واإلجازات املستدامة ( مشاريع 
حماية البيئة وإنعاشها، ومشاريع املعونة التطوعية، والتدريس في اخلارج ... إلخ).

ً، بعض املواقع تروج لبرامج سياحية ال تتعلق  ستجد على شبكة اإلنترنت مئات األفكار واخليارات، لكن كن حذرا
باالستدامة كما تدعي!

هل تبحث عن شيء مريح لألعصاب ومهدئ للنفس؟ ال توجد مشكلة، فاالستدامة ميكنها ان تتوفر كذلك في 
خيارات اإلجازات التقليدية عندما يتم إدارتها بعناية. فيمكن للفنادق احمللية التي تقدم خدمة (نوم مع إفطار) 

ومعسكرات اخليام، أن حتترم االقتصاد احمللي والبيئة والثقافة، وتضيف إليهم أكثر من بعض الفنادق التابعة 
لسلسلة الفنادق الدولية.

هناك مؤشر إيجابي يتجسد في  الشعبية املتزايدة التي تكتسبها السياحة األخالقية أو املستدامة. وفي أسفل 
الصفحة توجد بعض املؤشرات بخصوص اإلجازات. قد تبدو القائمة طويلة، لكن حينما نسافر فإن جهودنا 

وانتباهنا يحتاج ليس فقط ألن نكثفه بل ونضاعفه. فأنت ال تذهب إلى مكان تكون ثقافته غير مألوفة لك فقط، 
بل أنت ذاهب إلى بيت شخص آخر. وجميع الناس يقدرون الضيف احلسن اخللق الذي يتصرف بشكل جيد.

لم يجب أن تختار (السفر املستدام) ؟

سنترك  األرقام  لتحدثنا  عن اخليارات:

رة للسياحة. ⊲ ٦٠٪ من اخلطوط اجلوية الدولية مُسخّ

⊲ قوارب النزهات في الكاريبي تطرح أكثر من ٧٠,٠٠٠ طن من النفايات في البحر سنويا.

⊲ دراسة في تايالند تفيد أن ٧٠٪ من مجموع األموال التي ينفقها السياح تذهب إلى جيوب جهات 
خارج تايالند ومنها (الشركات األجنبية املالكة خلطوط الطيران والفنادق، وشركات استيراد املشروبات 

واألطعمة.. وغيرها) أما في بلدان أخرى كالهند فتصل النسبة إلى ٤٠٪ ومنطقة البحر الكاريبي إلى ٨٠٪.

⊲ ما يقرب من (١٩-١٣) مليون طفل و شاب ممن تقل أعمارهم عن (١٨ سنة) يعملون في قطاع السياحة 
حول العالم و يشكلون نسبة ٪١٥-١٠ (من مجموع املوظفني في القطاع)  و يعمل هؤالء حتت ظروف 

عمل قاسية ويتعرضون اطر جمة.

تتعرض املناطق الواقعة على ساحل 
البحر األبيض املتوسط إلى ضغط 
ً الرتفاع معدل السياح  شديد نظرا

فيها سنوياً، وفي دراسة استشهدت 
بها (الوكالة األوروبية للبيئة ٢٠٠١) 

تشير إلى أن ثالثة أرباع الكثبان 
الرملية الساحلية بني (إسبانيا و 
صقلية) قد اختفت متاماً نتيجة  
مشاريع وأعمال تتعلق بالتطوير 

السياحي.

يقدم برنامج األمم املتحدة للبيئة 
معلومات حول التنقل املستدام وتأثيره 
www.unep.]:علي اختيار وجهة سفرك

[fr/tourism
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املصادر : السياحة و الصحارى
 [www.unep.fr/tourism]

هموم السياحة في اململكة املتحدة 
[www.tourismconcern.org.uk]

رمز البقاء الدولية
[www.survival-international.org]

مدونة السياحة في جبال الهيمااليا
www.farfrontiers.com/about-]

[us/166/the-himalayan-tourist-code

حتالف دول العالم الثالث للسياحة 
(بانكوك)

[www.eed.de/!x/ten-tourism]

رة السياحة  املتُبصّ
[www.tourisminsight.com]

(نادي سيرا) اقدم منظمة امريكية 
حلماية البيئة 

 [www.sierraclub.org]

☺خطوات أساسية 
توجد أشياء عدة ميكننا أن نقوم بها لتقليل تأثيرنا كسياح ، منها على سبيل املثال....

E انتقاء خيارات السفر التي تنتج أعظم الفوائد لسكان البلد املضيف. املساومة بهدف احلصول على 
أقل األسعار عند شراء تذاكر السفر والتذكارات قد يعني استغالل غيرك من سكان البلد احملليني.

E اقرأ عن البلد الذي تنوي زيارته؛ فهم ثقافة البلدان احمللية ومعرفة التقاليد والعادات السائدة فيها سيساعدك 
على احترامها وسيفتح لك بالتالي األبواب املغلقة. كثير من البلدان لها خصوصيتها التي ال ترحب باملالبس 

الشفافة أو غير احملتشمة، كما أن (التقبيل) في األماكن العامة أمر مرفوض في العديد من الثقافات.

E حاول تقليل مخلفاتك ونفاياتك، واترك ما اليلزم (كاألطعمة الفائضة وأدوات التغليف) في منزلك قبل السفر.

E حافظ على مقدرات البيئة الطبيعية ومواردها الثمينة ؛ ال تسرف في استخدام املياه أوالطاقة، 
وجتنب إلقاء امللوثات الكيميائية (كاملنظفات) في اجلداول ومصادر املياه الطبيعية.

E تخلص من النفايات اخلطرة بطرق آمنة وسليمة (كالبطاريات املستعملة وأنابيب املراهم وعلب أفالم 
التصوير) وغيرها من الفات غير القابلة للتحلل أو احتفظ بها حلني عودتك إلى بلدك.

E استخدم وسائل النقل املتعارف عليها محلياً (جمال وخيول وعربات وعوامات) إنها حقاً وسائل 
ستضيف البهجة إلى نهارك، كما أنها تدر دخالً إضافياً للكثيرين ممن يتخذونها وسيلة لكسب الرزق.

E دع األزهار والنباتات تزهر وتُينع في بيئتها الطبيعية؛ أخذ بذور أو جذور النباتات النادرة قد يعرضك 
للمساءلة  القانونية في العديد من بلدان العالم.

E احترم حقوق القبائل احمللية في ملكيتها ألراضيها، وعليه فينبغي عليك كسائح أالّ تتصرف في أي 
ً في ملكياتك اخلاصة. أرض ميتلكها غيرك، كما لو كنت متواجدا

E تأكد من أن الهدايا التذكارية التي ستأخذها معك هي منتجات محلية متوافقة مع البيئة. احترم 
ً... وكما ينصح نادي سلسلة  تراث البلد وإرثها التاريخي؛ وال حتاول سلب آثارها أو اإلضرار بها. إذا

اجلبال األمريكي: ال تأخذ معك سوى الصور.. وال تترك خلفك اال آثار أقدامك فقط !

يقول بعض الناس: «إن السياحة 
كالنار، ميكنك أن تستخدمها للطبخ، 

ولكنها قد حترق منزلك»

هل تريد معلومات أوسع..؟ ميكنك 
اإلبحار في موقعنا مع: (حقائق وأرقام) 

املعلومات الواردة ستدلك على ظاهرة 
السياحة العاملية. [عالم املسافرين] 

و[التأثير على البيئة]

هل تبحث عن بدائل لالنتقال؟ في 
قسم املتجر ستجد بعض االقتراحات:

[السياحة املسؤولة]، [الف، 

باء اجلوالت السياحية األصلية] 
[متطوعون بيئيون]

وستجد كذلك اقتراحات حول كيفية 
احلصول على إقامة مجانية أثناء 

التنقل:

[تبادل منازل]
منتدى (البحث عن مأوى) يستضيف 
ً من القضايا ذات الصلة [خريطة  عددا

النظام األخضر], [سياحة] [جوالت 
عادلة]...

لديك شكوك حول مسافات الرحالت:
ستجد اإلجابات في  موضوع:

[قائمة اليونسكو للتراث] في منتدى:
(أشعل شمعة)

وحتى ال تضيع وقتك فإن الروابط  
ستأخذك إلى [السياحة املستدامة] 

[جماعات احملادثة]، [املبيت]، [مخيمات 
العمل]، [منتدى اإلنترنت]

:www...
youthxchange.net 
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تـقـليل 
الـمخلـفـات

«كل منتج نستهلكه لديه قصة 
خفية مشابهة، وهناك قائمة معروفة 
باملواد التي صنع منها واملوارد وتأثيراته. 

كما أن لكل منتج أيضاً مخلفات 
مصاحبة تتولد نتيجة الستخدامه 

والتخلص منه.»
[بول هاوكني، خبير بيئي]

[http://themes.eea.eu.int/Environ-
mental_issues/waste/reports]

محمية كيوجناً للحياة البحرية في 
شمالي كينيا ال حتيط بها الصخور 

التي تعمل كمصدات حماية طبيعية 
لها ، لذا، فإن النفايات والقمامة 

تطفو على شواطئها ملوثة مياهها 
من جهة و مهددة البيئة الطبيعية  

للسالحف  التي تعيش فيها من جهة 
أخرى. وللتخلص من هذه القمامة 

تقوم جمعية للحرف اليدوية كيوجنا 
الصديقة للبيئة، بجمع القمامة 

وحتويلها إلى ألعاب. أما أحذية الغوص 
املطاطية فيتم حتويلها ألى ألعاب 

على هيئة هواتف محمولة وسيارات 
صغيرة. أنتجت  جمعية كيوجنا للحرف 

اليدوية،أثواباً مصنعة من البالستيك 
وشاركت بها في عرض االزياء الذي 

نظمه برنامج األمم املتحدة للبيئة، في 
الرابع من شهر يونيو٢٠٠١ حتت عنوان 
(عرض األزياء البالستيكة املدهش). 

قامت عارضة ازياء عاملية، بارتداء أحد 
هذه األثواب على منصة العرض .ومت بيع 

العديد من هذه القطع (صديقة البيئة) 
خالل الستة شهور األولى من عام ٢٠٠١ 

بقيمة تزيد عن ٣,٠٠٠ دوالر أمريكي.
[www.kenya-wildlife-service.org/

marine.html #Kiunga]; [www.ucc.

ie/famine/GCD/Kiunga- Case%20

Study.doc]

البيضاء. القمامة 
بالكاد مير يوم على الناس في مدن 

الصني دون استخدام تشكيلة 
عريضة من املنتجات التي يتم 
التخلص منها مثل : األكواب 

البالستيكية واألوعية واألمشاط 
وفرش األسنان واألقالم اجلافة وعصي 

الطعام الصينية. إن الصني تتحول 
اآلن إلى أكبر سوق في العالم 

للمواد واملنتجات التي يتم  التخلص 
منها على الفور بعد استخدامها .

ففي كل عام تستخدم ما يقدر 
باملليارات من تلك املنتجات واملواد. 

لقد أدى تراكم (القمامة البيضاء) 

إلى شن حملة إعالمية كبيرة، 
استهدفت الشوارع أيضاً، بهدف إقناع 
املستهلكني الصينيني بتغيير طريقة 
تفكيرهم القائمة على رمي األشياء . 
ً محلية  كذلك فرضت عدة مدن قيودا

التغليف البالستيكي. ضد 
وتشجع الناس على استخدام 
السالل وسالل القش وحقائب 

القماش عند قيامهم بالتسوق، 
واستخدام األوعية األخرى غير 
الضارة للبيئة واملصنوعة من 

الكرتون أوقشر األرز أو القش أو 
[www.atimes.com/china] .النشا

شهدت السنوات األخيرة زيادة ملحوظة ومتزايدة في إنتاج الفات، ففي الدول املتقدمة يتخلص يوميا كل 
شخص في املتوسط  من 1 كيلوجرام من الفات.

وفقاً للدراسة التي أعدتها الوكالة األوروبية للبيئة عام 2005 فإن  متوسط كمية النفايات التي تنتج عن الفرد 
في كثير من الدول الغربية املتقدمة يصل إلى 500 كجم سنوياً. في حني أن الهدف السابق الذي كانت تسعى 

الدول األوروبية إليه، كان الوصول إلى الرقم 300 كجم بحلول عام 2000. وهذا ما لم يتحقق.

من الواضح أننا يجب أن نعمل على إيقاف هذا اإلجتاه بل والسير عكسه متاماً، وذلك إذا أردنا جتنب سيطرة القمامة 
علينا. ويتوجب علينا التوصل ألساليب طويلة األجل ملنع انتاج املزيد من الفات، ومن خالل دوافع أساسية وحاسمة: 

⊲ مخلفات أكثر تعني احتماالت تلوث أكبر.

⊲  متتلئ النفايات باملواد التي ميكن أن يعاد استخدامها أو تدويرها ـ وكلما قل الهدر في املوارد توفر لدينا مال أكثر!

فعلى سبيل املثال هناك تقريباً 311 مليار فنجان و39 مليار من أدوات الطعام و29 مليار صحن تستخدم ويتم 
التخلص منها في الواليات املتحدة األمريكية سنوياً ـ نصفها مصنوع من البالستيك. وتنتج الهند ما مجموعه 

4.5 مليون طن من الفات البالستيكية.التي حتتاج إلى 100 عام كي تتحلل.

ومن الغريب أن األفراد يتزايد اعتمادهم على املواد البالستيكية (كاألكياس، واألكواب وعبوات تغليف األطعمة) 
ً بالبيئة،  التي يتم التخلص منها كنفايات بعد االستعمال ملرة واحدة.هذا النوع من الفات هو األكثر إضرارا

ويظهر تأثيره  كملوث في املناطق الطبيعية البكر على وجه التحديد.



28

تنمية مستدامة نحو  معاً 

املصدر:
[www.mindfully.org/ Plastic/Ocean/

Moore-TrashedPaci!cNov03.htm]

[www.plasticdebris.org] 

[www.algalita.org]

إعادة التدوير والتسبيخ
في بيروت، لبنان

لقد أصبحت املستوعبات اخلضراء 
والبيضاء التابعة لشركة سوكلني 

منظرا» مألوفاً في بيروت . لكن 
بالرغم من ذلك فان املواطنني 

يشاهدون جباال» من النفايات 
ً الى تقرير أجراه  باستمرار فاستنادا

برنامج املتوسط البيئي للمساعدات 
التقنية (METAP) جند التالي:

- ينتج في لبنان حوالي 104 مليون 
طناً من النفايات الصلبة كل سنة.

- يعاد تدوير ٨٪ منها ويتم تسبيخ ٨٪ 
- أما الباقي فيرمى مكشوفاً أو 

يُدفن في املطامر.
ي «سوكلني» وهي أكبر شركة  تدعّ

إلدارة النفايات في البلد أنها تفرز 
وتعيد تدوير كمية كبيرة من النفايات 

التي جتمعها و يقول علي درويش، األمني 
العام جلمعية «اخلط األخضر» بأن هذا 
اإلدعاء يتمّ نقضه عبر ممارسة الشركة 
لضغط النفايات عند جمعها، ويضيف 

مع املواد العضوية  بأنه «عندما جتُ
والغير عضوية معاً في التحميل ثم 

يتم ضغطها، تُصبح عملية الفرز في 
ً إن لم نقل  مكان التجميع صعبة جدا

مستحيلة».
*الفرز في املصدر هو أول خطوة في 

عملية إعادة التدوير
*ان أسهل طريقة في املنزل هي أن 

د مستوعبات للفرز لكل املواد  دّ حتُ
التي ميكن إعادة تدويرها ـ الزجاج 
د غيرها  دّ ـ البالستيك ـ الورق. وحتُ

للمواد العضوية
* يجب أن تتماشى التوعية مع 

د كيفية التخلصّ  دّ القوانني التي حتُ
من النفايات لدى املواطنني.

http://www.dailystar.com.lb/
article.asp?edition_id=1&categ_

id=31&article_id=108186

فعلى سبيل املثال، في مناطق احمليط الهادي حيث ينبغي أن جند الطبيعة البكر والبيئة الصحية، جندها قد امتألت 
بالفات البالستيكية التي تطفو على مساحات واسعة منها. يقع معظمها في تكساس التي باتت تعرف 

ً احلياة البحرية  بـ(املكب الشرقي للقمامة) ويشكل البالستيك ما نسبته 90% من احلطام البحري فيها، مهددا
بكل مكوناتها الطبيعية من أسماك ونباتات وطيور.

أجهزة احلاسوب ميكنها أن تساهم في االستهالك املستدام، فهي وسيلة تواصل مستدامة ال يستهان بها بني 
األفراد فيما بينهم من جهة، وبني اجلهات الفاعلة في مجال التنمية املستدامة من جهة أخرى. ولكنها (بالرغم 
ً ال يستهان به من اموع العاملي من الفات اإللكترونية الضارة بالبيئة. ففي  من حسناتها) فإنها تشكل جزءا

ً للمواد السامة  ً خطرا الوقت الذي تعتبر فيه هذه الفات مصدر مواد خام ال يستهان به، فإنها تصبح مصدرا

التي تلوث البيئة، إذا ما مت التعامل معها أو التخلص منها بطرق غير آمنة. وتشمل هذه الفات العديد من 
السلع اإللكترونية ومنها أجهزة احلاسوب الشخصي، أجهزة التلفاز، الهواتف احملمولة، أجهزة التكييف، واأللعاب 
اإللكترونية  وغيرها من الفات التي تتباين كمياتها من بلد آلخر، ففي حني تشكل أجهزة التلفاز أكثر من نصف 

مخلفات الواليات املتحدة األمريكية، فإنها ال متثل إال حصة صغيرة من مخلفات كل من املانيا واململكة املتحدة.

الثورة التكنولوجيه أفرزت العديد من املشاكل في العالم أجمع. في عام 3..2 كانت تبلغ قيمة الهدر من 
اإللكترونيات في الهند 1.5 مليار دوالر امريكي. وتشير االحصائيات بأن عدد اخلطوط النقاله العامله في العام 

2007 قد بلغت 4.25 مليون خط ميلكها 68٪ من سكان االردن اي بعد 21 سنه على ترخيص وتشغيل اول شبكة 

:www...
youthxchange.net 
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[www.o2.org/index.php];

[www.cfd.rmit.edu.au];

[www.wastewatch.org.uk]; [www.

unep.fr/pc/sustain 

/design/design.htm]

االحتاد األوروبي
تولى االحتاد األوروبي مسؤولية 
خفض نسبة الفات الصادرة 

عن األجهزة اإللكترونية التالفة، 
وذلك بسن قوانني تلزم املصنعني 
باستعادة منتجاتهم التالفة أو 

املستعملة.
تنص توجيهات االحتاد األوروبي 
لعام ٢٠٠٢، املتعلقة بنفايات 

والكهربائية،  اإللكترونية  املعدات 
والنفايات اخلطرة، على وجوب عدم 
استخدام بعض املواد (اخلطرة) في 

تصنيع املنتجات، كما تنص على 

حتديد املعايير اخلاصة بكل منتج، 
وإلزام املصنعني بتحمل مسؤولية 

األجهزة التالفة والعمل على 
التخلص منها أو إعادة تدويرها / 

استخدامها، بطرق آمنة، من خالل 
متويل عمليات االستعادة والتدوير 

ً على  بنسبة ٦٠٪ إلى ٨٠٪، اعتمادا
نوعية املنتج الذي يطرحونه في 

األسواق. 

النفايات االلكترونية في ازدياد في 
االردن

االردنيون مثل غيرهم من شعوب 
االرض يسرهم ويسعدهم امتالك 

االحدث من االجهزة اخللويه النقاله، 
اجهزة احلاسوب الشخصيه التي 

تعتبر في نظرهم مؤشر رقي وتقدم. 
فبحسب االحصائيات الرسميه قأن 
٦٨٪ من االردنيني ميلكون جهاز خلوي 

نقال، و١٣٪ جهاز كمبيوتر و٤٩٪ اجهزة 
تلفاز و١٩٪ ثالجات و٠٩٪ غسالة 
مالبس . لكن يتراكم بفعل هذه 

املعدات واالجهزه اكثر من ٢٠ الف  

طن سنويا. ومبا ان االقبال على شراء 
هذه االجهزه واملعدات في تزايد فأن 

النفايات االلكترونية هي كذلك االمر. 
مت في العام ٢٠٠٥ تأسيس جلنة 

وطنية للتعامل مع ادارة النفايات 
اخلطره والنفايات االلكترونية باقتراح 

بعض االجراءات للبحث عن بدائل 
للسميات التي تشكل جزء من هذه 

االجهزه واملعدات وجلمعها. ولتاريخه 
فأن هذه القضيه التي تشبه قمة 
جبل اجلليد في القطب الشمالي 
ال تزال تشكل خطرا كامنا يهدد 

الصحه والبيئة.

خطوط خلويه في االردن في العام ٥٩٩١.

السبب الرئيس للزيادة الكبيرة في حجم الفات اإللكترونية هو ظهور األحدث دوماً والتقادم السريع للمنتجات. 
فما بني عام ١٩٧٠ الى عام ١٩٩٧ ازداد عدد أجهزة التلفاز في اسيا وحدها من ٢٤ مليون إلى ٢٧٦ مليون جهاز 

وبالنظر إلى أن مدة صالحية اجلهاز هي ١٠ سنوات تقريباً، فإن هذا يعني بأن مليار جهاز في آسيا قد أصبح 
في عداد الفات منذ التسعينات. يتجاهل معظم املستهلكني مسألة ان الكثير من السميات اخلطرة مزروعة 

في اغطية االجهزه اخللويه وفي تركيب قطعه الداخليه وفي العديد من االجهزه الكهربائية وااللكترونية كما 
يتجاهل املستهلكني استنزاف صناعة هذه املعدات واالجهزه للموارد الطبيعيه.

كيف ميكن لنا إعادة التفكير في قضية النفايات؟ أوالً، نستخدم منتجات أقل! وثانياً، يجب أن نعيد النظر في 
تصميم املنتجات للتقليل من الفات أو للحد منها نهائياً. وهذا ما ينبغي االهتمام به أثناء تصنيع املنتج ألنه 
ميثل أحد احللول العملية ألزمة الفات اإللكترونية. وملعرفة املزيد عن هذه القضايا املعقدة ميكنك االطالع على 

املواقع التالية:

أحد أهم التحديات التي تواجه العالم هي تخفيض استهالكنا للموارد. بكلمات أخرى، يجب أن نتوقف عن 
التفكير في املوارد الطبيعية لألرض كموارد غير محدودة ال نهاية لها. سواء أكانت تلك املوارد وقود أحفوري، أو 

ً حاسماً. مياه، أو غازات طبيعية ، أو أشجار. وهنا يلعب إعادة التصنيع / التدوير دورا
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ما التصميم البيئي؟

هو تصميم املنتجات باستخدام «أسلوب االدارة» ـ الذي يعرف بـ «من املهد إلى اللحد» ـ مع األخذ بعني 
ً من نشأته (تصنيعه)، ومرورا باستعماله، وحتى التخلص منه. االعتبار دورة حياة املنتج بالكامل بدءا

واألغراض هي:

⊲ ترشيد استغالل املواد والطاقة واملوارد األخرى بكفاءة وفاعلية أكبر.
⊲ اختيار املواد التي ال تأتي أو تصدر من نظم بيئية معرضة للخطر. 

⊲ وضع تصاميم ملنع التلوث والفاقد (الهدر).
⊲ اختيار مواد أعيد استخدامها /تدويرها. أو ميكن إعادة استخدامها / تدويرها وانتقاء تقنيات لتوفير الطاقة.
⊲ زيادة فاعلية حياة املنتج: جعله سهل االستخدام وأكثر دميومة، وميكن احلفاظ عليه وحتديثه وإعادة 

استخدامه أو إعادة تصنيعه 
⊲ احلرص على جعل املنتج بسيطاً ! واستخدام مواد / مكونات أقل جتعل تفكيكه ممكناً وإعادة تصنيعه سهالً.

⊲ االهتمام بتحسني اجلوانب االدارية والتنظيمية اخلاصة بنقل املنتج .
⊲ جتنب ااطر الصحية احملتملة ـ باستخدام مواد غير سامة.

⊲ احترام حقوق اإلنسان (جتنب أماكن السخرة ومصانع عمالة األطفال).

إن التصميم البيئي ال يعني جتديد ابتكار السلع، وحسب فهو يعترف بأن الناس ال يريدون منتجات دائماً. وإمنا 
يريدون حلوالً. إذا ما أحسن تصميمها، ميكن ملغسلة عامة أن حتل محل الغساالت الفردية بسهولة. فالتصميم 

البيئي يبحث عن الطرق البديلة للقيام مبهمة ما بأقل تأثير بيئي وبنفس الكفاءة والفاعلية (أو أكثر). يعتقد الناس 
العاملون في التصميم البيئي أن القيم األخالقية واجلمالية ليسا نقيضني وإمنا هما مكمالن لبعضهم  البعض.

الفات الصلبة .. كنز ال يفنى

قامت الشبكة العربية للبيئة 
والتنمية (رائد) بتنفيذ برنامج ملدة 

ثالث سنوات في أربعة من بلدان 
البحر األبيض املتوسط (املغرب 

، تونس ، مصر ، لبنان) بعنوان 
«املشروع القومي اإلقليمي إلدارة 

الفات الصلبة». ويهدف املشروع 
الى رفع مستوى الوعي في اتمعات 

احمللية وتوضيح املنافع البيئية، 
االقتصادية واالجتماعية للممارسات 
اجليدة إلدارة الفات الصلبة، وكذلك 

تعزيز التعاون بني املنظمات غير 
احلكومية في املنطقة، وإلى إدراج 

بعد االستدامة في عملية إدارة 
النفايات الصلبة (إدارة النفايات 

الصلبة).
أقرأ املزيد في

http://www.aoye.org/Raed/
RCSWMP.html

حملة للحد من استعمال األكياس 
البالستيكية في سورية

إن موضوع التلوث بأكياس 
البالستيك قد أصبح مشكلة 

متفاقمة وخطيرة في سورية، وفي 
هذا اإلطار فإن وزارة البيئة قد أعلنت 
القيام بحملة توعية الرشاد وتثقيف 

املواطنني والعاملني في الصناعة 
والتجارة حول حدة وخطورة القضية 

واالجراءات التي ميكن اتخاذها 
للتخفيف من النتائج الصحية و 

البيئية، داعية للتحول إلى األكياس 

الورقية أواألكياس القماشية 
متعددة االستعماالت، هذه احلملة 

طالبت املصانع املنتجة لألكياس 
البالستيكية باعتماد مواد بديلة 

صديقة للبيئة في عملية التصنيع، 
خصوصاً ذات احملتوى العضوي التي 
ميكن أن تتحلل في الطبيعة بفترة 

ً ضارة. قصيرة دون أن تسبب آثارا
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مبادرة األمم املتحدة للبيئة / 
3R اليابان

تهدف هذه املبادرة إلى تشجيع 
خفض وإعادة استخدام املنتجات 
وإعادة التدوير عاملياً وبناء مجتمع 

للموارد  الفعال  «االستخدام 
واملواد».

انطلقت  املبادرة من اليابان  في 
ربيع عام ٢٠٠٥

[www.env.go.jp/recycle/3r/en] 

التقليل من الفات ، موضوع حيوي 
ومهم ، ميكنك احلصول على املعلومات 

بزيارة : [استهلك وتذوق اجلمال] - 
[رفاهية إعادة التفكير] [التزامات 
الشركات التي تستعبد العمال] 

-[أعط املالبس فرصة ثانية]
كما ميكنك احلصول  على قضايا ذات 

صلة في : «ال تبذر» [تسلية نظيفة], 
أو في ’البحث عن ماوى‘ [مكان حفلتك] 

[من النفايات إلى البيوت]. 

مثل إزالة الغابات واستخراج املواد 
األولية اخلام من األرض

للمزيد قم بزيارة املواقع التالية:
[www.wastewatch.org.uk]; [www.

recycle.net] [www.grn.com/grn/

library/gloss]

فيلبس للتصميم، على سبيل املثال، 
وضعت برنامجاً عاملياً للتصميم يتعلق 

مبا يزيد على ٨٠٫٠٠٠ منتجاً، التي تشكل 
ملف فيلبس إللكترونيات املستهلك. 
ومت اعتبار ذلك أفضل مبادرة للتجميع 
والتغليف في الصناعة كلها، في عام 

٢٠٠٥ أطلقت فيلبس ٥٠ منتجاً من 
الرئيسة اخلضراء) ليصل اموع  (البرامج 

بذلك الى ١٦٠ منتجاً صديقاً للبيئة 
مصنع بطريقة تسهم في حتسني األداء 

البيئي مقارنة مبثيالتها  من املنتجات 
املتعارف عليها  من حيث :استهالك 

الطاقة و التغليف، الوزن و إعادة التدوير، 
و نظام التخلص من النفايات و مدى 

الصالحية في مجاالت متعددة:
[www.philips.com/about/

sustainability]

إذا كنا النريد استنفاد مواردنا الطبيعية، البد لنا من جعل اإلصالح وإعادة االستخدام والتدوير / التصنيع نزعة 
طبيعية في تصرفاتنا اليومية والتجارية على حد سواء . سيساعدنا ذلك على حتقيق التالي: 

⊲ التقليل للحد األدنى ومنع حدوث املزيد من األضرار البيئية.
⊲ جتنب االستخدام غير الضروري ملواردنا الطبيعية.

⊲ توفير الطاقة وتخفيض مستويات التلوث.

ً رئيساً في تقليل الفات الصلبة باستخدام تلك الفات في تصنيع  كذلك ميكن إلعادة التصنيع أن يلعب دورا
منتجات جديدة. فكل طن من الورق يتم إعادة تصنيعه يؤدي لتوفير ١٧ شجرة و ٢١,٠٠٠ لتر من ا ملاء. يضاف ملا 
 ً سبق، أنه سيتم تخفيض تلوث الهواء مبقدار ٣٠ كيلو جرام وتقليل خسائر املزروعات في األرض مبقدار ٢،٣ مترا

. مكعباً

إعادة االستخدام والتقليل من التعبئة والتغليف هي أدوات أساسية ملنع الهدر في التغليف. على سبيل 
املثال في الواليات املتحدة األمريكية يتم التخلص من ٦٤ مليون طن من مواد التغليف كل سنة، لذا فإن بعض 

الشركات بصدد تغيير اسلوبها فيما يتعلق بالتغليف املفرط الذي ينتهي به األمر كمخلفات.
ابحث عن شعار إعادة التصنيع: تأكد من شعار إعادة التدوير الظاهر على بطاقة املنتج، أنت كمشترٍ ميكنك أن 

ً. سواء أكانت تلك املوارد وقود أحفوري، أو مياه، أو غازات طبيعية، أو  تستخدم قوتك الشرائية كي حتدث تغييرا
ً حاسماً. أشجار ، هنا يلعب إعادة التصنيع / التدوير دورا

تخليص البحر األبيض املتوسط 
من التلوّث

التزمت بلدان املنطقة األوروبية 
املتوسطية في عام ٢٠٠٦ بزيادة 

اجلهود الرامية إلى احلد من التلوث 
في البحر األبيض املتوسط بدرجة 

كبيرة بحلول عام ٢٠٢٠ عبر ما 
يسمى بـ «مبادرة أفق ٢٠٢٠» والتي 
ـُعنى  ً بـ (H2020). وت تعرف اختصارا

ً بان تعالج بحلول ٢٠٢٠  املبادرة حتديدا
النفايات الصلبة البلدية، التي تعد 

ـّل مع مياه الصرف الصحي  تشك

:www...
youthxchange.net 

في املناطق احلضرية واالنبعاثات 
الصناعية، ٨٠٪ من التلوث في البحر 

األبيض املتوسط.

[www.http://ec.europa.eu/environ-
ment/enlarg/med/horizon_2020_

en.htm]



32

تنمية مستدامة نحو  معاً 

شركة االتصاالت واإللكترونيات 
إسبانيا: اإلسبانية– 

صممت شركات االتصاالت 
واإللكترونيات اإلسبانية، وطرحت 

  ً كذلك للتداول: نظاماً رائدا
الختيار وتدوير الهواتف النقالة 

(Tragamóvil). في مبادرة من قطاع 

االتصاالت السلكية والالسلكية ، 
للداللة  على ضرورة التخلص من 
الهواتف القدمية ، وإعادة تدويرها 

بطرق مناسبة بيئياً .
حيث إن عملية تدوير البالستيك، 

ً لتعدد  ً ؛ نظرا تواجه حتدياً كبيرا
أصناف البالستيك: فبعضها قابل 

للتدوير، وبعضها غير قابل.  وال ميكن 
التمييز  بني النوعني مبجرد  اللمس،

أو النظر، ويجب أال تكون هذه األصناف 
مختلطة ببعضها أثناء عملية 

التدوير ، فكمية بسيطة من النوع 
اخلطأ، ستؤدي إلى تدمير، وتذويب باقي 

األنواع األخرى.
وللتغلب على هذا العائق ابتكرت 
الشركات نظاماً تصنيفياً عاملياً  
لقطع الهاتف؛ يقوم على ترقيم 

القطع أثناء التصنيع؛ للتمييز بني 
أنواع  البالستيك املصنعة منه.  

والشركات  املصنعة املشاركة في 
النظام هي: ميتسوبيشي، نوكيا، 

فيليبس، سيمنس وسامسوجن، 
فودافون، مؤسسة مشغلي االتصاالت 

الهاتفية( تيليفونيكا)، بياما، ومن 
الطبيعي فإن املواطنني مشتركون في 

املبادرة؛ حيث إنهم، هم املستخدم 
النهائي للهواتف املتحركة. وقد 

قامت اإلدارة العامة للمبادرة باحلصول 
على التمويل الالزم من برنامج (البيئة 

احلية) الذي يقدم الدعم للمشاريع 
التي تقدم حلوالً مبتكرة ملشاكل 

البيئة.
حظي هذا البرنامج املقدم من قبل  

شركات االتصاالت و اإللكترونيات 
اإلسبانية عام ٢٠٠٢، باعتراف 

املفوضية األوروبية، كأفضل 
املشاريع املقدمة في هذا اال. 

التصنيفية) أصبحت  اللون  (عالمة 
شائعة، ميكنك مالحظتها في 
البالستيكية. املنتجات  أسفل 

األنواع: رقم (١) و(٢) هما أكثر 
ً، والرقم (٤) هو أقلها  األنواع تدويرا

ً، أما األنواع األخرى، فال يعاد  تدويرا
تدويرها ،عادة،إال ألغراض اختبارية 

،تتم على نطاق ضيق.
[www.tragamovil.com]

ً من محتوياتهم فقط قد أعيد تدويره (الحظ ماهي النسبة).   احترس : تبني بطاقات بعض املنتجات أن جزءا
في حني أن البعض اآلخر يخبرك بأن املنتج يحتوي على عناصر قابلة إلعادة التصنيع بسهولة. وكال العبارتني ال 

تعني بأي حال أن املنتج قد أعيد تدويره.

البالستيك : بطاقات إعادة التصنيع

ً ألنواع  ً مستمرا بقليل من االهتمام، من املمكن إعادة تصنيع غالبية أنواع البالستيك ، ونشهد تزايدا
البالستيك التي ميكن إعادة تصنيعها.

تواجه إعادة تصنيع البالستيك مشكلة كبيرة هي ضرورة عدم خلط أنواع البالستيك اتلفة عند إعادة 
تصنيعها. إال أنه من املستحيل متييز نوع بالستيك عن آخر مبجرد النظر أو اللمس . وحتى كمية صغيرة من 

النوع اخلطأ للبالستيك ميكنها أن تتلف اخلليط الذائب.

وتتصدى صناعة اللدائن/ البالستيك لهذه املشكلة من خالل تطوير سلسلة من العالمات املشفرة وفقاً 
للونها، والتي توضع عادة في أسفل األوعية البالستيكية.  

.ً ً، والرقم (٤) هو أقلها تدويرا األنواع: رقم (١) و(٢) هما أكثر األنواع تدويرا

أما األنواع األخرى، فال يعاد تدويرها، عادة، إال إلجراء فحوص اختبارية.
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T3-.نظام إعادة اإلستخدام
 T3 هي منظمة غير حكومية 

موقعها في البرازيل، ولكنها تدير 
عملياتها في جميع أنحاء العالم. 

هدفها هو التعامل مع املواد القابلة 
للتدوير كالبالستيك واملعادن 

والزجاج و الورق)، واستخدامها 
في إنتاج أدوات لإلستخدام اليومي 

كاملالبس وأدوات الزينة، األثاث 
وغيرها.

 تعمل املنظمة بالتعاون مع مراكز 
األبحاث واملدارس و سائر قطاعات 

اتمع احمللي، حيث تقدم لهم 

مصدر رزق جديد وفرص عمل بديلة. 
لقد متكنت من إنتاج الكثير من 

األشياء باستخدام الفات، كما 
استطاعت املنظمة لفت االنتباه 

ملشاريعها عامليًا، ففي إكسبو 
٢٠٠٠- هانوفر/ أملانيا) فازت بجائزة 

ً جلهودها في دعم التنمية  تقديرا
املستدامة.

[www.reciclar-t3.org.br]

والختيار سجادة تساعدك في تقليل 
النفايات اذهب إلى حجرة املدرب وسنقدم 
لك عددا من األنشطة (مراجعة حسابية 

لنفايات املدرسة).
أما في منتدى (اختبارات وألعاب) فيمكنك 

اختبار اخليارات املتاحة للحد من النفايات 
(مزيد من النفايات أم إعادة التدوير) (ال 

لهدر النفايات) وفي (بوصلة املهن) ستجد 
منظمات تقوم بتحويل النفايات الى أفكار 
ذهبية: (فن إعادةالتدوير) (ثالثية التدوير).

☺خطوات أساسية 
.  فيما يلي طرق بسيطة  للتقليل من كميات الفات التي ننتجها في حياتنا اليومية 

 تذكر الشروط اخلمسة اخلاصة بإعادة التصنيع:
E التقليل من نسبة الفات باستخدام عبوات حبر أقل لطابعتك. وعدم طباعة صور, او مستندات 

ً من احلبر. والطباعة على وجهي الورقة للتقليل من كمية الورق  (عالية اجلودة) ألنها تستهلك مزيدا

املستخدم. وعدم اللجوء للطباعة إال للضرورة.
E رفض التغليف غير الضروري وتشجيع املصنعني للتوقف عن التغليف املبالغ فيه ملنتجاتهم.

E إعادة الزجاجات واألوعية التي ميكن إعادة ملئها، وشراء الزجاجات القابلة لإلرجاع إذا أمكن.
E إعادة االستخدام قدر استطاعتك. أشياء مثل املغلفات والزجاجات واألكياس واحلقائب البالستيكية 

ميكن أن يعاد استخدامها بسهولة. خذ املالبس التي ال ترغب في استعمالها إلى مؤسسة خيريةـ 
ففي هذه احلالة أنت ال تقوم بإعادة تصنيعها فقط، بل إن هناك شخصاً آخر سوف يستفيد منها.

E إصالح األشياء بدالً من التخلص منها.
E إعادة تصنيع الورق والعلب والزجاجات بأخذها إلى مركز إعادة التصنيع احمللي.

هل ترغب في معرفة [كم حجم النفايات] 
في العالم؟ من خالل قسم [حقائق و أرقام] 

ستجد معلومات متنوعة عن موضوعات 
أخرى مثل (النفايات اإللكترونية).

وعن النفايات من األطعمة ستجد 
موضوع [انتاج اللحوم]، هل تصدمك هذه 

املعطيات!!؟؟
لكي يبعث فيك األمل قم بزيارة املتجر 

حيث ستكتشف كيف ميكنك التقليل 
من: (الفات إاللكترونية) أو تثمني قيمة 
النفايات املنزلية (صندوق سماد املطبخ) 

بالنسبة للمستهلك الذي لديه وعي بيئي ، فإن البحث عن املنتجات املصنوعة من سلع مت إعادة تصنيعها 
ً  اليتجزأ من التسوق اليومي. وعلى سبيل املثال ، ميكنك أن جتد تشكيلة من املواد ـ مبا فيها املالبس  يصبح جزءا

واألثاث واأللعاب ـ كلها مصنوعة من الورق الذي يتم إعادة تصنيعه.

:www...
youthxchange.net 
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توفير الطاقة: حقائق

في الدول المتقدمة، تبلغ حصة 
االستخدام المنزلي للكهرباء، 
ما يقارب ٪٥٣  من االستهالك 

العام  للكهرباء. حيث إن اآلالت 
الكهربائية المنزلية، تواصل 

عملية االستهالك، حتى وهي في 
وضع عدم التشغيل.

تعرف  هذه الظاهرة باسم: 
«التسرب الكهربائي» وهي 

مسؤولة عن  هدر ما ال يقل عن ٥٤ 

من  رافقها  وما  الصناعية  الثوره  أدت  فقد  للغد!  حسابات  أية  دون  األرض،  موارد  البشرية  استغلت  خلت،  لقرون 
تطور وازدهار اقتصادي؛ إلى ارتفاع هائل في استخدام مصادر الطاقة؛ وفي األعوام الـثالثني  املنصرمة ارتفع معدل 
استخدام الطاقة بنسبة ٪٥٨ وهي نسبة مرشحة ملزيد من االرتفاع خالل السنوات القادمة بنسبة ٪٦٠ أي مبعدل 

منو سنوي  قدره ٪١٫٧ (بتباطؤ طفيف عن وتيرة إجمالي اإلنتاج احمللي).

عليهما  ويطلق  العالم،  في  الطاقة  لتوليد  الرئيس  املصدر  والبترول،  الفحم  يبقى  ولكن،  الطاقة،  مصادر  تتعدد 
ن بها في باطن األرض . ً للطريقة التى تكوّ مسمى (الوقود األحفوري) نظرا

ون هذا الوقود عبر ماليني السنني في مكامن أو فقاعات كبيرة في باطن األرض من بقايا مخلوقات عضوية (نباتات  تكّ
الوقود  يبقى  أن   املتوقع  أو ينضب حال استخالصه من مكمنه. ومن  للزيادة، ويستنفد  قابل  وحيوانات) وهو غير 
ً) مهيمناً، كمصدر رئيس لتوليد الطاقة على مدى العقود الثالثة القادمة (هذا في  األحفوري (النفط اخلام  حتديدا

حال بقيت معدالت استهالك الطاقة ثابتة).

وللحصول على هذه الطاقه ازونة يجب أن نحرق املزيد من الوقود األحفوري، الذي يؤدي الى انبعاث غاز ثاني أكسيد 
الكربون في اجلو ؛كناجت من ذلك االحتراق مسبباً بالتالي ارتفاع درجات حرارة األرض وظهور ما يعرف باألمطار احلمضية.

(انظر الفصل الالحق).

لقد ساهم االستخدام املفرط لهذه األنواع من الوقود في زيادة تركيز (الغازات الدفيئة) في طبقات الغالف اجلوي 
التي تعتبر سبباً رئيساً في تغير املناخ.

زد فــاعلية
الطاقة

«املسألة بأيدينا كأفراد... لعمل ما 
نستطيع عمله، لكن مهما كان ذلك 

قليالً وألن إطفاء نور الغرفة يبدو تافهاً، 
ال يعني ذلك إنه ميكننا جتاهله»

[الداالي الما الرابع عشر،
زعيم ديني]

وكالة الطاقة الدولية: 
[www.iea.org]; Energy Information 

Administration [www.eia.doe.gov] 

النفط اخلام هو أهم مصادر  الطاقة في 
جميع أنحاء العالم حيث قدم للعالم 

٪٤٫٦٣ من مجمل االستهالك التجاري  
العاملي للطاقة التجارية عام ٥٠٠٢ 
/fdp/oei/faio/vog.eod.aie.www] 

[fdp.sthgilhgih

املصدر: وكالة الطاقة الدولية: 
[gro.aei.www]

:«A new energy juice»

قامت مجموعة «السالم األخضر» 
في أول دعم لها ملنشأة جتارية، 
باالنضمام مع «إن باور» إلطالق 

املبادرة املسماة «العصير»
وهي مبادرة خضراء جديدة تتعلق 

بالكهرباء في اململكة املتحدة 
تبلغ كلفتها ألول مرة نفس كلفة 
الكهرباء العادية، تعتمد إمدادات 

طاقة هذه املبادرة على طاقة الرياح، 
وهي طاقة متوافرة ، وكلما ازداد عدد 

املشتركني، كلما مت بناء أعداد أكبر 

من محطات طاقة الرياح اجلديدة. 
حتى ذلك الوقت، سوف يحصل 

املشتركون على اإلمدادت اخلضراء 
من مصادر حالية قابلة للتجدد، 

وحاملا يقوم أكثر من ٠٠٠,٠٥ مشترك 
بالتسجيل، وسوف يتم تطوير موقع 

،ً آخر على اإلنترنت، وهلم جرا
ملزيد من املعلومات:

[eciuj/moc.rewopn.www]

مليار كيلو وات لكل ساعة، أي ما 
نسبته ٪٥ من مجمل االستهالك  
المنزلي العام للكهرباء في أمريكا 

وحدها،بقيمة تصل إلى ٥٫٣ مليار 
دوالر أمريكي سنوياً.

/sdnert/irw/gro.irw.www] 
;[moc.krapllecleuf.www] ;[xedni 

[lmth.spit/iec/gro.rewopil.www]



35

تنمية مستدامة نحو  معاً 

كيف ذلك ؟! إن الكثير من احلرارة محبوسة في الغالف اجلوي: احلرارة التي من املفترض أن تغادر األرض إلى الفضاء اخلارجي تبقى 
داخل محيط األرض مسببة ارتفاع متوسط درجة حرارة األرض، وهذا ما يدعى  باالحتباس احلراري. وهي حالة خطيرة غيرت 

وبدلت موازين الطبيعة،وأحدثت خلالً في التوازن املناخي ينذر بعواقب وخيمه سوف تواجهها األرض على كافة األصعدة.

ا، وهو بدء تفاقم املشكلة؛ لذا يجب أن نعمل جميعاً لوقف هذا االستنزاف  كل هذه التغيرات تعطي مؤشرًا واحدً
ملوارد األرض الطبيعية، املستنفدة أصالً . نحتاج جدياً إليجاد مصادر طاقة بديلة ومتجددة: كطاقة الرياح،  والطاقة 
الشمسية، واحلرارة اجلوفية، والطاقة الكهرومائية، ولكن.. لألسف، حتى يومنا هذا، ما زال استخدام هذه املصادر 

البديلة يعترضه الكثير من املعوقات  وما زالت غير مستغلة كما ينبغي !  ملاذا؟!

ترتبط  اآلليات التي تنظم عملية احتساب كلفة الطاقة بعوامل معقدة، وال تخضع ملقياس محدد .فحني يتم احلديث 
ً رخيصاً، مقارنة بالبدائل التي جتري دراستها ، فإن هذا التسعير  عن  تكلفة استخراج  الوقود األحفوري، بوصفه مصدرا
(الرخيص نسبياً) ال يضع في احلسبان التكلفة الباهظة التي تدفعها البشرية (اجتماعياً) ويدفعها الكوكب (بيئياً) 
والتي تترافق مع عمليات استخراج النفط وتوزيعه واستخدامه. وباملقابل، حني يتم طرح مصادر طاقة بديلة  خالية 
من غاز الكربون (وهي مصادر نظيفة وآمنة ) جند أن تكلفتها مرتفعة نسبياً لكونها مصادر حديثة ومبتكرة، وال يتم 
إنتاجها على نطاق واسع، فتكلفة اإلنتاج عادة تنخفض بقدر ما يرتفع الطلب، خالفاً لطاقة النفط متاماً: فكلما ارتفع 

الطلب عليها، كلما ارتفعت تكلفته. إنها مفارقة عجيبة حقاً! فما السبيل حلل هذه املعضلة؟!

إننا بحاجة ماسة وعاجلة لتبني حزمة من السياسات الرامية إلى تشجيع القطاع اخلاص؛ لتوظيف استثمارات ضخمة 
ومدروسة في مجال الطاقة البديلة، حول العالم، لزيادة حجم اإلنتاج من جهة، وتخفيض كلفتها من جهة أخرى. 

للمزيد من املعلومات: 
;[stibdit/vog.lern.cderr//:ptth] 

.www] ;[moc.emodralos.www]
//:ptth] ;[yrassolg/gro.wonralos

;[xedni/elbaniatsus/gro.tserc.ecitslos 
;[vog.eod.nere.www]

.niam/niam/ac.selbawener.www]
.www] ;[gro.eneradef.www] ;[php

[vog.ratsygrene

إمكانات املغرب في توليد الطاقة 
من الرياح

يسعى املغرب في إطار تنويع مصادر 
الطاقة في البالد إلى تشجيع 

استعمال الطاقة املولدة من املاء 
وأشعة الشمس، وستساهم الطاقة 

املعتمدة على الرياح أيضا بنسبة 
١٠٪ في أفق٢١٠٢ وهدف املغرب 
الوصول إلى ١٥٪ في أفق٢٠٢٠.

يتوفر املغرب على رصيد مهم من 
مصادر طاقة الرياح خاصة في 

الشمال واجلنوب، مع متوسط سرعة 
وطنية مابني٥٫٩ و١١ متر في الثانية 
على ارتفاع ٤٠ مترا. هذه اإلمكانات 

خضعت لدراسة جدوى في ثمان مواقع 
في املغرب (رأس احلديد بالصويرة، 

سيدي قرن وسهب احلرشة بطانطان، 
طرفاية، الصندوق بالقصر الصغير 

وطنجة،فج الطواهر بتازة ،ورأس كانتان 
بآسفي).

إن هذه السياسة تدخل في إطار 
دينامية التنمية النظيفة، في توافق 

مع سياسة اقتصاد احملروقات األحفورية 

وخفض االنبعاثات الغازية املسببة 
لالحتباس احلراري، واحلفاظ على 

البيئة.
ملزيد من االطالع:   
www.cder.org.ma

:www...
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الضوء األخضر

هو برنامج تطوعي تلتزم مبوجبه 
املؤسسات اخلاصة والعامة أمام 

املفوضية األوروبية باحلد من 
استخدام طاقة اإلنارة وبالتالي 

تقليل االنبعاثات امللونة.
ينظم البرنامج منذ عام ٢٠٠٠ جائزة 
نح لشركاء يتم اختيارهم  سنوية متُ

على أساس اجلهود التي يبذلونها 
للحد من استخدام الطاقة في اإلنارة  
سنوياً. وقد نظمت االحتفالية األخيرة 
في مدينة فرانكفورت في ابريل ٢٠٠٦ .

ميكنكم قراءة املزيد عبر موقعهم 

 www. Eu-greenlight.org :اإللكتروني
قامت مؤسسة (سونا للعقارات/ 

البرتغال) وهي شريك فاعل في برنامج 
الضوء األخضر، بترقية أنظمة موقف 

سيارات سنترو كولومبو املغطى 
(وهو أحد أكبر املواقف في أوروبا) من 

خالل تغيير الكوابح املغناطيسية 
واالستعاضة عنها بأخرى إلكترونية، 
تقوم بتشغيل مصابيح الفلورسنت 

بكفاءة  أعلى ملا تتمتع به من 
مزايا  مقارنة مبثيلتها من الكوابح 
املغناطيسية أبرزها، قدرتها على 
تخفيض نسبة الطاقة الضائعة.

التي   احلقيقية  التكلفة  تعكس  أن  ينبغي  والتي  األحفوري،  الوقود  أسعار  في  النظر  إعادة  ضرورة  إلى  وباإلضافة 
يدفعها اتمع لقاء إنتاج الوقود واستخدامه.

الطاقة ضرورية لكل أنشطتنا تقريباً، مبا في ذلك طهو طعامنا، وتدفئة بيوتنا، أو توفير الطاقة لصناعاتنا، إال أن 
استخدام طاقة هذا الكوكب وتوليدها وضياعها له الكثير من العواقب، حقاً إن السيارات هي أكبر مصدر للتلوث 

في األرض، لكن الطاقة تأتي في املرتبة الثانية.

إن ترشيد استخدام الطاقة هو مسألة هامة تتطلب حلوالً عاملية  وفردية في آن واحد، فهناك أشياء كثيرة ميكننا 
القيام بها يومياً للتقليل من الطاقة التي نستخدمها، ال تنسى أن توفير الطاقة ميكن أن يوفر مالك!

تدفئة/ تكييف البيت وتسخني املاء يشكالن 75% من كلفة فاتورة وقود أي أسرة، إن ارتفاع كلفة الوقود بشكل 
متزايد يجب أن يجعلنا مدركني بشكل أكبر ألهمية توفير الطاقة.

مبادرة (مواد البناء اخلضراء)، تروج ملواد 
بناء صحية و غير ضارة بالبيئة.

 [www.designinggreen.com/english 

/index.htm] 

وبدراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع 
تبني أن املعدالت جاءت كالتالي:

توفير طاقة إنارة كهربائية قدرها: 
٤٠٠٫٨٣٨ كيلو واط في الساعة/ 

سنوياً. تخفيض استخدام الطاقة 
الكهربائية  في املناطق املغطاة 

بنسبة ١١٫٥٪.
وتوفير في التكلفة بقيمة ٢٣٫٨١٤ 

يورو / سنوياً عائدات استثمار داخلية 
بنسبة ٢٠٪ .

www.eu-greenlight.org/pdf/GL_]
[pdf.١٤_Catalogue/GL_catalog

[community/pfgc/

:www...
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جنمة الطاقة عنوان برنامج لرقعة 
تصنيف طوعيه دالة على الكفاءة 

في استهالك الطاقة، كانت 
الوكالة األمريكية حلماية البيئة 
قد بدأت بتطبيقه في عام ١٩٩٢ 

يهدف لتحديد وتعزيز املنتجات التي 
تستخدم الطاقة بكفاءة تؤدي إلى 

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
لقد انتشرت جنمة الطاقة بحيث 

أصبحت تغطي منازل جديدة، وغالبية 
قطاع املباني، ومعدات التدفئة والتبريد 
السكنية، واألجهزة الرئيسة، واألجهزة 

املكتبية، واإلضاءة، واألجهزة اإللكترونية 
اخلاصة باملستهلكني وغير ذلك.

وقامت املفوضية األوروبية في عام ٢٠٠٠ 
بتبني جنمة الطاقةجاعلة إياها رقعة 
تصنيف عاملية للكفاءة في استهالك 

الطاقة. وفي الواليات املتحدة األمريكية، 
تفيد البيانات الرسمية اخلاصة بشهر 
يناير ٢٠٠٦، املتعلقة مبعدل استهالك 
الطاقة، أن أكثر من ٢,٥٠٠ مبنى (مبا 

فيها من: مدارس، مستشفيات، مكاتب، 
ومبان عامة) التي متتد على رقعة 

مساحتها ٤٨٢ مليون متر مربع، قد 
حصلت  عام ٢٠٠٥،

على استحقاق وكالة البيئة ( جنمة 
الطاقة لألداء البيئي) .

هذه املباني مصممة بطرق هندسية 

مكنتها من توفيراستهالك الطاقة 
بقيمة ٣٤٩ مليون دوالر أمريكي سنوياً،

ومنع ١,٨ مليار طن من الغازات 
الدفيئة من االنطالق إلى طبقات اجلو 
والتي تعادل االنبعاثات التي تنتج عن 

٥٤٠,٠٠٠ مركبة نقل .
هذه املباني تستهلك طاقة أقل من 

مثيالتها من املباني االعتيادية مبعدل 
٪٤٠  على الرغم من أنها تقدم املستوى 

نفسه من اخلدمات وسبل الراحة.
ملعلومات إضافية:

[www.energystar.gov]; [http://

energye!ciency.jrc. cec.eu.int/

energystar]

بالرغم من أننا في  القرن احلادي والعشرين، 
فما زال ٢ مليار شخص، أي ما يقارب (١/٣) 

سكان كوكب األرض، ال ميلكون كهرباء 
الستخدامها  في بعض مقومات احلياة 

األساسية كاإلنارة أو الطبخ!!
ملعلومات وافية اذهب إلى: منتدى [حقائق 
و أرقام] قسم [الطاقة، حقائق وادشادات] 

[متجددة] وذلك للتعمق أكثر حول الطاقة 

املستقبلية (الشمسية، طاقة الرياح 
والهيدروجني  وغيرها).

  ☺ خطوات أساسية

فيما يلي بعض األمثلة حول كيفية توفير الطاقة في البيت:
E اقفل اجلهاز! نعم.. فحتى وضع جهاز التلفاز على االحتياطي يستهلك ١/٤ الطاقة التي يستخدمها أثناء تشغيله. 

نع أجهزة تلفاز دون (زر إقفال)! في مثل هذه احلالة، يفضل فصل املقبس الرئيس للجهاز عن الكهرباء. بعض الدول تُصّ

E اشتر مصابيح ضوء فلورسنت ذات كفاءة في توفير الطاقة وصغيرة احلجم، أطفئ النور في احلجرات الفارغة.
E خفض منظم احلرارة/ الثرموستات اخلاص بالتدفئة بدرجات قليلة، وإذا شعرت بالبرد قم بارتداء املزيد من 

املالبس بدالً من رفع حرارة التدفئة املركزية والعكس صحيح بالتكييف.
E ال تستخدم ماء ساخناً أكثر مما حتتاج - قم باالغتسال بواسطة الدش.

E قم بتوصيل األجهزة باملصدر الرئيس للكهرباء حيثما أمكن، البطاريات التي يتم التخلص منها هي من 
أسباب التلوث العالية. إذا كنت حتتاج استخدام البطارية، فاختر األنواع التي ميكن إعادة شحنها.

E تأكد من عدم تسرب تيار الهواء من األبواب والنوافذ.
E قم باستبدال األجهزة املنزلية القدمية بأجهزة جديدة توفر الطاقة.

E استخدم الساللم بدالً من املصعد إنها طريقة رائعة للرشاقة.

:www...
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أستشراف املستقبل، هو إسم املنتدى 
ً من املوضوعات  التاسع الذي ضم عددا

حول الطاقة ومنها: [اختيار طاقة 
إيجابية] [إنارة احلياة] [بيوت صديقة 

للبيئة] [البحث عن مأوى].
ملعلومات ممتعة حول البناء املستدام

في املتجر ستجد الكثير من املنتجات 
التي توفر الطاقة:

إنارة الحياة:
 منذ عام ١٩٩٠، بدأت كلية (بير 

فوت) في والية راجستان الهندية   
باستخدام األلواح الشمسية؛ إلنارة 

أكثر من ١٣٦ من القرى النائية  
الواقعة في جبال الهيمااليا.

وكجزء من التزام الكلية بمسؤولياتها 
األخالقية  تجاه هذه القرى ، وتمكيناً 

للمجتمعات الفقيرة من إدارة مواردها  
للطاقة الشمسية الخاصة بها ، دون 

أي تدخل تقني من الجهات األخرى؛ 
فقد قامت الكلية بتدريب ٩٠ رجالً، 

و١٩ امرأة غالبيتهم من األميين ؛ 
ليقوموا بأعمال هندسة، وإدخال 

المصابيح الشمسية وصيانتها؛ مما 
ً جذرياً في حياة ما يقارب  أحدث تغييرا

بلديات مستدامة  ١٠٠٪
فاريسا ليجور بلدة ريفية صغيرة في 

منطقة ليغوريا في إيطاليا، وجدت 
نفسها قبل سنوات  في مأزق حرج 
؛ فوضعها االقتصادي كان ضعيفاً، 
واستقرارها يتزعزع، وبدأ املواطنون 
يهاجرون بحثاً عن العمل، فلجأت 

البلدية إلى تنفيذ مشروع «التنمية 
االستراتيجية الشاملة» بهدف 
تعزيز قطاعي الزراعة والسياحة 

في البلدة. وذلك من خالل تشجيع 
املزارعني على إنشاء املزارع العضوية ، 

باستخدام مصادر طاقة متجددة.
ً ألن  البلدية كانت متتلك مولدين  ونظرا

كهربائيني يستخدمان طاقة الرياح ، 
وتعتزم تركيب اثنني آخرين في القريب 

العاجل فقد أدرجت على جدول 
أولوياتها، تركيب مولد ثالث للطاقة 
الشمسية في محطة معاجلة مياه 

الصرف الصحي، وكذلك قامت 
سلطات البلدية بالترويج للسخانات 

الشمسية املصنعة محلياً، لتعزيز 
الدخل من جهة، وللحد من قطع 
األشجار مبا يضمن احملافظة على 

الثروة احلرجية التي كانت تتعرض 
لالستنزاف، من جهة أخرى.

[europa.eu.int/comm/energy/

en /renewable/idae_site/deploy /

prj083/prj083_1.html];

[database.bestpractices.org/bp_dis-

play_best_practice. php?best_prac-

tice_ id=1833]

الشمس حق للجميع:
في البرازيل هناك ٢٥ مليون شخص 

تقريباً ال تصل الكهرباء إلى منازلهم، 
ولسد حاجات األفراد ، وحتسني منط 
املعيشة في املناطق الفقيرة، واحلد 

من الهجرة، وتقدمي  خدمات كهربائية 
زهيدة الثمن، فقد قام فابيو روسا 

(اخلبير االقتصادي واحملامي واملؤسس 
لشركتي (STA) الربحية ، وشركة  

(تطوير مصادر الطاقة الطبيعية 
والتنمية املستدامة غير الربحية 

(IDEAAS): في منتصف الثمانينات 

بتطوير نظام لتزويد البيئة الريفية 
في البرازيل بالكهرباء ، والعمل من 

أجل تنمية اتمع.
[www.wbcsd.org];

[www.fastcompany.com]

١٥٫٠٠٠ شخص ، مستفيدين من 
الطاقة الشمسية المولدة.

لم يعد مفروضاً عليهم بعد اليوم 
السير أليام ؛ من أجل الحصول على 

ً من الكيروسين ، الذي سينفد  ٢٠ ليترا
خالل شهر واحد. 

هذا المشروع أوجد بشكل كلي فرص 
عمل للعديد من األشخاص ، ويسر 

سبل التعلم المسائي في فصل 
الشتاء ، وساهم في استصالح البراري 

باستخدام مضخات المياه ، وعزز 
مفاهيم التعاون والتكافل بين أبناء 
القرى في جبال الهيماليا؛ للحفاظ 

على مكتسباتهم من مولدات الطاقة 
الشمسية  .

 [www.barefootcollege.org]

 بيوت صديقة للطاقة:
قدمت أفريقيا اجلنوبية مشروع بيت 

(سويتو إيكومت) الذي مت تبنيه كعرض 
تكنولوجي تعليمي في مؤمتر  القمة 

العاملي للتنمية املستدامة، الذي 
عقد في جوهانسبرغ عام   ٢٠٠٢

املشروع يعرض أول بيت بني 
وأسس بناءً على أنظمة حتقق 

الراحة للقاطنني، باإلضافة إلى أنه 
يتيح استهالك مخفض للطاقة 

الكهربائية، والتقليل من استخدام 

الوقود األحفوري. يتميز البيت مبميزات 
عدة منها:عدم استهالكه للطاقة، 
وال يسبب تلوثاً أياً كان نوعه،و ميكن 
له أن ينتج طاقاته بنفسه، وعمره 

االفتراضي أعلى.
 [www.housing.gov.za/sustainable-

settlements/CaseStudies/ Display-

Case.asp]

ونورد بعضاً من هذه املنتجات :
[النظام الشمسي احملمول] [سخانات 

اجلدار البيئية] [ثالجة ايم 
الشمسية] [اإلشعاعات الشمسية 

الالسلكية]
حجرة املدرب تقدم أنشطة تركز على 

الطاقة، ومعلومات لرفع مستوى 
الوعي لدى الطالب حول الفجوة بني 

الدول الصناعية والدول النامية فيما 
يتعلق باستهالك الطاقة.

«العمل من أجل مجتمع أفضل» ، 
ليس مجرد شعار. ميكنك التعرف إلى 

ما تقدمه املؤسسات واألفراد ملستقبل 
الطاقة  من خالل الوصلة

[فابيوروسا] [بلديات ذكية] [جائزة 
بلدية آشدن]

تنمية مستدامة نحو  معاً 
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لقد  عبث اإلنسان بالنظام البيئى وغير موازينه، وبات واضحاً مقدار اخللل الذي حلق بالغالف اجلوي، والذي جتلى في الظواهر 
ً، إنها ظواهر تدق ناقوس اخلطر ، وتنبئ بأن الطبيعة قد انقلبت على اإلنسان، وأن هذه  املناخية الشاذة التي  حدثت مؤخرا

التغيرات ”ال عودة فيها“! ما الذي ميكننا أن نفعله؟ وهل ميكن جلهد فردي أن يصلح ما أفسده ماليني البشر ؟ قد يبدو 
التساؤل عقيماً ومحبطاً، ولكن هذا ال ينفي ـ بأي حال ـ أننا مسؤولون وأننا بحاجة حلراك سريع إلنقاذ ما ميكننا إنقاذه.

استنزاف األوزون واالحتباس احلراري هما قضيتان مختلفتان مت ربطهما ببعضهما بعضا لعالقتهما املباشرة 
بنوعية الغالف اجلوي الذي يحيط باألرض، ولتأثيرهما املباشر على صحتنا كأفراد وعلى صحة كوكبنا.

 ً ً ساماً حني يكون في مستوى األرض، أما إن كان على ارتفاع ٢٥ كيلومترا ثقب طبقة األوزون: يصبح األوزون غازا
من سطح األرض، فإنه يشكل طبقة حتيط بالكوكب وحتميه من أشعة الشمس، وهنا تكمن أهميته كغاز مفيد 

وضروري للحياة على األرض حيث ميتص ـ تقريباً ـ كل أشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي تعتبر مسبباً رئيساً 
لسرطان اجللد وأمراض العيون باإلضافة إلى األضرار التي تلحقها بالنبات واحليوان. ومن املؤسف حقاً أن  عبث 

البشر هو الذي أدى إلى إطالق الغازات الضارة في الهواء، والتي قد ميتد عمرها إلى نحو ١١١ سنة، وهي مدة تسمح 
لها باالنتشار والوصول إلى طبقة األوزون واستنزافها!

في عام ١٩٨٥، أثبت العلماء وجود فجوة  قابلة للتوسع في طبقة األوزون في منطقة تقع فوق القارة املتجمدة 
اجلنوبية، بلغت  مساحتها حتى اليوم، ثالثة أضعاف رقعة الواليات املتحدة األمريكية، أي أن ٪١٠ من درع األوزون  

الذي يحيط باألرض ،قد مت تدميره بسبب وجود مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) وهي املادة املسؤولة عن 
اضمحالل هذه الطبقة وتآكلها.

كانت هذه املواد قد بدأ في استخدامها 
كسائل تشغيل الثالجات ثم 

استخدمت في وحدات التكييف، 
وتشمل االستخدامات األساسية 
 CFCs األخرى للكلوروفلوروكربون

وقدرتها كمادة رشاشة في البخاخات 
(سبراي الشعر.. الخ).

للحصول على املزيد من املعلومات: 
وحدة الطاقة واإلجراءات املتعلقة 

باألوزون/ برنامج األمم املتحدة للبيئة
 [www.unep.fr/ozonaction]

لقد طرأت تغيرات كبيرة على املناخ 
سواء على الصعيد العاملي أو اإلقليمي،  

للحصول على معلومات وافية  قم 
بزيارة :

حقائق وأرقام : [االحترار العاملي] - 
[الطقس املتطرف] -[النقاط الساخنة]  

– [البصمة البيئية] - [األنواع املهددة 
باالنقراض] - [الطاقة :حقائق ونصائح].

التنبؤ بحالة اجلو

«إن أولئك الذين ما زالوا يدعون أن 
االحتباس احلراري ليس ناجتاً عن ارتفاع 

درجة احلرارة الذي يتسبب فيه النشاط 
البشري هم مثل من يعتقدون، إلى 

يومنا هذا، أن األرض مسطحة».
[جرهارد بيرز، عالم]

التعرض املفرط ألشعة الشمس 
قاتل

يتمتع سكان بلدان حوض البحر 
املتوسط بأشعة الشمس بإعتبارها 

مصدرا للنور و للدفء و للطاقة 
اجلسدية. إال أنهم معرضون إلى 

أخطار أشعتها الفوق بنفسجية 
(UVB). وهذه ااطر مرشحة 

للتفاقم مع تزايد تدهور طبقة 
األوزون و تركز الغازات امللوثة في 

الغالف اجلوي. 
و حلماية أنفسنا من التعرض لهذه 

اإلشعة نحتاج إلى:
ـ جتنب التعرض املفرط لألشعة 

الشمسية خاصة خالل ساعات الذروة
ـ اإلكثار من استهالك األغذية 

واملشروبات التي تقينا من األشعة 
الشمسية

ـ التوقي مبالبس بيضاء
ـ حمل مظالت، استعمال املراهم 

الواقية من الشمس.
[www.masrawy.com/women/

Beauty/SkinCare/2009/october/15/

Skin.aspx]; [www.caducee.net/

DossierSpecialises/santepratique/

dangers-soleil.asp#e!ets]; [www.

who.int/mediacentre/factsheets/

fs227/fr]

أطلقت اليونسكو دليالً تعليمياً 
حول التصحر، بالتعاون مع األمانة 

العامة لهيئة األمم املتحدة ملكافحة 
التصحر UNCCD، متوفرة بلغات 

عدة وهي اللغة العربية، والصينية، 
واإلجنليزية، واألملانية، والهندية، 

املنغولية واإلسبانية.

[www.unesco.org/mab/ecosyst/

drylands.shtml]
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اتفقت الدول املتقدمة على ضرورة احلد من استخدام املواد الكيميائية التي تساهم في تدمير واضمحالل طبقة 
األوزون، وذلك إما بحظرها متاماً، أو العمل على منعها تدريجياً. وسيبقى استخدامها مسموحاً في الدول النامية 

لغاية عام ٢٠١٠.

لم يفت الوقت بعد للقيام بإجراء حاسم وفعال، إلنقاذ طبقة األوزون، فمن املمكن أن نساهم في معافاتها، باحلد 
من استخدام املواد الضارة بها، وإن كان هذا يقتضي التنويه بأننا لو قمنا اليوم بحظر تام على هذه املواد فإن 

التئام فجوة طبقة األوزون سيستغرق ما ال يقل عن ٤٠ عاماً تقريباً.

االحتباس احلراري: على مدى ١٠٠ عام مضت، ارتفع معدل حرارة األرض عاملياً مبقدار ٢١ درجة مئوية. ومن أبرز 
الظواهر املناخية التي ترافقت مع هذه الزيادة: ظاهرة ذوبان اجلليد، ذوبان األنهار اجلليدية وتقلصها في أماكن 

متعددة من العالم: في القارة القطبية اجلنوبية وتشيلي والبيرو ،وجبال األلب وجبال الهيماليا.

 وقد أشارت (اللجنة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ) إلى أن كوكبنا يصبح أكثر دفئاً يوماً بعد يوم بسبب 
البشر ، فاستخدام الوقود األحفوري في املاليني من املصانع، والسيارات وفي محطات التدفئة وأجهزة تكييف 
الهواء ، يساهم في  ضخ املزيد من  الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وامليثان، وأكسيد النيتروز 

والغازات املفلورة) في الغالف اجلوي أكثرمن أي وقت مضى.

وقدرت اللجنة أن متوسط حرارة سطح األرض سوف يرتفع إلى ٦٫٤ درجة مئوية بنهاية هذا القرن، مالم يتم 
اتخاذ إجراء فاعل. فاحترار األرض أصبح سبباً رئيساً في العديد من الظواهر  املناخية املتطرفة وأهمها ذوبان 

الكتل اجلليدية الذي يؤدي الى ارتفاع منسوب البحار من ١٨ ـ ٥٩ سنتمتر، معرضاً بذلك املناطق الساحلية واجلزر 
القريبة من الشواطئ خلطر الفيضانات.كما أن بعض الظواهر األخرى (كاألعاصير واملوجات احلارة والتصحر وارتفاع 

ً بهذه التغيرات.   ً شائعاً وأشد تطرفاً.وستكون أفريقيا هي األكثر تأثرا منسوب املياه في البحار) ستصبح أمرا
حيث من املتوقع بحلول عام ٢٠٨٥ فقدان ما بني ٢٥٪ ـ ٤٠٪ من موائلها الطبيعية.  

وفي خطوة أولى لتجنب ما وصفه العلماء بتغييرات حادة في املناخ انبثق بروتوكول كيوتو ممثالً رغبة عاملية للحد 
من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة ٥٪ (مقارنة مع مستوى عام ١٩٩٠) في الفترة  من ٢٠٠٨ ـ ٢٠١٢. 
هذا وقد دخل البروتوكول حيز التنفيذ  الفعلي في فبراير ٢٠٠٥، وبحلول نهاية عام ٢٠٠٦ صدقت عليه ١٦٨ بلدا.

ل من طرق اإلنتاج وأساليب االستهالك. إن  ال يزال بوسعنا احلد من األضرار الناجمة عن تغير املناخ، شريطة أن نعدّ
احلد من استخدام املواد الضارة بطبقة األوزون هو اخلطوة األولى األكثر أهمية حلدوث تقدم. ويؤكد اخلبراء  على أن 
التخفيض من نسبة  انبعاثات الكربون  العاملية من ٨٠ إلى ٦٠٪ (باستخدام عام ١٩٩٠ كمعيار) سيكون ضرورياً 

وحتمياً بحلول عام ٢٠٥٠.

قامت اليونسكو بالتعاون مع منظمة 
الصحة العاملية و برنامج األمم املتحدة 

للبيئة ، بتطوير برنامج  لتدريس احللول 
العملية و البسيطة حلماية  طبقات 
األوزون، والتقليل من مخاطر التعرض 

ألشعة الشمس:
[www.unep.fr/ozonaction/

topics/children.htm]

 «Greenhouse»: الغازات الدفيئة
ً ألنها  سميت بهذه التسمية نظرا

 تتسبب في تكوين طبقة عازلة
 حول األرض مثل الغالف الزجاجي في

 البيوت الزجاجية الذي يحبس في
 الداخل حرارة أشعة الشمس. للمزيد

 من املعلومات: (الفريق العامل في
 احلكومات على قضايا تغيير املناخ ـ

برناج األمم املتحدة للبيئة
 [www.ipcc.ch]; [http://unfccc.

int/2860.php]; World Metereological 

Organisation [www.wmo.ch/

index-en.html]; UNEP/GRID [www.

grida.no]. 

وللمزيد: 
[http://pacinst.org  /globalchange.

org]; [www.greenpeace.org/

international/campaigns /climate-

change]. 

 للمزيد من املعلومات حول بروتوكول
 _http://unfccc.int/essential] كيوتو

background/kyoto_protocol/
items/2830.php]

بدائل حلرق بقايا احملاصيل الزراعية 
في سورية

عند نهاية موسم حصاد الغالل 
الزراعية كالقمح، الذرة و القطن 

فإن كميات ضخمة من بقايا احلصاد 
املتبقية على األرض يجب إزالتها 

لتحضير التربة ملوسم زراعي آخر ، 
وقد جرت العادة في مناطق شمال 

شرق سورية و بقاع أخرى من دول 
املتوسط على حرق هذه البقايا، 

حيث يعتقد املزارعون أن احلرق سوف 
يعقم التربة من البكتريا، احلشرات 

والديدان التي تسبب أمراض احملاصيل 
ويغني أو يسمد األرض باملواد العضوية 

، متجاهلني أن النيران تقتل في نفس 
الوقت العضويات املفيدة في التربة و 
غيرعابئني بتأثيرات الدخان املتصاعد 
واملنتشر فوق عشرات الكيلومترات 

من املناطق ااورة وفي الهواء احمليط 
(كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد 

الكربون، ملوثات هواء مختلفة، 
...إلخ) وتأثيراتها على صحة اإلنسان 

(مشاكل تنفسية وغيرها).
وقد جاء حل مؤقت للمشكلة من 

الطبيعة نفسها كنتيجة للجفاف 

الذي أصاب املنطقة منذ أكثر من 
خمس سنوات، والذي تسبب في 

ندرة مناطق الرعي ملئات اآلالف من 
األغنام واملاشية، وارتفاع أسعار العلف 

املستورد بشكل حاد، وهكذا اضطر 
أصحاب قطعان األغنام واملاشية إلى 

التفاهم مع املزارعني على تنظيف 
أراضيهم من بقايا احلصاد عبر 

السماح لهذه القطعان بالرعي في 
هذه األراضي، رغم أن بعض املزارعني 

كانوا مترددين في املوافقة خوفاً من أن 
حتمل هذه احليوانات معها طفيليات أو 
بكتيريا مؤذية تنتقل إلى األرض وفيما 

بعد إلى احملاصيل التي ستُزرع الحقاً 
مما يضطرهم إلى استعمال املبيدات 

الكيماوية للتخلص منها، إن هذه 
احلقائق تبني أهمية أن يكون املزارعون 

ومربوا األغنام واملاشية على دراية 
وإطالع بنتائج و تأثيرات ممارساتهم 

على البيئة.
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إي تكلفة حتقيق االستقرار في تركيز الغازات الدفيئة في الغالف اجلوي وثباتها إلى مستويات ال تعطل مناخنا ينبغي 
أن تصل إلى ٣٪ من إجمالي الناجت احمللي العاملي بحلول عام ٢٠٣٠.  إن عدم القيام بأي إجراء، من شأنه أن يكون أكثر 
تكلفة بكثير، كما أن عدم بذل جهود خاصة للتكيف مع التغيرات املناخية، سيؤدي الى زيادة ٢٫٥  درجة مئوية  تقريباً 
على درجة حرارة  األرض، والتي من شأنها أن تخفض الناجت احمللي اإلجمالي مبعدل ٠٫٥٪ إلى ٢٪، مع ارتفاع  في نسبة 

اخلسائر في معظم البلدان النامية.

ومع ذلك، وألن بعض التغييرات سوف تكون (ال رجعة فيها)، فقد طالب بعض  اخلبراء في القطاعني العام واخلاص 
«التكيف» مع هذه التغيرات؛ وذلك بالعمل على تطوير االستراتيجيات واملبادرات إلدارة اآلثار احلالية التي  بضرورة 

يعاني منها اتمع، جراء التغير احلاد في طبيعة املناخ .

وما  بجدية  وآمنة  نظيفة  بديلة  خيارات  عن  البحث  يتم  لم  األحفوري،  الوقود  في  للوفرة  ونتيجة  مرت،  لسنوات 
التقليدية مع علمنا مبدى خطورتها على صحتنا وعلى سالمة  الطاقة  اليوم نعتمد كلياً على مصادر  زلنا حتى 

كوكبنا.

املصادر:
[www.hm-treasury. gov.uk/

media/8AC/F7/Executive_Summary.

pdf]; [http://unfccc.int/!les/press/

backgrounders/application/pdf/

factsheet_adaptation.pdf]; [http://

ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/Report/

AR4WG1_Pub_SPM-v2.pdf] 

Summary for policy makers of IPCC’s 

AR IV, p.12 table 10.7, and [http://

news.bbc.co.uk/2/hi/science/

nature/6620909.stm]. 

وفقاً لـ  UN IPCC فإن هذا التخفيض 
الكربون  ثاني أكسيد  الفوري النبعاثات 
مستحيل، لكنه يوضح نوعية التقليل 
نريد  كنا  إذا  نحتاجه  الذي  التلوث  من 

وضع حد لالحتباس احلراري.

مبادرات املواطنني في إيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا: يرغب الناس في العمل ، 

وإحداث تغييرات إيجابية:
تنطلق العديد من املبادرات بهدف 

إتاحة الفرصة للمستهلكني: (اإلدارات 
واألفراد)، وذلك للمشاركة في سباق 

احملافظة على املناخ، وتعمل هذه 
املبادرات على توفير البدائل الواقعية، 

من أجل حث اجلميع على القيام مبا 
تتطلبه املواطنة منهم . كما تقدم 
معلومات حول التغيرات املناخية : 
(أسبابها وعواقبها)، وكيفية احلد 

من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، من 
خالل تقدمي املشورة العملية  حول 

التقليل من استهالك الطاقة، وتعمل 
على توفير آالت حسابية خاصة بقياس 

معدل الكربون املنبعث في اجلو  لتحديد 
نسبة الهواء الزائد فى االحتراق، من خالل 

دعمها للمشاريع ذات الكفاءة العالية 
في استخدام  مصادر الطاقة املتجددة ، 

والسيطرة على الكربون. 

Impatto Zero

 هو أول مشروع إيطالي يرمي إلى 
مساعدة الشركات واملواطنني ؛ لتحقيق 

الهدف (صفر)  في معدالت انبعاث 
الغازات الدفيئة. من خالل تقدمي 

النصائح واملشورة ؛ لقياس  معدل ثاني 

أكسيد الكربون في اجلو  الناجت عن
ممارسات األفراد ، وأساليب حياتهم في 
استخدام  األخشاب كوقود. يستطيع 

األفراد حتديد خياراتهم ؛ لدعم التشجير 
في إيطاليا أو كوستاريكا.

[www.impattozero.it]

De!s pour la Terre

هي مبادرة فرنسية ؛ لتشجيع انخراط 
األفراد في األنشطة الرامية إلى احلد من 

انبعاث الغازات الدفيئة ، ورفع مستوى 
الوعي و حماية البيئة من التغيرات التي 
تنشأ في املناخ جراء املمارسات السلبية 

للبشر. وقد شارك ٧٠ من مشاهير 

الشخصيات الفرنسية في إبراز 
مساهماتهم في مجال حماية البيئة 

عبر شبكة اإلنترنت.
مبادرة إسبانية قام بإنشائها كل من:  
CeroC02 مؤسسة «ديسارولو حلماية 

البيئة» و مؤسسة «ناتورا»
بهدف رفع مستوى وعي األفراد واتمع 

مبخاطر تلوث اجلو بغاز ثاني أكسيد 
الكربون وضرورة تبني اإلجراءات 

الفورية، واحلازمة للحد من ظاهرة 
االحتباس احلراري  العاملي.

ملعلومات وافية اذهب الى موضوع:
‘Proyectos’

[www.ceroco2.org]
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ابحث  املعقدة،  القضايا  هذه  عن  املزيد 
في مواقع الشبكة التالية:

 [www.safeclimate.net/business/index.

php]; [www.climatevoice.org]; [www.

iisd.org/youth/internetcafe]

لذا، يتوجب علينا أن نستثمر املزيد من الوقت واملال و «الطاقة البشرية» كي نطرح مصادر الطاقة املتجددة ، كبديل 
قوي للوقود األحفوري . وهنا ال بد لنا أن نشيد باالستثمارات القوية وبوعي املستهلكني فبفضلهما أصبحت  مصادر 
الطاقة املتجددة متثل ١٨٪ من مزيج الطاقة املستخدم حالياً.  ومن املتوقع  أن يرتفع هذاالرقم بحلول عام ٢٠٥٠ إلى 

٢٣٪، وفي توقعات أكثر تفاؤالً قد يصل إلى ٣٤٪.

، الذي من    املستهلك  الواعي هو صاحب القرار ، وهو وحده القادر على اتخاذ اإلجراء الفعلي اإليجابي واحلاسم 
على  للحفاظ  اجلنسيات  متعددة  الشركات  مهمة  من  ب  ويصعّ االستدامة)!  أنصار  (نادي  رقعة  يوسع  أن  شأنه 
جناحهم  وقوتهم في تسويق منتجاتهم؛ إذا ما جتاهلوا مخاوفك بشأن ما يحدث من حولك. إننا ندعوك ملساءلة 
شركات اإلنتاج حول سياساتها للحد من انبعاث غاز الكربون في اجلو ، متاماً كما ندعوك ملراقبة أسلوب حياتك ومدى 

«صداقة» مشترياتك مع الغالف اجلوي.

نايكي، سوني، بوالرويد وغيرهم هي  
 WWWF شركات تنضم إلى برنامج

إلنقاذ املناخ، وهي مبادرة تطوعية 
لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

[www.worldwildlife.org/ climatesavers]

املصدر : تكنوجليا الطاقة االستراتيجيات 
٢٠٠٥ وكالة الطاقه الدولية - باريس 

٢٠٠٦
[www.iea.org/Textbase/npsum/en-

ertech2006SUM.pdf]

 بهدف تعزيز احلماية املشتركة للمناخ؛ 
انطلقت مبادرة (MYCLIMATE) في 

سويسرا عام ٢٠٠٢، عن املعهد االحتادي 
ً  إلى  السويسري للتكنولوجيا، استنادا
املفاهيم التالية: «التطوع» و«احللول 

املبتكرة»، من أجل حماية املناخ، و تعزيز 
«الطاقة املتجددة» و«تكنولوجيا الطاقة 

الفعالة».
 وتعتبر اآلن أحد أهم املنتجني 

الرئيسيني في مجال توفير وسائل 
بديلة عن استخدام الكربون وتشمل 

ً من الشركات  قائمة عمالئهم عددا
الكبيرة والصغيرة، والعمومية، 

واخلاصة باإلضافة إلى املنظمات غير 

الربحية ومنظمي املعارض واحلمالت.
تطرح املبادرة تذاكر طيران بقيمة 

مضافة يعود ريعها لتمويل أنشطة 
احلمالت واملؤسسات التي تعمل 

على تعميم التكنولوجيا النظيفة 
وإيقاف انبعاثات غازات االحتباس 

احلراري، إضافة إلى جهودها في عقد 
الندوات احلوارية العامة،

و تنظيم حمالت ملناهضة ممارسات 
قطاع اإلنتاج الصناعي، التي تساهم 
في الزيادة التدريجية في درجة حرارة 

أدنى طبقات الغالف اجلوي احمليط.
[www.myclimate.org] 

☺خطوات أساسية

القيام بدور للتحكم في تغير املناخ واستنزاف األوزون:
E توقف عن استخدام البخاخ (رشاش الرذاذ الغازي)، وبالرغم من أنه ال يحتوي على الكلوروفلوروكربون CFCs، إال أنه 

يحتوي على مواد كيميائية أخرى تتسبب في التلوث كما أن العبوات غير قابلة إلعادة التصنيع.
E تأكد عند شرائك ثالجة جديدة أنها حتتوي على مستويات متدنية من الكلوروفلوروكربون أو أنها خالية منها 

متاماً  وذلك أفضل، وال تلق بثالجتك القدمية، بل استدع شخصاً من الشركة الصانعة واطلب منه إزالة 
الكلوروفلوروكربون منها، فهذه الكلوروفلوروكربون ميكن (بل ويجب) إعادة تصنيعها.

E خفض استخدام السيارات/ املركبات، فهي املصدر األكبر لثاني أكسيد الكربون الزائد كما أنه ينبعث منها  غازات  الدفيئة. 
E اشتر احملاصيل احمللية املوسمية كلما أمكن ذلك، إن توفر احملاصيل في غير موسمها يدل على أمر من  اثنني: (األول) 

أنها أنتجت في البيوت الدفيئة ،(والثاني) أن يكون قد متَّ استيرادها بوسائل نقل جوية.
E في املنزل : هل يجب أن تكون درجة احلرارة في املنزل (باردة جدا)؟ إن تخفيض أجهزة التكييف درجة واحدة  فقط 

تقلل من نسبة االنبعاثات احلرارية من منزلك .
E اطفئ األنوار ! وللمقارنة فقط نسوق هذا املثال: إن تكلفة ترك املكتب اخلالي مضاء لليلة واحدة، يبدد طاقة 

بإمكانها تسخني ١،٠٠٠ فنجان من القهوة!!
E افصل األدوات الكهربائية من املقابس حال امتالء البطارية؛ فهذه األجهزة تواصل عملية االستهالك، حتى ولو 

كانت  البطارية كاملة الشحن.

*ميكنك الرجوع أيضا إلى (اخلطوات األساسية) في فصل (زيادة فاعلية الطاقة)   

هل تعلم ما الذي يربط بني  ظاهرة 
االحتباس احلراري، وتآكل طبقة األوزون؟
كيف ميكن لعاداتك في االستهالك أن 

تساهم في تزايد االحترار العاملي؟
اذهب إلى (اختبارات وألعاب) واختبر 

معلوماتك، حول هذه املواضيع املعقدة.
شهد هذا العام الكثير من التغيرات 

في املالمح البيئية في عدة مناطق من 
العالم بسبب ظاهرة االحتباس احلراري 

التي غيرت وبدلت موازين الطبيعة، 

فبينما يصيب اجلفاف بعض املناطق 
في العالم يفيض املاء في مناطق أخرى 

ليصحب معه العواصف والفيضانات 
األمر الذي أدى الى التضخم في أعداد 
الالجئني؛ بنسبة قد تتضاعف لتصل 

إلى ٠٥ مليون خالل سنوات قليلة 
قادمة. ملزيد من املعلومات طالع: 

ً عن الوطن) (االحترار  (الراحة بعيدا
العاملي)، (البحث عن املأوى)

ماذا يفعل الناس للتقليل من حجم 
األضرار؟ في قسم:(أشعل شمعة) ستجد 

دراسة تبني الدور احملوري  للتربية  البيئية.

:www...
youthxchange.net 



43

تنمية مستدامة نحو  معاً 

نشربه، ونغتسل به، ننظف أطباقنا ومالبسنا وبيوتنا وسياراتنا به، يتكون جسم اإلنسان في معظمه من املاء. 
ال تنمو محاصيل الطعام من دونه، وهو في احلقيقة أساسي لبقاء كل الكائنات احلية على قيد احلياة، ميكنك 

احلياة دون طعام ملدة ما يقارب شهر، لكنك ال تستطيع البقاء أكثر من ٧-٥ أيام دون ماء.

٩٧٪ من ماء األرض هي مياه احمليطات، لكنها مياه ال يستطيع اإلنسان استخدامها، وهناك ما يقل عن ١٪ من 
مياه العالم متوافرة للشرب وأغراض أخرى، مبا في ذلك الزراعة والصناعة، ومصدر هذه الكمية من املياه هو 

األنهار والبحيرات واملياه اجلوفية.

يتزايد استهالك املاء باستمرار في كافة أرجاء العالم. إن توافر شيء ما أساسي وجوهري كاملاء في الوقت 
احلاضر قد يصبح في السنوات القادمة من أهم قضايا املوارد العاجلة التي تتسبب في زعزعة االستقرار.

وفر املياه، املياه اآلمنة

«دارت الكثير من حروب هذا القرن 
بسبب البترول، لكن حروب القرن 
القادم ستكون حروباً على املياه»

[إسماعيل سراج الدين،
البنك الدولي، ١٩٩٥]

«تنورّة»، لبنان
خذلها السياسيون وأنقذتها املياه 

الرمادّية

رة وهي قرية لبنانية تقع  تُعاني تنوّ
في سهل البقاع من مشكلة نقص 

املياه وكافة املشاكل املتعلقة باملياه: 
فيستعمل سكانها املياه مرتني أو 

ثالث قبل التخلصّ منها فتجمع 
مياه غسل األطباق والثياب لتنظيف 

األرض ومن ثم لغسل املراحيض.
جلب العام ٢٠٠٦ األمل لسكان 

القرية عندما بوشر بتنفيذ مشروع 

(معاجلة املياه الرماديّة و اعادة 
استعمالها) من قِبل مركز الشرق 

األوسط لنقل التكنولوجيا املناسبة 
(MECTAT) ومتويل من IDRC كندا. 

يهدف هذا املشروع الى اعادة استعمال 
املياه الرمادية التي متتّ معاجلتها وهي 

املياه املبتذلة التي تأتي من املطبخ 
االت واالستحمام فتستعمل  والغسّ

للريّ وحتسني انتاج احملاصيل في حدائق 
املنازل.

يستفيد ٣٠ منزال في قرية تنورّة من 
هذا املشروع حيث متّ جتهيز كل منزل 

م ٣ او ٤ براميل تعالج  ة للعالج تضّ بعدّ

هل تعلم:
كلما استخدمنا منتجات العناية 

الشخصية، أو منتجات التنظيف املنزلية: 
(سواء أكانت سوائل تبييض، أو منظفات 

الغسيل، أو منعم األقمشة، أو منظف 
الزجاج، أو مزيل البقع، أو الشامبو، أو 

معجون األسنان، أو غسول الفم، أو 
مضادات اجلراثيم، او العطور، أو الصابون، أو 
غيرها من املنتجات التي متأل األسواق) فإن 

علينا أن ندرك أن غالبية هذه املنظفات 
تذهب إلى بواليع الصرف الصحي، ثم تأخذ 

طريقها متسربة إلى مصادر املياه!!
وباملثل، فإننا عندما نأخذ دواءً ما، فإن 

اجلسم سيفرز ادر ـ أحد مكونات تركيبة 
ً كان أو غير متغير، ثم  الدواء ـ متغيرا

ً طريقه عبر الصرف الصحي  يطرحه متخذا
إلى املمرات املائية!!.

وقد أظهرت الدراسات، أن أكثر من ٩٠٪ من 
الوصفات الطبية التي نتناولها، تخرج من 

أجسامنا مبكوناتها األساسية دون حتول، 
متاماً كما يحدث في مزارع احليوانات، التي 

تعتمد على الهرمونات، حيث تطرح أجسام 
احليوانات هذه الكيماويات، مرسلة إياها إلى 

مصادرنا من مياه الشرب!
املصدر:

[www.grinningplanet.com] 

مع ملدة  فيها املياه الرماديّة التي جتُ
ها بعد ذلك  يوم او يومني ويتم ضخّ

في شبكة الرّي بالتنقيط التي مت 
ن هذا  تركيبها في احلديقة. ويتضمّ

املشروع اضافة الى كونه بحثاً علمياً 
عناصر أخرى اجتماعية تثقيفية 

تهدف الى حتسني نوعية احلياة 
لسكان القرية حيث يتم التركيز 

على تعزيز دور املرأة عبر اقامة دورات 
تدريبية ونشاطات.

http://www.mectat.com.lb/metop-
ics/metopics/Tannoura%20Web/

tannoura.htm
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على أساس الزيادة احلالية في الطلب، من املتوقع أن تنفد املياه التي تستغل اقتصادياً في بعض املناطق الهامة 
في القريب العاجل.

ً في املياه. توجد نسبة كبيرة من  3/1 سكان العالم نقصاً خطيرا أما بحلول عام 2025، فمن املتوقع أن يواجه 
سكان األرض ـ 2.4 مليار شخص ـ ال تتوافر لديها مياه الشرب اآلمنة وهناك ما يزيد عن 4 مليار شخص، من 
كل أنحاء العالم، ال تتوافر لديهم املياه اجلارية في البيت، وفي بعض مناطق أفريقيا حتمل النساء واألطفال ما 
ً من املاء، غالباً ألكثر من 5 ساعات، من أقرب مصدر لهم للمياه، بينما في الدول الصناعية،  يصل إلى 20 لترا

فإن معدل ما يستخدمه بيت في املدينة يسكنه 4.6 شخص هو تقريباً 640 لتر من املاء في اليوم الواحد.

إحصاءات مذهلة فعالً، لكن املشكلة هي كون احتمال حدوث كارثة غير مسبوقة هو احتمال حقيقي، إال إذا 
أخذنا مسألة توفير وإدارة املياه بجدية تامة.

توضح الدراسات احلديثة أهمية القيمة االقتصادية للنظم البيئية في املياه العذبة مثال املستنقعات واألراضي 
الرطبة والبحيرات واألنهار، وعلى الرغم من أهمية نظم املياه العذبة البيئية، إال أنها مهددة بشكل خطير في 

كل أنحاء العالم. على مدى 30 سنة فقط، انكمش بحر آرال - رابع أكبر بحيرة في العالم سابقاً - إلى أقل من 
نصف حجمه األصلي وأصبح ماحلاً كاحمليط.

يتسبب العالم املتقدم في تلويث مصادر املياه، واألنهار والبحار بانتظام مما يعرض التوازن البيئي لألخطار، في 
كل يوم يقوم الناس بضخ التلوث في مختلف مراحل دورة املاء: من سكب الصرف الصحي في البحر إلى صب 

املواد الكيميائية اخلطيرة في أنهارنا...

[www.waterweb.org]

في الستينات، بدأ تدفق املياه إلى 
البحار يتضاءل بشكل مفزع، حيث 

استهلكت نظم الري املعاكسة 
للتيار، املستخدمة في زراعة األرز 

والقطن، أكثر من 90% من التدفق 
الطبيعي للمياه من منطقة جبال 

تيان شان بوسط آسيا، نتيجة لذلك 
تراجعت مساحة سطح البحر. 

للحصول على معلومات أكثر:
 [http://enrin.grida.no/aral/main_e.htm] 

ماء املطر امع: ثروة متجددة في 
تونس

إن ندرة مياه األمطار خطر يتهدد 
بيئة حوض البحر املتوسط الهشة 

بسبب اإلستهالك املفرط للماء و 
تداعيات التغيرات املناخية (تقلص 

كميات األمطار و تزايد التبخر).
ففي البالد التونسية يقدر أن 

ينخفض نصيب الفرد من املوارد 
املائية إلى أقل من ٤٠٠ متر مكعب 

في السنة بحلول سنة ٢٠٢٠.
و ميثل جتميع مياه األمطار،  وفقا 

لتقاليد أسالفنا، إحدى احللول 

العملية لهذه املعضلة. فهذه املياه 
امعة من السطوح أو من األحواض 
حتضى بخصائص كيميائية جيدة، إذ 

هي عذبة، نقية و قليلة احلموضة. كما 
أن منافعها عديدة:

ـ إلستعمالها في ري احلدائق، غسل 
الثياب، اإلستحمام، املسابح، تنظيف 
املباني و دورات املياه، غسل السيارات.
ـ لدورها في تقليص كثافة السيالن 

واحلد من خطر الفيضان.
ـ لتعويض استنزاف املياه الباطنية 

عند فترات اجلفاف.
ـ لتخفيف العبء عن  ميزانية العائلة.

[www.eau2pluie.com/recuperer-eau-
de-pluie.php][http://naturellement.

zeblog.com]
[www.eau-de-pluie.com/avantages.

php]

مشاريع احلفاظ على املاء في 
املؤسسات التربوية التونسية

املاء أساس احلياة. فاألجيال الصاعدة 
في حاجة إلى الوعي بأهمية الثروة 

املائية و أساليب احلفاظ عليها. 
فحسب التقرير الوطني للبيئة بالبالد 
التونسية لسنة ٢٠٠٦ يعتقد ٨٥٪ من 
مديري املدارس اإلبتدائية بأن تبذير املاء 

في مؤسساتهم قد بلغ مستوى 
مفزعا. كما يقترح ثلثهم حلوال 
عاجلة لدعم جهود املؤسسات 

التربوية في استعمال آليات 
لإلقتصاد في املياه.

[http://www.environnement.nat.
tn/sensibilisation][http://www.
environnement.nat.tn/publica-

tions.htm]
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يحتاج ملعب جولف متوسط 
احلجم في بلد استوائي مثل تايالند 
إلى 1،500 كيلوجرام من األسمدة 

الكيميائية واملبيدات احلشرية سنوياً 
كما يستخدم كميات مياه متاثل ما 

يستخدمه 60.000 قروي في الريف.

هل أنت متعطش ملزيد من املعلومات عن املياه؟
ً قم بزيارة املوقع التالي لليونسكو: إذا

[www.unesco.org/water]

أو قم بزيارة مواقع أخرى حول نفس املوضوع مثل: 
[www.thewaterpage.com]

[www.gpa.unep.org]

ً أظهرت دراسات قامت  إن جودة املياه ال تقل أهمية عن كميتها سواء في البلدان املتقدمة أو النامية، ومؤخرا
بها (منظمة الصحة العاملية) أفادت أن نسبة امللوثات من املبيدات احلشرية في مياه الشرب، توجد بنسب 

عالية تتجاوز املسموح به قانونياً، في مياه الشرب باململكة املتحدة.
قائمة ملوثات املاء طويلة: مبيدات حشرية، والنترات، والفوسفات، والرصاص، والزيوت، ومختلف املواد 

الصناعية. الكيميائية 

منظمة الصحة العاملية توجيهات من 
أجل نوعية املياة / الطبعة الثالثة

ISBN92 4 1546387ة
[www.who.int/water_sanitation 

_health/dwq/guidelines/en]

وانظر أيضاً : شبكة املمملكة املتحدة 
ملكافحة املبيدات احلشرية

 [www.pan-uk.org] 

☺خطوات أساسية 
ً هاماً. كلما قلت  ً صادقة لتغيير أساليب استخدامنا للمياه، فإنه ميكننا أن نحدث تغييرا  إذا بذلنا جهودا

ً. ما الذي ميكننا عمله لتوفير املياه؟ املياه املتواجدة في األنهار كلما أصبح التلوث أكثر تركيزا

E خذ دشاً بدالً من االغتسال في حوض االغتسال، ففي املتوسط، يستهلك االغتسال في حوض 
االغتسال ضعف كمية املياه التي يستهلكها الدش.

E عند استبدال املراحيض والغساالت اطلب الصنف الذي يتميز باستخدام قليل للمياه.

E ال تغسل املالبس بشكل مفرد. فأحياناً املالبس تكون غير متسخة بل محتاجة لوضعها في الهواء، 
سيحافظ ذلك على مالبسك لفترات أطول أيضاً.

E ال تتخلص مما يلي برميه في املرحاض: املناشف الصحية، واحلفاضات، والواقيات الذكرية، خاصة 
إذا كنت تعيش في منطقة يتم فيها ضخ الصرف الصحي، دون معاجلته، في البحر، فكر في املرة 

القادمة التي ستذهب فيها للسباحة.

ً املواد الكيميائية املنزلية (مثل الزيوت، وزيت التربنتني، ومزيل الطالء) في مصارف املياه. E ال تسكب أبدا

املشاركة واإلعتناء بالنيل.. حقوق 
وواجبات

إن املنتدى الوطني حلوض النيل هو 
مبادرة مصرية قامت بها جمعية 

املكتب العربي للشباب والبيئة وهذا 
املنتدى يعتني بقضايا حماية وإدارة 

املياه. وقد شارك فيه العديد من 
املنظمات غير احلكومية واتمعات 

احمللية، ووسائل اإلعالم وجماعات املرأة 
والشباب وغيرها في جميع أنحاء 

دول حوض النيل. ويهدف املنتدى الى 
العمل بشراكة كاملة من أجل حتقيق 
حياة أفضل وأنظف وحياة أكثر أماناً. 

وجند أن هناك ارتباط بني إدارة املياه 

وقضايا أخرى هامة في مصر، مثل 
التصحر. وقد قام املنتدى بوضع 

خطط عمل محلية والتي مت تطويرها 
من قبل املنتديات احمللية في ١٧ 
محافظة مصرية. وقام بتنفيذ 
أنشطة توعية مع الطالب في 

املرحلة العمرية من ١٠ ـ ١٥ سنة، 
حيث يحمل هؤالء الطالب رسالة 
قضية املياه والنيل من خالل نشر 

معلومات قيمة بني أفراد مدارسهم 
ومجتمعاتهم وأحيائهم.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع: 
[http://www.nilebasindiscourse.

org/egypt_EN.php]

حصاد مياه الوضوء العادة 
االستعمال في االردن 

لقد مت ادخال تقنيه جديده لترشيد 
استهالك املياه حيث يتم جمع مياه 

الوضوء من مسجد امللك عبداهللا 
وتخزينها واستخدامها في احلمامات 

او لري حديقة املسجد (يحتاج كل 
مسلم للوضوء قبل تأدية احد فروض 

الصاله اليومية اخلمس). كما مت 
ادخال تقنية احلصاد في العديد من 
املدارس. تستمر هذه التقنية وهذه 
الفكرة بالنمو والتزايد في مزيد من 
املدارس واملساجد على امتداد االردن.

تعفى اجهزة ترشيد املياه في االردن من 
الضريبة والرسوم اجلمركية لتشجيع 

الناس على ترشيد استهالك املياه 
وتقليل الفاتورة الشهرية املترتبة على 

هذا االستهالك.

:www...
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عدم شراء أي شيء هو أمر غير واقعي، لكن التوقف عن املغاالة في الشراء هو مسألة ضرورية، واالستهالك املستدام 
ال يتعلق فقط بالكلفة البيئية لطريقتنا في االنتاج واالستهالك، فمن الضروري أن نأخذ في االعتبار التكاليف 

البشرية واالجتماعية أيضاً.

ً من املواد التي تستقر في املتاجر وفي بيوتنا تنتج في العالم النامي؛ ألن الشركات املتعددة اجلنسيات جتد أن  إن كثيرا
ً هناك. لكن يجب أن تكون هذه الصفقة عادلة مع جميع املشاركني فيها. األيدي العاملة أرخص كثيرا

لذا يتوجب على االستهالك املستدام أن يؤيد العدالة  االجتماعية واحترام احلقوق االنسانية األساسية سواء 
ً على أحد. االجتماعي منها أو االقتصادي، والتي يجب أن تكون متاحة للجميع وليست حكرا

عمالة األطفال هي مثال واضح حول ضرورة بحث االستهالك املستدام في األوضاع واحلقوق األساسية لألشخاص 
املشاركني في إنتاج وتصنيع السلع، ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية لعام ٢٠٠٠ هناك ٢١١ مليون طفل 

تقريباً، تتراوح أعمارهم بني ١٤-٥ عاماً، يشاركون في األنشطة االقتصادية بالدول النامية.

وتبني إحصاءات منظمة العمل الدولية أن ٢ من كل ٥ أطفال في أفريقيا (٪٣٢ من مجموع األطفال الكلي العاملي) 
يشاركون أيضاً  في األنشطة االقتصادية بالدول النامية. وفي أمريكا الالتينية هناك طفل من بني كل ٦ أطفال 

بنسبة تصل الى ٪٧ من مجموع االطفال الكلي في العالم) أما في أقيانوسيا فالنسبة هي طفل من كل ٣ .أما في  
قارة آسيا، فأعداد األطفال املشاركني في النشاط االقتصادي ترتفع سنويا مبقدار ١ مليون طفل وهذا يعني أن العدد 

الكلي سيصل الى ١٠٠ مليون طفل بحلول عام ٢٠١٥.

الشراء دون معاناة

«الظلم في أي مكان يهدد العدل في 
كل مكان».

[مارتن لوثر كينج،
زعيم احلقوق املدنية]

[www.ilo.org/public/english/ stand-
ards/ipec/simpoc/others/

globalest.pdf]

تسجيل هدف  ضد عمل األطفال

تقدم (الفيفا) دعمها الكامل للعديد 
من املبادرات، التي أطلقت إللقاء 

الضوء على أهمية حقوق اإلنسان 
بشكل عام، وحقوق األطفال في 

التعليم حول العالم بشكل خاص.
إن أهم القضايا التي مت طرحها 
في هذا اإلطار، كانت تركز على  
رفع مستوى الوعي لدى اجلهات 
املعنية، ومحاولة القضاء على 
استغالل األطفال بتشغيلهم 

كأيد عاملة. ولقد أطلقت منظمة 
العمل الدولية في أتالنتا عام 

١٩٩٧ برنامج: «إلغاء عمل األطفال 
في صناعة كرات القدم»، وقد عملت 

في هذه املبادرة بالتعاون الوثيق مع 
املصانع احلكومية، والفيفا، واحتاد 

الصناعات ، وكذلك املنظمات 
الدولية غير احلكومية. وضع املشروع 

اللبنة األولى في  مسيرة الكفاح 
ضد تشغيل األطفال في مدينة 

سيالكوت في الباكستان. وقد كان 
للفيفا أثر كبير في إجناح البرنامج 
منذ بدايته؛ حيث قدمت معونات 

مالية ملبادرة إلغاء استغالل األطفال، 
بلغت ١,١٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي في 

املرحلتني األولى والثانية. 
في املرحلة األولى (١٩٩٢ – ١٩٩٧)  

متكن املشروع من تعليم ١٠,٥٧٢ 
طالب ، و توجيه ٥,٨٣٨ طالب  نحو 

النشاطات التعليمية، وتوفير 
الغطاء الصحي لـ ٥,٤٠٨ طالب. 

كما جنح املشروع في «حترير» ٪٩٥ 
من األطفال العاملني في خياطة 

كرات القدم في منطقة سيالكوت. 
أما في املرحلة الثانية منه

(٢٠٠٠–٢٠٠٤) فقد استطاع املشروع 
تعبئة وحتريك بقية املصانع األخرى 

والبالغ عددها ٥٠مصنعاً؛ لالنخراط 

في احلملة ، و متكن من إنشاء نظام 
ملراقبة املراكز التعليمية، ومتابعتها؛ 

للتأكد من بقاء األطفال الذين مت 
إبعادهم عن املصانع في مدارسهم. 
ً على جتربة الفيفا، والدروس  واعتمادا

التي تعلمتها في املراحل السابقة 
للمشروع، وضعت مبادئ وتصورات 

للمرحلة اجلديدة (الثالثة) التي بدأت 
في عام ٢٠٠٦، و رصدت لها مبلغاً 

إضافياً يقدر بـ ٥٤٠٠٠٠ دوالر أمريكي.
[www.!fa.com/en/fairplay /

index/0,1255,113478,00. 

html?articleid=113478]
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في الهند، يعمل أالف األطفال في إنتاج علب الثقاب وتصنيع األلعاب النارية ،  ملدة ١٢-١٠ ساعة عمل يومياً، سبعة 
أيام في االسبوع ،نظير أجر يومي يعادل ٥٧-٤٨ سنت أمريكي. وفي الباكستان ما يقارب من ٪٧٥ من نساجي السجاد 

هم من الفتيات اللواتي لم يتجاوز عمرهن ١٤ عاماً.

أما في زميبابوي، فيعمل األطفال في قطاع املناجم. حيث يلجأ العديد من مقاولي الباطن إلى تشغيل األطفال 
للبحث عن املعادن والذهب، في بيئة عمل تتسم باخلطورة وانعدام شروط السالمة  العامة.

لكن هذه املشاكل ال تقتصر على بلدان العالم النامي فقط، فقد أشارت دراسة حديثة أجرتها اليونيسف أن ٢٫٥ 
مليون طفل من جميع أنحاء العالم يعملون في املصانع والورش، كما أظهرت دراسة في عام ٢٠٠٠ أن ما يقارب من 

١٧٠ مليون طفل حول العالم قد مت تشغيلهم في أعمال تتصف باخلطورة.

يلجأ أرباب العمل إلى تشغيل األطفال في مهمات ال حتتاج ملهارات محددة بقدر ما حتتاج لعمالة كثيفة تعتمد على 
األيدي الصغيرة (كالنسيج واخلياطة أو تصنيع علب الثقاب).

انخراط األطفال في سوق العمل، وعملهم لساعات طويلة، في ظروف سيئة، يعرضهم للعديد من املشاكل 
ً مجزية مقابل هذا اجلهد  الصحية، فأجسادهم هشة ومقاومتهم غالباً ما تكون ضعيفة، كما أنهم ال يتلقون أجورا

الضخم ، الذي يحرمهم من طفولتهم متاماً كما يحرمهم من التعليم.

ً لترك دراسته،ليعمل ويعيل عائلته، فالعديد من العائالت الفقيرة في جميع  ومن احملزن حقاً، أن يكون الطفل مضطرا
أنحاء العالم تعتمد كلياً على ما يحققه أطفالهم من كسب مادي.

األبحاث املتعلقة بنساجي السجاد 
من األطفال اإلناث في صناعة السجاد، 

جمعية رج مارك الباكستان، ١٩٩٩
[www.rugmark.org /news_facts]

انظر مواقع االنترنت اخلاصة بوزارة 
[www.dol.gov] :العمل األمريكية
ودائرة الواليات املتحدة األمريكية 

[www.bls.gov] :إلحصاءات العمل

[www.unicef.org/ protection/!les/
child_labour.pdf]; 

[www.solidar.org/Document.asp? 
DocID=173&tod=44735]

تخفيض عمالة األطفال

لقد نجح فرض التعليم اإللزامي 
في تخفيض نسبة عمالة األطفال 

في العديد من البلدان ومنها ـ 
على سبيل المثال ـ مصر،

ففي الفترة ما بين عام  ١٩٨٨إلى 
عام  ١٩٩٨، قفز عدد األطفال 
الملتحقين بالدراسة  الذين 

تتراوح أعمارهم من ١٤ـ ٦ عاماً، 
من ٪١٨ إلى ٪٨٩، لتنخفض تبعا 

لذلك نسبة مشاركتهم في سوق 

العمل من ١٨٫٥ الى٪٧٫١.
وأظهرت الدراسة أيضا أن انخراط 
األطفال في سوق العمل يؤثر على 
نسبة التحاق اإلناث في المدارس 

أكثر منه على البنين: حيث بلغت 
نسبة الفتيات المشاركات في 

سوق العمل عام ١٩٩٨، ٪٧٣، في 
حين سجل الذكور نسبة أقل 

بلغت ٪٥٤٫٤. اليونيسيف ٢٠٠١
[www.unicef. org/sowc04/

sowc04_ education_child_

labour.html] 

سجاد دون استعباد األطفال

(عالمة السجاد) هي منظمة 
غير ربحية تعمل على إنهاء 
عمالة األطفال وتوفير فرص 

تعليمية لألطفال في الهند ونيبال 
والباكستان.

وجود (عالمة السجاد) على املنتج 
يعني أن هذه السجادة أو البساط 
لم يتم إنتاجها باستخدام عمالة 

األطفال (غير القانونية دولياً).
كما أن وجود العالمة يؤكد على 

ً من سعر هذا املنتج  أن جزءا

يعود لصالح إعادة تأهيل وتعليم 
األطفال احلائكني. في عام ٢٠٠٤ مت 
بيع أكثر من ١٠٫٠٠٠ سجادة حتمل 

هذه العالمة في أمريكا الشمالية، 
مسجلة زيادة في املبيعات بنسبة 

.٢٠٪
[www.rugmark.org]
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لذا فإن صانعي القرار السياسي يسعون إلى إصالح وتعديل الشروط التي يعمل بها األطفال، إمياناً منهم بأن إنهاء 
عمالة األطفال قد يقوض العالقة بني الطفل وعائلته، أويعرضه للمشاكل العائلية. إنها قضية بالغة التعقيد، 

واحللول العملية تقتضي إيجاد البديل املنطقي الذي يأخذ في احلسبان حاجة هذه العائالت املاسة لهذا الدخل مهما 
كان بسيطاً، وفي كل األحوال ينبغي وضع مصلحة الطفل أوالً.

الفرص الضائعة

عمل األطفال ال يعرض صحة األطفال اجلسدية للخطر فحسب، وإمنا يؤدي إلى جتاهل حقوقهم كأطفال، وما هو 
أخطر من كل ذلك أنه يحرمهم من فرصة تلقي التعليم، تشير اإلحصائيات لعام ٢٠٠١ ، أن ١١٥ مليون طفل قد 

تسربوا من املدرسة االبتدائية قبل إكمال أربع سنوات من التعليم األساسي، وأن الغالبية العظمى هي من اإلناث. لذا 
فإن هيئة األمم املتحدة تضع على رأس أولوياتها  لأللفية، هدف حتقيق إلزامية التعليم كحق مكتسب للجميع في كل 

أنحاء العالم دون متييز بني اإلناث والذكور قبل نهاية عام ٢٠١٥.

التعليم هو الركيزة األساسية في حياة كل فرد، ومن دونه تتقلص أو تنعدم فرصة هؤالء األطفال في الهرب من سوق العمل 
الذي يهني كرامتهم ويسلبهم حقوقهم. وعندما نحرم طفالً من حقه في التعليم فإننا نحرم البلد من (رأس مالها البشري). 

فالطفل هو املستقبل ورمز األمل الذي حتتاجه الدول لتبني مجدها وازدهارها.

العالمي داكار  إعالن 
ينص إعالن داكار العالمي عام ٢٠٠٠ 

«التعليم حق للجميع»، وهو  أن  على 
البشرية، فضالً عن  التنمية  جزء من 

ينبغي  ولذا  بشرياً   ً استثمارا كونه 
تمكين كل شخص، من الحصول 
ابتدائي جيد، مجاني،  تعليم  على 

وإلزامي بحلول عام ٢٠١٥، مع التركيز 
البنات واألطفال،  بوجه خاص على 

الذين يعيشون في ظروف صعبة، أو 
عرقية. ألقليات  المنتمين  أولئك 

[www.unesco.org/education/ efa/

fr/wef_2000/index.shtml] 

أطفال البرزيل ـ العودة الى المدرسة
دوس  «فالي  تعتبر منطقة 

سينوس» في ريو غراند دو سول في 
البرازيل، واحدة من أهم المراكز 

الدولة.  الرئيسة إلنتاج األحذية في 
البرازيل  وتعرف صناعة األحذية في 

استغالالً  األكثر  الصناعة  بأنها 
األجر.  لألطفال كأيد عاملة رخيصة 

منذ عام ١٩٩٦ قدم «برنامج 
للحد من  الدولية  العمل  منظمة 

عمل األطفال» دعماً المحدود 
«كم  منظمة  تطبقه  لمشروع 
والذي  الحكومية،  غير  اسبيم» 

القضاء على استغالل  إلى  يهدف 
العمل، وتقديم حلول  األطفال في 
بلدتي  األحذية في  بديلة لصناعة 

ارماوس»  و«دويس  هامبرغو»،  «نوفو 
«فالي دوس سينوس».  الواقعتين في 

عن  البرنامج  تمخضت جهود 
نتائج جيدة، حيث أجبرت قطاع 

صناعة األحذية في «ريو غراند دي 
سول» على تقديم عهود وثيقة، 

وااللتزام بعدم تشغيل األطفال في 
أي خط من خطوط إنتاجها، كما 

بدأت المحادثات على نطاق واسع، 
الصناعة،  ومبادئ  لتبني أسس 

فأطلقت  بها،  العمل  لضمان 
«دويس  لبلدية  المحلية  الحكومة 

بها،  الخاصة  مبادرتها  ارماوس» 
في  األطفال  لتشغيل  والمناهضة 

صناعة األحذية، وأسست ٣٠٠ 
بدعم من  تعليمي لألطفال  مركز 
وفي خطوة   المحلية.  الشركات 

طيبة في السياق ذاته، حذت بلدية 
وتبنت  حذوها،  هامبرغو»  «نوفو 

وفقاً  العمل  وبدأت  البرنامج، 
أعماله. لجدول 

[www.ilo.org/public/english /
standards/ipec/about/factsheet/

expls-98/ exampl3.htm]



49

تنمية مستدامة نحو  معاً 

يوجد ٧٧٣ مليون شخص، بينهم شخص من كل أربعة أشخاص بالغني في العالم النامي، ال يستطيعون القراءة 
أو الكتابة، وتبلغ نسبة النساء بينهم ٢/٣. إن توفير التعليم االبتدائي لكل طفل في العالم سيكلف ٦ مليار دوالر 

أمريكي إضافي، أي ما يعادل كلفة ٤ أيام من إالنفاق العسكري العاملي.

بإمكان املستهلك الواعي، الذي يتحدى سياسات احلكومات والشركات وميتنع عن شراء أي منتج دون التأكد من 
ً إيجابياً، ويستطيع املستهلكون التحول ملؤسسات التجارة العادلة  كونه قد أنتج دون تنازالت أخالقية، أن يحدث تغيرا

املتواجدة بشكل متنامي، والتي تضمن كون منتجاتهم أنتجت دون أي نوع من االستغالل وأنها منتجات صديقة 
للبيئة.

عمالة األطفال هي مجرد جانب، الفت للنظر، من اجلوانب املتعددة لقضية ظروف العمل، وحقوق اإلنسان، وعدم 
املساواة بني اجلنسني، وضرورة احترام حق الدول النامية في الوجود الكرمي واملستدام.

[www.uis.unesco.org/ev_fr.php? 
ID=5275_201&ID2=DO_TOPIC]

أفضل لمستقبل  بذور 

النظر  على أساس وجهة 
بأنه من حق  التي تقول  الفلسفية 

كل طفل أن يعيش طفولته وأن 
المشروع  أن  نجد  تعليماً،  يتلقى 

األمريكي  للمركز  النموذجي 
الدولي في كينيا،  العمل  لتضامن 

وتنزانيا هو مثال جيد  أوغندا 
ناجح في معالجة عمالة  لبرنامج 

المجتمع  مستوى  على  األطفال 
يعيشون  الذين  األطفال  المحلي. 

في المزارع الزراعية في شرق 
يتوقفون  منها  قريباً  أو  إفريقيا 

االبتدائية  المدرسة  إلى  الذهاب  عن 
المزارع، واالعتناء  كي يعملوا في 

بأسرهم، أو للبحث عن وظائف أخرى 
المجاورة، منذ تأسيس  المدن  في 

المشروع في عام ١٩٩٩. عاد الكثير 
من األطفال إلى المدرسة، ومن 

العائالت في تحمل  اجل مساعدة 
هذه الكلفة فقد تم إنشاء ما يزيد 

١٥٠ مجموعة محلية، تقوم  عن 
أساس  على  نفسها،  بمساعدة 

الصغر. المتناهية  الميسرة  القروض 
المتعلقة  االتجاهات  تغيير  إن 
على مستوى  األطفال  بعمالة 

مسألة  هو  الشعبية  القاعدة 
ضرورية لنجاح هذا المشروع، ومن 

ومجتمعات  العائالت،  اشتراك  خالل 
األعمال  وأرباب  والمدرسين،  القرى، 
إليجاد  نهدف  المهنية،  واالتحادات 

ونظام  األطفال  لعمالة  رافضة  ثقافة 
المحلي. المجتمع  من  رقابة 

داخل  التدريب  اجتماعات  تعقد 
قريباً منها  أو  المزارع نفسها 

األطراف  لتسهيل حضور جميع 
العمل معاً على  المعنية، من خالل 

الفعلي.  المحلي  المجتمع  مستوى 
على  المحلي  المجتمع  تدريب  يتم 

من  وتمكينه  نفسه  مساعدة 
لمشاكله. عملية  لحلول  التوصل 

[www.stopchildlabor.org/

internationalchildlabor/ 

PlantationProject]
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هناك الكثير من املبادرات إليقاف عمالة 
[www.ic�u.org]  :األطفال على اإلنترنت

ملعرفة املزيد عن حقوق اإلنسان، ماذا 
تغطي وما الذي يحدث وأين، قم بزيارة 

املواقع التالية:
 [www.amnesty.org/actnow];  
[www.hrw.org]

توجد رابطة قوية بني االستهالك املستدام واحلاجة لتأمني حقوق اإلنسان األساسية وتعزيز التنمية. الفقر والتدهور 
البيئي (نتيجة إلزالة الغابات والرعي اجلائر املبالغ  فيه، على سبيل املثال) يغذيان بعضهما البعض ولهما تأثير سلبي 

متواصل على حقوق اإلنسان والتنمية ألجيالنا احلالية واملستقبلية على حد سواء.

يقع على احلكومات واجب حماية كافة حقوق مواطنيها، ولألسف، هناك الكثير من احلاالت التي يتم فيها جتاهل تلك 
احلقوق أو إساءة استخدامها، إن الوعي املتزايد يعني أن الناس قد بدأوا في مساءلة املمارسات االستغاللية في سوق 

العمل.

املقاطعة، كأحد أدوات شن احلمالت الفعالة، تستقطب شعبية متزايدة عبر شبكة اإلنترنت، وقبل املقاطعة، من 
الضروري أن تكون مطلعاً على النتائج احملتملة ومن سيكون املتضرر األكبر: الشركة أم العمال الذين حتاول أن 

حتميهم؟ املطالبة بالشفافية والصراحة التامة من الشركات هي مسألة أساسية لضمان عدم قيامهم مبمارسات 
مجحفة في أماكن أخرى.

وهذه الدعوة إلى الشفافية ميكنها أن توجه أفعال املستهلكني باجتاه االشتراك في املسؤولية واألهداف املشتركة 
داخل اتمع األكثر اتساعاً.

حلمالت مقاطعة ناجحة: 
 [www.ethicalconsumer.org/
boycotts/successfulboycotts.htm]

حوالي ٢٤ مليون وحدة علفية في السنة 
وتؤمن الغذاء لحوالي ٢٥٠٫٠٠٠ رأس من 

الغنم والبقر، وحوالي ٥٠٠٠ طن من 
األعشاب الطبية، فضال عن أنواع متعددة 

من الفطريات وعسل النحل.
هذه الغابة الغنية أصبحت هدفا مفضال 

للحطابة السريين، لصوص الخشب. 
هؤالء يسمونهم محليا «بالكمارة»  وال 

مورد لهم للعيش سوى موارد الغابة 
المجاورة لهم. فحسب وصف أحد 

الفالحين المحليين يرتاد الكمارة الغابة 
في الليالي المقمرة بعربات تجرها الخيل 

ويقطعون دون هوادة أشجار الغابة 

ويختفون ليال وهم مسلحون ومحملين 
بكميات من الخشب.

المجاالت الغابية المجتثة يصعب 
تعويضها بالنظر لنمط القطع 

العشوائي لألشجار، وأيضا النتقاء 
األصناف المطلوبة كالذي يحتاج 

ـّاع  نموه ألكثر من ١٨ سنة. يركن قط
ـّون إلى تكديس الخشب  الغابة السري

بعد قطعه في انتظار عرضه على 
المستغلين له.

المصدر بتصرف : مجلة تلكيل ليوم 
٢٨ أبريل ٢٠٠٥

مثال سيئ في التعامل مع الغابة
المعمورة بالمغرب: اغتيال غابة
بمساحة حوالي ١٣٣ ألف هكتار، 

تتيح غابة المعمورة بالوسط القروي 
المغربي حوالي ٣٠٠٫٠٠٠ يوم عمل 

في السنة، وتعتبر أحد أوسع غابات 
البلوط الفليني في العالم. تنتج من 

ن أساسا  الخشب الصناعي المكوّ
من األكاليبتوس حوالي ٣٠٠٫٠٠٠ متر 
معكب وحوالي ٦٠٠٠ طن من الفلين 

(٤٧٪ من اإلنتاج الوطني) في حين 
يقدر إنتاج المعمورة من حطب الوقود 

بحوالي ٦٠٠٫٠٠٠ طن في السنة، وتنتج 

:www...
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راجع املنشورات الصادرة عن املنظمات 
العاملة ضد السخرة و/أو مواقع 

االنترنت:
[www.antislavery.org] 

ضد كرامة اإلنسان واحليوان مثل 
تشجيع العنف، واالستغالل اجلنسي، 

واالستعباد.. إلخ.

انظر الفصل التالي.

نساء بنغالديش
في90% من مصانع المالبس 
الجاهزة في بنغالديش ـ يوجد 

3,780 مصنعاً تقريباً ـ تنتهك 
حقوق المرأة، وتحرمها من إجازتها 

القانونية، ومدتها 3 أشهر مدفوعة 
األجر كعطلة أمومة حيث تقوم 

بعض الشركات بالضغط على 
األمهات الحوامل، إلجبارهن على 
ترك العمل، تهرباً من دفع قيمة 

اإلجازة. وقليلة هي الشركات التي 
تدفع هذه االمتيازات، لذا قامت 

اللجنة الوطنية للعمل، بالتعاون 

مع مركز بنغالديش للتضامن مع 
العمال، والنقابة الوطنية لصناعة 

المالبس الجاهزة، بإطالق حملة 
مشتركة، للمطالبة باحترام أحقية 
النساء في عطلة األمومة، مدفوعة 

األجر، وطالبوا كالً من (وال مارت، 
ديزني، كوهلز) وشركات أخرى، 

التوقيع على تعهد يضمن لكل 
امرأة تعمل في صناعة المالبس 

الجاهزة الخاصة بهم، حقها 
القانوني في الحصول على ثالثة 

أشهر، عطلة أمومة مدفوعة األجر.
www.nlcnet.org/campaigns/]

[maternity

☺خطوات أساسية
االقتراحات التالية تهدف ملساعدتك على التسوق بوازع أخالقي:

E قم باختيار السلع التي مت صنعها / توزيعها بواسطة صانع أو موزع ممن لهم سياسات أخالقية واضحة 
وأسس إدارية مماثلة. وتأكد أنها حتترم معايير العمل العاملية: حرية تكوين جمعيات،والغاء السخرة، 

واملساواة، والقضاء على عمالة األطفال.

E اعمل على إبقاء العالمات التجارية التي تفضلها حتت اهر باستمرار، اتصل بجمعيات املستهلكني احمللية 
ملعرفة املزيد عنها، وشارك في احلمالت على شبكة اإلنترنت والتي تهدف لتحسني ممارسات التوظيف 

واالستخدام من قبل العاملني في الصناعة.

E جتنب املنتجات واخلدمات التي تقدمها الشركات املؤيدة ألنظمة القمع السياسي. قاطع املنتجني الذين 
ً متدنية لعمالهم أو الذين يلجؤون للرق، أو حتى من يدعم الرق. يدفعون أجورا

E قم بانتقاء املنتجات واخلدمات التي حتمل بطاقة تبني «عدم وجود عمالة األطفال» كلما أمكن ذلك.

E وإذا كان ممكناً، قم بانتقاء املنتجات واخلدمات التي حتمل بطاقة تبني أنه «لم تستخدم احليوانات في التجارب».

E قاطع املنتجات واخلدمات التي تستعني بادعاءات مضللة أو مهينة.

E قم بإطالع غيرك من املستهلكني على ما تصل إليه من معلومات وجتارب تتعلق باألخالقيات والسلع.

في قسم  :حقائق وأرقام  طالع :
[األطفال في العمل]- [ما وراء 

املنسوجات] -[املالبس /اجتاهات 
املستهلكني] -[التجارة العادلة]-

[أسواق البضائع املقلدة] -[األمية].
أما إن كنت تبحث عن منتجات تلتزم 

بقوانني العمل. فابحث عن اإللهام في 
( املتجر). [كرات قدم نزيهة]-[صنعت 

بكرامة]- [قمصان غير مصنعة في 
مصانع تستعبد العمال].أما إذا كنت 

تريد أن تبادر وتتبنى موقفا إيجابيا 
فاذهب الى:

[مراقبة الشركات] -[ دليل حقوق 
املرأة]- [كتب من أجل التنمية].

«االستهالك احلرج» : ماذايعني ذلك؟ 

انتقل إلى حجرة املدرب وطالع :[قراءة 
ملصقات املنسوجات] و[جعل التجارة 
عادلة]. والختبار قدرتك على [التسوق 

بعناية] اذهب الى قسم ( اختبارات 
وألعاب) حيث ميكنك أن جتد مسابقة: 

[ما وراء أالزياء] و [التجارة العادلة].
أما في منتدى (بوصلة املهن)  

فستقودك إلى  املنظمات امللهمة  
وقصص النجاح املبهرة

(املسيرة العاملية)
(جون وود) (أفادش كاوشال)

:www...
youthxchange.net 
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عش ودع غيرك 
يعيش 

«إن احليوان املتوحش الضاري ال يقف 
خلف قضبان القفص، وامنا يقف 

أمامه»
[اكسل منذيه،
طبيب وعالم نفس وكاتب]

ً على اإلنسان، كما أن الوعي بعالقتنا املتداخلة مع الطبيعة وعواقب النشاط  إن احلق في العيش الكرمي ليس حكرا
اإلنساني على النظام البيئي هو عامل محوري في فهمنا للتنمية املستدامة.

التعامل مع احليوانات األليفة (التي يتم تربيتها في األسر ألغراض  االستهالك)، ومسألة التنوع احليوي واحلفاظ 
على توازن الطبيعة هما مسألتان منفصلتان؛ لكنهما مرتبطتان في الوقت نفسه، يهدف هذا القسم للتعريف 
بهذه املسائل، وال شك أن مسألة اتخاذ قرارات فردية تتناسب مع خيارات األمناط املعيشية واأللويات ضمن سياق 

االستدامة تعود لألفراد أنفسهم بالدرجة األولى.

مزارع احليوانات

يتزايد اهتمام الناس بكيفية التعامل مع احليوانات أثناء عملية إنتاج السلع ونشاط املزارع اإلنتاجية، واختبار مواد 
التجميل... إلخ).

وميكن جتنب القسوة باتباع بعض املبادئ األساسية: تعامل مع احليوانات باحترام، وفر لهم الغذاء وامللجأ املناسبني، 
تأكد من توفر الرعاية البيطرية األساسية، وظروف املعيشة الصحية وال تضربهم أو تطعمهم بالقوة.

من ماتركس إلى مياتركس
ماتركس هي منظومة التعرف 

التلقائي على الهدف، بينما 
مياتركس هو فيلم للرسوم 

املتحركة مدته ثالث دقائق فقط 
يعرض بطريقة كوميدية نشأة 

املزارع الصناعية للحوم في امريكا 
وانتشارها في انحاء العالم. في 

نهاية الفيلم يوجه املشاهدين إلى 
«صفحة تفاعلية» عبر اإلنترنت 

حيث ميكنهم اإلدالء بآرائهم وكذلك 
تقدمي الدعم للحوم الطبيعية 

املنتجة من املزارع الطبيعية 

العائلية. اطلق هذا الفيلم في 
سياق حملة منظمة ومتكاملة عام 

٢٠٠٣ من قبل املركز العاملي ملصادر 
األنشطة البيئية ولقد لقي جناحاً 

منقطع النظير. واستخدم ريع 
مبيعات املنتجات الدعائية لدعم 

أنشطة صندوق العون الزراعي الذي 
يقدم املساعدات الفورية للمزارع 
العائلية التي تواجه أزمات مالية 

وكذلك تقدمي املساعدات العاجلة 
للمزارع الصغيرة املهددة بقطع 

التدفئة عنها أو الطاقة الكهربائية.
[www.themeatrix.com/shop]

انتاج البيض في احلاضنات
يتسم إنتاج البيض في احلاضنات 

بالقسوة الشديدة، لذلك بدأت 
كثير من الدول األوروبية مبنعه 

تدريجياً، إال أنه ما زال ميارس في 
أجزاء أخرى من العالم. ففي مزارع 

الدجاج البيّاض يتم حشد أربع 
دجاجات في قفص مصنوع من 

السلك يبلغ عرضه ٤٠ ـ ٦٠ سم 
فقط (١٦بوصة).

ويتم رص األقفاص في طبقات 
ثم تخزن في صفوف في اازن 

الكبرى للمصانع. يتم قطع منقار 

الدجاجة البيّاضة لتقليل اإلصابات 
التي تتأتى عن النقر الزائد نتيجة 

حلبسها، ولعدوانيتها الناجتة 
عن مللها وخوفها من األماكن 

الضيقة .
تضع الدجاجة عادة أكثر من ٢٥٠ 

بيضة في السنة، وبعد انتهاء 
الدورة اإلنتاجية األولى إما أن 

تخضع لدورة إنتاجية جديدة أو أن 
تذبح، لينتهي بها احلال كمنتجات 

حلم متدنية املستوى حيث 
يسهل إخفاء كدمات جلدها عن 

املستهلكني.
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ال شك في أن أساليب إنتاج الغذاء تؤثر علينا جميعاً، ميكننا رفض املنتجات التي أنتجت بطرق غير رحيمة.

اختيار البيض واللحوم من احليوانات احلرة والطليقة (ابحث عن املنتجات املضمونة اجلودة) هو أفضل للحيوان، 
وللمستهلك أيضاً: إن السالمة الصحية وجودة اللحوم وغيرها من املنتجات التي تأتي من املزارع الصناعية ذات 

الطاقة اإلنتاجية العالية ميكن أن تكون دون املستويات املطلوبة، وحاالت الذعر املتعلقة بالغذاء، مثل مرض جنون 
البقر، أدت لرفع وعينا بشكل كبير بأهمية الظروف الصحية وتغذية احليوانات وأعالفها والعالقة الوطيدة بينها 

وبني حالتنا الصحية.

لقد أدركت الشركات أن املستهلكني يريدون جتنب القسوة غير الضرورية. في عام ١٩٩٧، قام حتالف دولي من 
جماعات حماية احليوانات من مختلف أنحاء أمريكا الشمالية واالحتاد األوروبي بوضع (معايير تتعلق بعدم 

استخدام احليوانات كحقل جتارب)، حتت مسمى (شعار األرنب النطاط) وهو برنامج مت اعتماده رسمياً من قبل 
العديد من الدول ومنها: أميركا، وكندا، واململكة املتحدة وغالبية بلدان أوروبا الغربية.

وإذا عدنا بالذاكرة لعام ١٩٧٩، جند أن شركة «ريفلون» ملساحيق التجميل كانت واحدة من أوائل الشركات الكبرى 
التي تقوم بتمويل البحث عن بدائل للتجارب على احليوانات، وذلك من خالل ميزانية بلغت قيمتها ٧٥٠٠٠٠ دوالر 

أمريكي مت رصدها لدعم أبحاث جامعة روكفلر، واملؤسسات األخرى مثل مركز جونز هوبكنز. بدأت مجموعة (من 
أجل بدائل إلجراء التجارب على احليوانات) (CAAT) في تنفيذ برامجها اخلاصة بإجراء األبحاث الهادفة للوصول 
ً حتى اآلن في الشركات الكبيرة، ومع ذلك  إلى بدائل ولكن، مازال استخدام احليوانات في إجراء التجارب منتشرا

يوجد اآلن عدة مئات من الشركات املنتجة للسلع االستهالكية التي ال تستخدم فيها احليوانات إلجراء التجارب 
عليها واملسماة «دون قسوة».

[www.leapingbunny.org]

للحصول على قائمة باسماء هذه 
الشركات ميكنك زيارة :

[www.allforanimals.com/ cruelfree1.htm]

ملزيد من املعلومات حول املنتجات 
اخلالية من العنف:

[www.naturewatch.org] 

التجارب على الحيوانات

تستخدم المختبرات البريطانية ٣ 
مليون حيوان  كحقل تجارب سنوياً. 

وفي كل ١٢ ثانية يموت حيوان من 
فصيلة (القطط ، الكالب، الفئران، 

الخنازير والقرود وحيوانات أخرى) 
جراء استخدامها لتجربة عقارات 

لعالج البشر من مختلف األمراض 
وإيجاد أنواع جديدة من العالج.

يثير هذا األمر حفيظة العديد من 
الجمعيات المدافعة عن حقوق 

الحيوان لما ينطوي عليه األمر من 
منافاة لمبادئ األخالق بشكل عام 

ولرسالة العلم بشكل خاص.
«جمعية مساعدة الحيوان» 

هي إحدى أكبر وأهم الجمعيات 
المدافعة عن حقوق الحيوان في 

المملكة المتحدة  أظهرت معارضة 
شديدة الستخدام الحيوانات حقالً 

للتجارب.
وفي يناير ٢٠٠٤ قامت بتنظيم حملة 

قوية مناهضة لمشروع كانت تخطط 
لبنائه جامعة كمبريدج تعتزم من 

خالله استخدام القرود في أحد اكبر 
مجمع لحيوانات المختبرات بتكلفة 

عدة ماليين من الجنيهات، إال أن 

 ً الجامعة أوقفت المشروع نظرا
للضغط الذي مارسته الجمعية 

على الرأي العام.
هذه الخطوة ساهمت في إنقاذ 

العديد من الحيوانات من التعذيب 
والموت في المختبرات. وتعمل اآلن 

منظمة مساعدة الحيوان على  
تنظيم حملة مناهضة أخرى ضد 

مختبر تحت اإلنشاء في جامعة 
اكسفورد.

[www.animalaid.org]
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[www.iucn.org] :انظر

في الواقع، ما زالت مسألة إجراء التجارب على احليوانات مسألة مثيرة للجدل، كما أن وجهات نظر الناس حول 
إجراء التجارب على احليوانات ليست واضحة دائماً، بل غالباً ما تعتمد على الفهم الفردي والتجارب الشخصية.

القوة في التنوع

يشترك اإلنسان في كوكبنا هذا مع ما ال يقل عن ١٥ مليون نوع آخر من الوقات املتنوعة، ولكل نوع منها دور 
في بناء وصيانة النظم البيئية املعقدة التي تساند جميع أشكال احلياة، وهناك الكثير من األنواع من الوقات 

التي أصبحت تختفي بنسبة كبيرة. املعدل احلالي لالنقراض غير واضح، لكن العلماء يقدرون أنه يتراوح بني ١,٠٠٠ 
و١٠,٠٠٠ مرة تزيد عما كان سيكون عليه دون التنمية الصناعية غير املنضبطة.

يظهر خطر االنقراض نتيجة موعة مترابطة من األسباب، احلصاد اجلائر للنباتات واحليوانات، وتدهور بيئتهم 
األصلية، وإدخال األنواع الغريبة إلى النظم البيئية، باإلضافة لتغير املناخ, والتلوث، واألمراض، مما يهدد التوازن 

البيئي بني األنواع.

التنوع هو مورد ثمني، يحتاج التفاعل واالعتماد املتداخل لألنواع اتلفة عن بعضها البعض لإلدارة احلذرة، إن ما 
يقارب ٣٠٪ من كل األدوية، املوجودة في الصيدليات، مت تطويرها من نباتات برية ومن احليوانات، غالبيتها يتواجد في 

نظم بيئية فريدة من نوعها، لكنها لألسف مهددة. إن احلفاظ على التنوع احليوي مسألة ضرورية في مستويات 
كثيرة. املفارقة هي أن مناطق العالم األغنى بالتنوع احليوي غالباً ما تكون أكثر املناطق املهددة بيئياً.

 

  

«برنامج اليونسكو لإلنسان واحمليط 
احليوي» ال ميكن فهم نظام الطبيعة 

أو احملافظة عليه دون احترام وتقدير 
ثقافات الشعوب التي شكلت هذا 

ً ال  احمليط، حيث إن الشعوب متثل جزءا
يتجزأ من احمليط احليوي .تتأثر به كما 

تؤثر عليه. التنوع الثقافي واحليوي 
هما العامالن الرئيسان خللق التناغم 

في النظام االجتماعي والبيئي، لذا 
ينبغي على األفراد واتمعات إدراك 

وفهم الروابط التي جتمع  بني الثقافة 
والبيئة حتى يسهل احملافظة عليها.

ومن هذا املنطلق انبثق برنامج 

اليونسكو لإلنسان واحمليط احليوي 
الرامي إلى معاجلة املشكالت اخلاصة 
بالصلة بني أنشطة صون الطبيعة، 

والبحوث املشتركة بني التخصصات، 
واالختصاصات التعليمية في مجال 

علوم البيئة. ومنذ انطالقه، توالت 
البرامج التي تركز على التنوع 

احليوي، وتبحث في املوارد التي توفرها 
الطبيعة، وترصد تأثير نشاطات 

اإلنسان عليها. بهدف املساهمة في 
تنفيذ جداول األعمال العاملية اخلاصة 

بالبيئة والتنوع احليوي والتنمية.
[www.unesco.org/mab/biodiv.shtml]
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في منتدى  (جلسدك عليك حق)  
ميكنك مطالعة املواضيع التالية :

[اجلمال امللتزم]  [االحتاد األوروبي يحظر 
املضادات احليوية]

وميكنك مطالعة مواضيع ذات صلة في 
منتدى :

ترويج الذات:[٪١٠٠ مهددة باالنقراض]
[بقعة ضوء تلفزيونية مضادة للفراء] 

[ادفع الثمن احلقيقي] [احترام 
األمازون]

للمزيد قم بزيارة : 
[www.tra!c.org/news/salaw]

إن التحدي الكبير الذي يحمله هذا القرن هو احلفاظ على التنوع احليوي أثناء عملية القضاء على الفقر.

اخلطوة الهامة باجتاه حتقيق تغيير هي قيام عمالء العالم البارزين بتطوير «اتفاقية التنوع البيولوجي» التي حتبذ 
املنهج الشمولي والتي قامت ١٨٠ دولة باملصادقة عليها. تدعو هذه االتفاقية للتعاون الدولي من أجل احلفاظ 

على التنوع احليوي، واستخدام املوارد احليوية بأسلوب مستدام، ولضمان التوزيع العادل للمنافع الناجمة عن 
استخدامها.

اإلدارة الرشيدة للموارد تعني: إعادة التفكير في العديد من قطاعات النشاط البشري مثل: الزراعة والصيد 
والسياحة والتعليم والرعاية الصحية. إن حماية التنوع احليوي تعزز استدامة اتمعات. خاصة بني الشعوب 

األصلية التي هي أفضل من يعرف تلك النظم البيئية واألقرب إليها.

إن وضع حد لإلجتار في األحياء البرية هو أحد طرق حماية األنواع اتلفة من الوقات، حيث تهدف اتفاقية االجتار 
 ً الدولي في الفصائل / األنواع املهددة باالنقراض إلى ضمان أن جتارة النباتات البرية واحليوانات ال تشكل تهديدا

لبقائها.

مبيعات االجتار باحليوانات البرية تصل إلى أرقام فلكية، ال تفوقها إال جتارة تهريب ادرات غير املشروعة وجتارة 
األسلحة. إذ يتزايد الطلب على احليوانات البرية النادرة  يوماً بعد يوم وذلك ألسباب عديدة منها: اصطيادها 

كغذاء، أو استخدام أجزاء منها لتصنيع الدواء (مثل عظام النمر  وقرون وحيد القرن) أو من أجل اقتنائها كتحف، 
وهذا ما يبقيها جتارة رائجة وقائمة، دون أن يبدي القائمون عليها أي اهتمام بالتأثير الذي تتركه على البيئة 

والسكان.

مشروع احلفاظ على فصيلة 
(القردة)

تتعرض بعض فصائل القردة خلطر 
االنقراض حيث إن عددها في تناقص 

مستمر، في جميع أنحاء العالم
وذلك ملا تتعرض له بيئتها الطبيعية 

من االعتداء والتدمير، باالضافة إلى 
النمو املتسارع لتجارة الطرائد في 

أفريقيا وأندونيسيا، اللتني ساهمتا 
في تقليل أعدادها. مما استرعى انتباه 

علماء البيئة واالحياء، وجعلهم 
يدقون نواقيس اخلطر، محذرين من 

االختالل البيئي الناجت عن الصيد اجلائر 
لهذه الفصيلة. إن فصيلة القردة في 

خطر حقيقي نابع مع كون عددها 
محدود اصالً في بيئتها الطبيعية. لذا 

ينبغي اتخاذ اجراءت سريعة إلنقاذها.
فالوقت ليس في صاحلنا.

مشروع (غراسب) هو مشروع مبتكر 
وطموح قدمته هيئة األمم املتحدة 
بالشراكة بني برنامج االمم املتحدة 

للبيئة (يونيب) ومنظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 
للعمل معاً للحد من انقراض الغوريال 

(القردة

G، الغوريال برينجي)، الشمبانزي 
 Pan) والبابون ،(Pan Troglodytes)

 P.)و (Pongo abelii)و (paniscus

pygmaeus) في بعض املناطق مثل 

أفريقيا االستوائية وجنوب شرق 
آسيا. 

[www.unep.org/grasp]

:www...
youthxchange.net 
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أوروبا تامي ١٧ ابريل العدد ١٥٥. رقم ١٥

للمزيد من املعلومات حول هذه 
القضايا قم بزيارة املواقع التالية: 

[www.eia-international.org]; 
[www.eia-international.org/Cam-

paigns/Elephants/Updates/
t0000053]; [www.ecocrimes.org] 

شراكة جديدة من أجل 

المتوسط

في إطار خطة عمل البحر 
المتوسط لبرنامج األمم المتحدة 

ـّدت بلدان  للبيئة (UNEP)، وح
البحر األبيض المتوسط في عام 

٢٠٠٩ جهودها مع المنظمات 
والمنظمات  والدولية  اإلقليمية 
غير الحكومية إلنشاء شراكة 

البحر  استراتيجية لمنطقة 
األبيض المتوسط للنظم 

 .LME البيئية البحرية الكبيرة 

منتدى : (حقائق وأرقام) يستعرض 
العديد من اإلحصائيات املتعلقة 

باحليوانات والتنوع احليوي: [اجلانب 
املظلم للجمال] [الفراء]،[نقاط 

ساخنة]، [نتشارك ذات الكوكب].
في قسم:  (بوصلة املهن) : ميكنك 

مطالعة املواضيع التالية: [انهاء 
برامج االختبارات على احليوانات]،  

[املالبس الدامية ]
كيف تنظم حملة ملناهضة استخدام 

احليوانات ابرية؟اذهب إلى حجرة 
املدرب لتجد اجلواب في موضوع [خال 

من القسوة] ثم عندما تشعر بأنك 
مستعد لتتحدى نفسك ، اذهب 
مباشرة إلى : قسم [االختبارات 

واأللعاب] وجرب : [احليوان أم الوحش]- 
[التفكير بالتنوع البيولوجي] - 

[احلفاظ  على احلياة البرية] [تسوق 
بعناية]. وميكنك التحقق من: [التنوع 
الثقافي البيولوجي]- [األنواع املهددة 

باالنقراض] -[األزياء واجلمال ]
استخدم الروابط لتوفير الوقت في 

البحث.

هذه الشراكة تتيح اتباع نهج 
منسق واستراتيجي لتحفيز 

السياسات واإلصالحات القانونية 
واالستثمارات  والمؤسسية، 

الالزمة لعكس االتجاهات التي 
تؤثر على تدهور هذا النظام 

البيئي الفريد والضخم، بما في 
ذلك الموائل الساحلية والتنوع 

البيولوجي.

[www.medpartnership.org] 

هناك بعض قصص النجاح. حيث مت منع انقراض النوع أو إيقاف تدهور األوضاع باجتاه االنقراض: وحيد القرن األسود 
والفيل اإلفريقي هما مثاالن معروفان، بني األعوام ١٩٨٩ ـ ١٩٧٩، تسبب صائدو األفيال األفارقة في خفض أعداد 

الفيلة من ١٫٣ مليون فيل إلى ٦٢٥،٠٠٠ فيل، لكن، نتيجة لتضافر اجلهود احلكومية وجهود مجموعة حماية 
احلياة الفطرية فإن أعداد الفيلة ترتفع اآلن ثانية، ومع ذلك، مازال الكثير من األنواع مهدد باالنقراض.

:www...
youthxchange.net 

☺ خطوات أساسية
فيما يلي بعض االقتراحات التي ستساعدك في شراء احتياجاتك دون اإلضرار بالتنوع احليوي :

E تذكر أن بعض املنتجات الطبيعية، ينبغي أالّ يتم تصنيعها، أو تداولها للتجارة. وتشمل: املنتجات 
املصنعة  من  أخشاب النباتات، أو من جلود احليوانات النادرة وعظامها، أو تلك املعرضة لالنقراض.

E عندما تكون في عطلة، وأردت شراء هدايا وتذكارات، جتنب  احللي املصنوعة من املرجان واألصداف، أو 
غيرها من أدوات الزينة املصنعة من كائنات معرضة لالنقراض.

ً، قبل أن تأكل. فمن اجلميل أن جترب الوصفات، واألكالت الغريبة، لكن  E أثناء سفرك إلى اخلارج، فكر جيدا
من األفضل التأكد من مصدر اللحوم، وقل: «ال» للحوم التي تأتي من حيوانات في طريقها لالنقراض.

ً قم باختيار األسماك التي تأتي من مصادر تعنى باإلنتاج املستدام،  E هل أنت مغرم باألكالت البحرية؟ إذا
مثل تلك التي حتمل عالمة: «الس البحري لإلشراف على األسماك»، حيث إن ٪٧٠ من األسماك في 

العالم، مستهدفة بالصيد اجلائر، أو إنها في حكم املنقرضة. 
E اختر  منتجات: «التجارة العادلة» التي تصنع من قبل جهات تدعم التنوع احليوي، (ومنها ما ظهر 

ً من الشركات التي  تقدم عروضاً لقهوة، وشكوالتة تدعم احلفاظ على الغابات). مؤخرا
E اشتر «املنتجات املوسمية»، واألفضل من ذلك: أن تشتري املنتجات العضوية املوسمية، التي تخلو من 

املبيدات احلشرية الضارة بالصحة والبيئة.
E لنظافة املنزل: قم باختيار منتجات حتتوي على مواد تتحلل بصورة طبيعية في البيئة، وتذكر أن معظم 

مخلفات الصرف الصحي، جتد طريقها إلى البحر. احرص على أالّ تلوث مصادر املياه، وال تضر بصحة 
الناس، واحلياة البرية.

E يجب التخلص من مواد التنظيف املنزلية الكيميائية، ومخلفات الزيوت، وبقايا الطالء، بطريقة 
صحيحة، فال تطرحها في أحواض املياه. واستفسر من مجلس النفايات احمللي في منطقتك، عن 

الطريقة املثلى، ثم اتبعها.
E السماد العضوي من النفايات: يساهم استخدام السماد العضوي املنتج من (بقايا األشجار، وروث 

احليوانات) في تخفيف العبء عن مكبات النفايات، كما يساهم في توفير موائل  للكائنات البرية.
E احرص على اختيار املنتجات اخلشبية التي حتمل عالمة الس األعلى للمحافظة على الغابات، وذلك 

للتأكد من أنها أُخذت من غابات، تتم إدارة مواردها بشكل جيد.
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على مدى العصور كانت األزياء وسائر أشكال املوضة وسيلة تعبير «صامتة» الستعراض القدرات الشرائية، 
والتباهي باملركز االجتماعي، واالنتماء الطبقي. فاألزياء تعبر وبوضوح عن االختالفات اجلوهرية بني األقوام واألجناس، 

ً للداللة على اجلنسية أو اجلنس أو الوظيفة. حيث  تقدم وصفاً موجزا

فما هي املوضة؟

املوضة لغة عاملية، غنية بالرموز والدالالت. إنها عالم قائم بذاته ينطوي على رسالة إنسانية بالغة الداللة عن 
مدى التطور احلضاري واإلنساني ومفاهيم اجلمال واخلير لدى الشعوب.

وال تقتصر املوضة على عروض األزياء واإلكسسوارات فقط، ولكنها أعم من ذلك وأشمل. إن املوضة هي العالم 
من حولنا بكل ما فيه من أفكار ومبادئ وسلوكيات تتبلور على شكل نتاج فني إنساني: (كاملوسيقى، والنحت، 

والعمارة، واحلرف اليدوية، والتجميل وتصفيف الشعر، أدوات الزينة، اوهرات، وغيرها من الفنون).

كن عصرياً  .. 
وصديقاً للبيئة  

«املوضة شكل من أشكال القبح 
التي ال تطاق لدرجة جتعلنا نغيرها كل 

بضعة أشهر».
[أوسكار وايلد ـ مؤلف مسرحي 
وروائي و شاعر أجنلو  ـ إيرلندي]

قد يكون للموضة تكاليف غير 
معلنة ذات تأثير على البيئة واحلياة 

االجتماعية من خالل الشركات التي 
تستعبد العمال، أو من خالل استخدام 

مبيدات اآلفات احلشرية أثناء إنتاج 
األلياف النباتية،  والتجارة القائمة 

على صيد احليوانات البرية. وهنا تلعب 
ً في  «بطاقة إرشاد املستهلك» دورا

التعريف بتفاصيل املنتج. وترك اخليار  
بعد ذلك لوعي املستهلك. بزيارتك 

ملوقعنا..ستحصل على تفاصيل أكثر  
من خالل متندى (ترويج الذات) 

ملزيد من املعلومات: لغة املوضة ـ روالند 
بارثس مارس برغ للنشر، اكسفورد 

اململكة املتحدة ـ مارس 2006 ص. 224
[www.bergpublishers.com]

املصادر:
 [http://en.wikipedia.org /wiki/

Fashion]; [http://en. wikipedia.org/
wiki/Dress_code]; [www.fashion-era.

com/sociology _semiotics.htm]; [http://
online. sfsu.edu/~kendrav/fashion/];

جوان فنكلستني، استعراض نظرية األناقة 
في العلوم االنسانية االسترالية،1997 

 [www.lib.latrobe.edu.au/AHR/
archive/Issue-March-1997/ 

!nkelstein.html]; [www.marquise. de/
en/misc/fashion. shtml].

[أحذية  بالك سبوت الرياضية]. 
[ساند األمناط الرئيسة] [األزياء  

البيئية الدامنركية][حملة املالبس 
النظيفة][ضد عروض ازياء املؤسسات 
التي تستعبد  العمال] - [منسوجات 
غير ضارة] ـ[إعادة التفكير بالرفاهية] 
ـ [استهلك ، وتذوق اجلمال] ـ [مالبس 

رياضية ملتزمة بقوانني العمل] ـ 
[أعط املالبس فرصة ثانية] والكثير من 

املعلومات أيضاً...

موضة حتترم الطبيعة

كعادتها منذ عام ٢٠٠٤، وفي كل 
خريف، استضافت باريس (عاصمة 
املوضة) وراعية أشهر عروض األزياء 
العاملية (هت كوتور): عرض األزياء 

األخالقية أي األزياء التي (حتترم 
البيئة).

 French) :بتنظيم من مؤسسة
Universal Love) مت تقدمي عرض 

األزياء حيث دعت املؤسسة مصممي 
األزياء من كل أنحاء العالم لعرض 
مواهبهم وملناقشة أهمية املوضة 

وكيفية جعلها أكثر استدامة.
وذلك بحضور ممثلني عن مؤسسة 

(People Tree) الرائدة في مجال 

األزياء املتوافقة مع البيئة والتجارة 
األخالقية.

[www.ethicalfashionshow.com]

:www...
youthxchange.net 
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املوضة متغيرة وغير مستقرة، تتغير بوتيرة سريعة خالفاً ملعظم األنشطة اإلنسانية األخرى: (كاللغة والفكر، 
وغيرها) التي تتمتع بقدر أكبر من الثبات والدميومة. وهذا بال شك يعطي صورة واضحة عن السلبيات التي تفرزها 

التغيرات السريعة واملتالحقة في عالم املوضة لدى فئة الشباب على وجه التحديد وخاصة في الدول الغربية.
ومما الشك فيه أن الشباب هم الهدف األول لشركات اإلعالن لهم، ومن خاللهم، يتم الترويج للسلع االستهالكية بأنواعها 

كافة. فمن خالل الوسائل اإلعالمية كلها، سواء أكانت املرئية أو املسموعة أو املقروءة، يتم حتفيز املستهلك بشكل عام 
و(الشباب) بشكل خاص ـ على الشراء ومجاراة  التقليعات، وهدر املوارد من خالل تكديس سلع ليسوا بحاجة فعلية 

إليها، وأمنا رد االستمتاع بالتنوع الذي تضفيه عليهم املوضة، وإرضاء لرغبتهم في جتربة اجلديد واملمتع دائماً.
إن اإلعالن  يقدم صورة مغرية تلعب على وتر حساس لدى كل شاب ـ بصرف النظر عن املستوى االقتصادي أو 

االجتماعي له ـ حيث تدفعه للتخلي عن األساسيات واإلقبال على املوضة رغبة في التجديد، وتقليد املشاهير، 
ً مدى اهتمام  والسعي للظهور مبظهر جذاب ومثير إلعجاب األقران. شركات اإلعالن وصناعة املوضة تعلم جيدا

الشباب بالتميز، وبحثهم عن هوية ذاتية خاصة بهم، وتعرف متاماً كيف جتّير هذا البحث لصاحلها.

العوملة

تتنافس وسائل اإلعالم: كاالت، واإلنترنت، والسينما والقنوات الفضائية في استقطاب شركات اإلعالن، للترويج 
للعالمات التجارية الكبرى، سعياً وراء الربح  في املقام األول. ولكنها وفي خضم ذلك تساهم في تكريس أمناط 

استهالك شره، وتشكيل ذائقة املستهلك، وتغيير عاداته االستهالكية من خالل فرض عالمات جتارية معينة.

:www...
youthxchange.net 

 كيف تختار مالبسك؟
هل مالبسك صحية؟

ما املواد املستخدمة في تصنيع 
قميصك املفضل؟

للمزيد من املعلومات:
 YXC ادخل إلى «حجرة املدرب» في موقع

واختر الوصلة: «قراءة املنسوجات» التي 
تهدف إلى رفع مستوى وعي املستهلك، 
وتطوير التفكير النقدي حول مصداقية 

املعلومات الواردة في بطاقة التعريف باملنتج.

هل تريد معرفة املزيد عن تأثير املوضة 
على البيئة واحلياة االجتماعية؟

استخدم االكلمات الرئيسية التالية 
في البحث عبر موقعنا:

- املالبس [اإلجتاهات العاملية 
للمستهلكني] -[األلياف] - [إنتاج 
املنسوجات وتأثير التجارة عليها] - 

[اإلعالن] - [صورة اجلسم]- [مصانع 
السخرة]

- [عمل األطفال]
 اجلمال- [اجلانب املظلم من اجلمال] 

-[ضحايا األزياء]-[خال من استخدام 
العنف] - [ مزيف] [أثر التقليد]

أنيتا روديك  
(شريك مؤسس موعة ذي بودي 

شوب) ستأخذك في جولة لتتعرف 
على اجلماعات الناشطة في مجال 
حقوق اإلنسان وغيرها من املواضيع 

ذات الصلة عبر املوقع:
  [www.anitaroddick.com]

إيكواليف EFILOCE ـ اليونان

بدأت إيكواليف EFILOCE في عام ٦٠٠٢، 
وهو معرض عن االستهالك األخضر، 
حيث يتم عرض املنتجات واخلدمات 

تلف جوانب احلياة اليومية مثل األغذية 
العضوية، واملنتجات الصحية، والطاقة 

املتجددة، والبناء البيئي، واخلدمات 
اخلضراء. وميكن للزوار رؤية معظم 

املنتجات املعروضة، وملسها وجتربتها.
ويحمل تنظيم املعرض في حد ذاته 

ابتكارات صديقة للبيئة مثل:
تقليل البصمة البيئية من خالل استخدام 

الورق البيئي املعتمد، جلميع املواد املطبوعة.

دعوة الزوار إلعادة تدوير املالبس واألدوات 
الكهربائية وغيرها خالل املعرض.

استضافة املعرض في مكان يسهل 
الوصول إليها بوسائل النقل العام، وذلك 
للحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون 

الناجتة من الزوار.
ويشمل املعرض فعاليات مبا في ذلك 
مناقشة القضايا احمللية، التي تتمحور 

افكارها الرئيسية على املشاريع اخلضراء 
ملناقشتها وإقرارها من قبل معظم 

املنظمات البيئية اليونانية غير احلكومية.
يوفر وجود املقر الرئيسي في مبنى 
يعتمد على التهوية البيئية، الطاقة 

ويستغل الواح الطاقة الشمسية.
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ليس للعوملة قومية أوحدود، فهي تقوم على الثورة املعلوماتية واإلبداع التقني الذي ساهم في سرعة انتقال املفاهيم 
واألفكار والثقافات، كما أدت العوملة إلى انصهار كل ذلك من خالل التأثير في أمناط حياة املستهلكني وأذواقهم 

ولباسهم وطرق تسليتهم فأصبح الناس جميعاً يلبسون، ويأكلون ويتصرفون بالطريقة بنفسها في كل مكان. 
لقد متكنت العوملة من فتح نافذة واسعة تطل على عالم املالبس والتصرفات وعادات الشعوب حول 

العالم، مما جعل األزياء واملوضة واألفكار قابلة لالنتقال. واستطاعت بذلك تذويب الفروق والسمات التي 
ً ـ مجرد أشكال «مستنسخة»  كانت متيز شعباً عن آخر، وعليه فقد أصبح العالم ـ الشباب حتديدا

متشي على األرض، إنهم  يستخدمون املفردات ذاتها ويسمعون املوسيقى ذاتها، بل ويأكلون ويتصرفون 
على النسق ذاته محاولني الظهور مبظهر «عرقي» معني ناجت عن اخللط الالمتجانس لألزياء، مظهر يحمل 

في طياته رسالة مفادها «أنا جزء من هذا العالم، وأنا معنيُّ بثقافة اآلخر».

هل يجب أن أقتنيها؟
جتتاح العالم حمى الشراء، وهوس مالحقة صيحات املوضة واألزياء، وآخر املوديالت من الهواتف النقالة والسيارات 

واإللكترونيات، ومنتجات تخفيف الوزن، ومستحضرات التجميل، التي ما إن يحصل عليها الفرد، حتى (تطيح) 
بها موضة املوسم الالحق، مغرقة ضحايا هذه املوضة في دوامة تتجدد كل ستة أشهر.

تصاميم من الفطرة

هي شركة لبيع املالبس باجلملة، 
حتمل رسالة تقوم من خاللها بتوفير 

بعثات تدريبية وتوفير فرص عمل 
مستدامة بأجور مجزية للنساجني 

واحلرفيني من سكان جبال البيرو 
واإلكوادور احملليني.

يعمل مع شركة تصاميم من 
الفطرة أكثر من ٢٠٠ نساج وحائك 

من السكان  احملليني في انتاج 
تصاميم أحدثت ثورة في عالم األزياء.
من خالل وضع أسس جديدة ومعايير 

كوبا روكا، مصممة أزياء عاملية

تستخدم شركة روسينها للخياطة 
واألشغال اليدوية التعاونية احملدودة 

(كوبا روكا) األقمشة املهلهلة  
في تصميم أزياء عاملية ومنتجات 

الديكور كمصابيح اإلنارة والسجاد 
والبسط، ومفارش السرائر وغيرها، 

في أحد أكبر التجمعات في البرازيل. 
املبادرة جاءت استجابة لنداء أطلقته 

األم تريزا لتشجيع مجموعة من ٥ 
نساء على تصنيع منتجات من بقايا 
املنسوجات. مت عرض أعمال روكا في 

العديد من املعارض وحظيت باهتمام 
الصحافة الدولية، والبرازيلية كما 
نالت العديد من اجلوائز. يتعاون مع 

الشركة أكثر من ١٥٠ امرأة من 
النساء املاهرات في األشغال اليدوية 

باإلضافة إلى عدد من مصممي 
األزياء والفنانني. تهدف املبادرة إلى 
متكني النساء من العمل من املنزل 
واملساهمة في ميزانية األسرة دون 

التخلي عن رعاية األطفال.

www.coopa-roca.org.br/en/] 

[index_en.html

للنجاح، تقوم على مفاهيم بيئية 
مستدامة.

تعمل الشركة على حماية البيئه 
من خالل استخدام املواد العضوية 

املستدامة عوضاً عن املواد 
الصناعية. واتباع اشتراطات التجارة 

النزيهة.

[www. indigenousdesigns.com]
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[www.cleanclothes.org/ codes/intro.htm]

وانظر أيضاً 
[www.sweatshopwatch.org]; 

[www.corpwatch.org]

إن هذه الثقافة االستهالكية اجلديدة تترك املستهلك بشكل عام والشباب بشكل خاص، في حيرة من أمرهم، 
فاملنطق السليم يدعوهم الستخدام مواردهم بحكمة، واالهتمام مبن حولهم ومساعدة احملتاجني من جهة، 

وفي اجلهة املقابلة، تقف لهم باملرصاد: رغباتهم، وميولهم، وحمالت اإلعالن املغرية وثقافة التنزيالت واحلسومات 
السائدة، التي تدفعهم دفعاً القتناص الفرص وشراء املزيد.

هل هناك تعارض بني متابعة املوضة وبني مبادئ املعيشة املستدامة؟

يقر املستهلك عادة بأن السلع املستدامة معمرة، ولكنه ورغم ذلك  ينفر منها، لكونها تهتم باجلودة على حساب 
املظهر وبالتالي تكون تقليدية وغير جذابة، في حني أن املوضة تتيح للفرد الظهور مبظهر عصري وأنيق، مع علم 

املستهلك املسبق بأنها سلع فانية وأقل جودة وأغلى ثمناً.

ولكن، وبعيداًعن التحيز، ومن خالل العمل على تهذيب املوضة وجعلها أقل سطحية من جهة، واالرتقاء بالبضائع 
املستدامة والعمل على تصنيعها بشكل أكثر جاذبية من جهة أخرى، ميكننا أن نصل إلى حل يرضي جميع 

األطراف. السيما وقد أظهرت الدراسات االستطالعية أن املستهلك أصبح أكثر طلباً للسلع املستدامة وعلى 
ً مستحيالً، وبإمكان املستهلك احلصول على  استعداد لدفع تكاليفها، وبالتالي لم تعد املواءمة بني النمطني أمرا

سلع  مستدامة، وأنيقة، وعصرية في الوقت ذاته.

العاملون في مجال صناعة األلبسة  

إن مالبسك التي ترتديها هي حلقة وصل بينك وبني صانعيها، مهما تباعدت بينكم املسافات.

تلجأ مصانع األلبسة في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى تكليف جهات خارجية في البلدان النامية الستخدام أيد 
عاملة  رخيصة، حيث يعمل هؤالء في ظروف قاسية تنعدم فيها معايير الصحة والسالمة، وتنتهك حقوقهم. 

وتشير اإلحصائيات إلى أن ٪٩٠ من األيدي العاملة في قطاع تصنيع املالبس، هم من اإلناث صغيرات السن اللواتي 
يعملن في املصانع، والورش، باإلضافة إلى اخلدمة في املنازل، لساعات طويلة لقاء أجور متدنية، ودون غطاء قانوني 

أو نقابي.

لذا، ومن هذا املنطلق فقد تبنت العديد من املنظمات غيراحلكومية والنقابات العمالية، بالتعاون مع عدد من 
مصممي األزياء، حمالت تدعو الى حتسني ظروف األيدي العاملة في قطاع املالبس ومنها:

(حملة مالبس نظيفة) CCC والتي تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة العاملني، وتطالب بسن تشريعات 
وقوانني تكفل حقوق األيدي العاملة. وبفضل اجلهد الدؤوب لهذه احلمالت أصبح املستهلك على دراية تامة مبا 

يحيط بصناعة املالبس من انتهاك حلقوق العمال، واعتداء على البيئة من خالل تنظيم حمالت توعية للفت انتباه 
وسائل اإلعالم والرأي العام.

قانون سلوك الشركات

على عكس قوانني العمل الواضحة، 
فإن مفهوم «قانون سلوك 

الشركات» ليس له تعريف قانوني 
محدد ويشوبه الكثير من الغموض، 

رف املعايير األخالقية  كما أنه يعّ
للشركات وفقاً لرؤية الشركة ذاتها 
وبناء على سياساتها الداخلية وهذا 

ما يجعلها مختلفة ومتباينة من 
شركة ألخرى االلتزام بقانون سلوك 

الشركات أمر طوعي متاما،
وميكن للشركات االهتمام بعدد من 

القضايا ومنها: مكان العمل، حقوق 
العمال. ويعتمد ذلك على مدى اهتمام 

الشركة بالقضايا املطروحة.
مدى التزام الشركات بلوائح السلوك 
يعتمد  كلياً على الشركة ذاتها وإلى 

أي مدى تنظر بجدية نحو قضايا 
العمال وحقوقهم  وتعمل على 

توفيرها.
كما تتوقف مصداقية الشركات على 

مدى شفافيتها وعلى مدى إدراك 
الشركات األجنبية واملتعاقدين من 
الباطن واملستهلكني والعمال على 

أهمية ومعنى وجود قوانني حتكم 

سلوك الشركات. 
من الضروري العمل على نشر قوانني 
السلوك وتوعية اجلميع بأهميتها، إذ 
ال يبدو أنه يحظى بالتقدير واالهتمام 

من قطاع الصناعة أو النقابات أو 
املستهلكني.

من املمكن جعل القانون أكثر شفافية 
من خالل تدريب أفراد ليقوموا برصد 

مدى تطبيق الشركات لبنوده، وتوفير 
عناصر داخلية تعمل كلجان للمظالم 

في املؤسسات، أو توفير خطوط 
ساخنة لإلبالغ عن االنتهاكات، أو 

من خالل تقدمي تقارير وتنفيذ زيارات 

تفتيشية تقوم بها منظمات غير 
حكومية أو مدققني ومستشارين من 

خارج املؤسسة.
www.itcilo.org/actrav/actrav-]

english /telearn/global/ilo/code/

[٢٠Concept٪main.htm#!e
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يتم حتضير األلياف الصناعية معملياً 
من البوليمرات التي تشتق عادة من 

النفط أو الغاز الطبيعي وتشمل 
النايلون وتيرفثاليت البولي إثلني 

باإلضافة الى األكريليك والبولي بروبلني.
ينتج منها مئات األطنان سنويا (في 

عام ٢٠٠٤ بلغ االنتاج   ٣٤٫٦ مليون 
طن بزيادة مقداره ٨٫٩ ٪ مقارنة بالعام 

٢٠٠٣
املصدر

[http://concise. britannica.com/ebc/
article -9108501/man-made-!bre] 

and [www.marketresearch.com]

كما نشطت حركات عمالية تطالب بحقها في حتسني شروط العمل وأجوره. ولكن ـ لألسف ـ ما زال التأثير 
بسيطاً واقتصر على تعديل طفيف في مجالي السالمة والصحة للفئة األولى  من العاملني فقط.

وللمطالبة بإجراء املزيد من التحسينات، قامت بعض اجلهات املعنية بحقوق العمال بإنشاء شبكات اتصال 
للتواصل فيما بينها وتنسيق جهودها، حيث تؤمن هذه املؤسسات بأن مواثيق حماية حقوق العمال لن تكون ذات 

مصداقية إال إذا تضافرت جهود األطراف املعنية كافة مبا في ذلك احلكومات، والنقابات العمالية، واحتادات أرباب 
العمل، وذلك للعمل على ضمان احلقوق.

وألن املظلة القانونية التي من شأنها أن حتمي حقوق العمال ما زالت غير فاعلة كما ينبغي، فقد قام العمال في 
البلدان النامية بتأسيس تعاونيات، بهدف تصنيع منتجاتهم، والعمل على تسويقها، وبالتالي حفظ حقوقهم.

ما هو دور الشركات؟

مسؤولية الشركات االجتماعية أصبحت مطروحة كقضية هامة للحوار العاملي، إذ  نرى أنه مع تعاظم قوة 
الشركات عبر العالم أصبح من الضروري أن نطرح التساؤل حول املسؤولية االجتماعية واألخالقية للمؤسسات 

والشركات حيال جميع األنشطة التي تقوم بها، وما يترتب عليها من آثار على اتمع والبيئة، حيث بات من 
املطلوب العمل وبسرعة على سن قوانني ومواثيق تلزم أصحاب العمل على حفظ حقوق العمال، واالهتمام بتأثير 
منتجاتهم على البيئة (على امتداد مراحل اإلنتاج) وحتسني أجواء العمل ورفع معايير الصحة والسالمة املهنية، 

وتطوير املوارد البشرية والعاملني، و ضمان حقوق املستهلك واحلفاظ على البيئة. وضرورة وضع كل هذه املعابير 
ضمن سياسات الشركات وتثبيتها على العقود على شكل قانون ملزم. 

صناعة املالبس والبيئة

كانت مصانع األقمشة تستخدم األلياف الطبيعية: (كالصوف واحلرير، والكتان، والقنب، والقطن) ولكن بعد 
نعة من  ظهور األلياف الصناعية ـ املصنعة من البتروكيماويات (كالبوليستر والليكرا) فإن معظم مالبسنا مصّ
األلياف الصناعية حيث ازداد الطلب على األخيرة في كثير من البالد، ملا تتميز به من متانة، وسهولة في الغسل، 

إضافة إلى أنها رخيصة الثمن. ولكن في مقابل ذلك فإن عيوبها كثيرة، حيث يؤدي تصنيعها إلى تلوث البيئة 
فهي غير قابلة للتدوير، وال تتحلل بسرعة، (يستغرق حتلل النايلون من ٣٠ ـ ٤٠ عاماً).

«املبادرة املشتركة»

في السنوات القليلة املاضية تنامى 
االهتمام بقانون العمل والعمال، 
حيث ألزمت العديد من الهيئات 

نفسها بالعمل على التحقق من 
مدى التزام الشركات بتنفيذ القانون.

وقد أخذت ست منظمات على 
عاتقها مهمة مساءلة الشركات 

حول االنتهاكات التي حتدث في مجال 
حقوق العمال. وسميت هذه املهمة 

«املبادرة املشتركة» اجلهات املشاركة 
في» املبادرة املشتركة» هي:

مبادرة التداول األخالقي (ETI)، لندن، 
اململكة املتحدة

 (FWF) معرض املالبس األساسية
أمستردام

(CCC) حملة املالبس النظيفة
 ،(FLA) (رابطة العمل املنصف
واشنطن دي سي، الواليات املتحدة 

األمريكية
 ،(WRC) مركز حقوق العمال

واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة 
األمريكية

 ،(SAI) املساءلة االجتماعيةالدولية
نيونيويورك، الواليات املتحدة األمريكية.

وقد عملت هذه اجلهات مجتمعة 
على مشروع امتد من مايو ٢٠٠٤ 

حتى ما يقرب من أيار / مايو ٢٠٠٧ 
للتحقق من تنفيذ قواعد السلوك، 

وحتسني ظروف العمل في صناعة 
املالبس في الشركات التركية سيتم 

نشر نتائج املبادرة وسيتم العمل 
على توفيرمدونة لقواعد السلوك 

لالطالع.
[www.jo-in.org]

املتجر: تريد أن تعرف املزيد حول الشركات 
امللتزمة بقوانني وأخالقيات العمل؟ 

وترغب بالتعرف على منتجات تصنع وفقاً 
لالشتراطات األخالقية؟

في منتدى احترس: ابحث في متجرنا 
االفتراضي عن األقسام الفرعية: (املالبس 

واإلكسسوارات) (الصحة واجلمال).

:www...
youthxchange.net 



62

تنمية مستدامة نحو  معاً 

قميص بسيط..
ولكنه ليس بريئاً متاماً

عالم األزياء، عالم من املوضة 
الساهرة واملبهرة ولكن هل خطر 
ببالك يوما أن  وراء  املظهر البراق 

لألزياء، يكمن اخلطر؟
ً من  تثبت الدراسات أن كثيرا

املنسوجات التي نرتديها تسبب 
أضرارا كثيرة فالقطن ـ على سبيل 

املثال ـ يعتبر من أكثر السلع 
ً في العالم  الزراعية انتشارا

ويوفر  تقريبا ٥٠ ٪ من احتياجات 

تقرير: القطن العضوي/ ساميون فيريجنو. 
٢٠٠٦ التبادل العضوي اوكالند - ابريل ٢٠٠٦

[www.organicexchange.org] 

بينت الدراسات التي مولتها مؤسسة 
باتاغونيا لصناعة األلبسة /فنيتورا ـ 

كاليفورنيا في بداية التسعينات حول 
تأثير املواد اخلام على البيئة أن األلياف 

الصناعية كالنايلون والبوليستر تلحق 
ً بالغاً  على البشر والبيئة، وأعربت  ضررا

املؤسسة عن صدمتها ملعرفة أن القطن 
ً أكبر وأن هذا ما دعاها في  يسبب ضررا
عام ١٩٩٤ لتحويل كافة خطوط إنتاج 
ً  إلى استخدام  القطن خالل ١٨ شهرا

القطن العضوي. املصدر:  
[www.laborrights.org/projects/

conference/ecopolitics.htm] 

أسواق النسيج العاملية ، ولكونه 
مادة طبيعية فإن الغالبية يفضلون 
املنتجات القطنية إمياناً منهم بأنها 

صديقة للبيئة.
 (T-SHIRT) فهل تعلم أن إنتاج قميص

واحد يتطلب زراعة وحصاد ١رطل من 
القطن.

كما يستنزف  الهواء ، واملاء، والتربة، 
ناهيك عن املشاكل الصحية التي 
تواجه العاملني في مزارع القطن.

ويستخدم ١/٣ رطل من 
املواد الكيميائية كاألمونيا ، 

والفورمالديهايد. باالضافة إلى ما 

يتزامن مع عملية حتويل القطن الى 
مالبس من خالل استخدام منظفات  

وملونات كيماوية، كلها مجتمعة، 
تلحق بنا وبالبيئة واحلياة البرية 

اضرارا بالغة.
ميكننا التقليل من حجم األضرار 

إن استطعنا التفكير بحكمة في 
املالبس التي نتخلص منها  من خالل 

إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها. 

وفقاً إلحصائيات شبكه مكافحة املبيدات 
احلشرية فإن زراعة القطن تتطلب 

استخدام. مبيدات لآلفات الزراعية بقيمة 
٢٫٥ مليار دوالر أمريكي بنسبة ٢٢٪ من 

إجمالي األستهالك العاملي سنوياً.
[www.pan-international.org]

وهذا ال يعني أن األلياف الطبيعية نظيفة؛ فبعضها غير آمن أيضاً!

فزراعة القطن مثالً، تستهلك تقريباً ربع االستهالك العاملي من املبيدات احلشرية  و١٠٪ من مبيدات األعشاب 
علماً بأن املساحة املزروعة قطناً تشكل نسبة ٣٪ من األراضي الصاحلة للزراعة في العالم. لذا انبثقت فكرة 

ً بالبيئة كالقطن العضوي، والصوف حيث يستنبت دون  تصنيع أنسجة صديقة للبيئة تعتمد على مواد أقل ضررا
استخدام املبيدات احلشرية أو املواد الكيماوية.

مع تطور وعي األفراد بأهمية ارتداء مالبس صحية، وازدياد املعرفة باالَثار السلبية واألضرار الناجتة عن استخدام 
املواد الصناعية، بدأت املطالبات بتوفير أنسجة عضوية. مما دعا الشركات العاملية إلى إنتاج أقمشة ومنسوجات 

تعتمد على املواد العضوية في تركيب أنسجتها. وازداد الطلب العاملي على املاركات التي تعتمد على القطن 
العضوي، فقد دلت اإلحصائيات على أن املبيعات ما بني عام ٢٠٠١ ـ ٢٠٠٥ سجلت ارتفاعاً تراوح بني ٣٥٪ الى ٥٥٪ 

في أمريكا وحدها. وعلى الرغم من ذلك فما زال إنتاج القطن العضوي ال ميثل سوى ١٪ من اإلنتاج العاملي للقطن.
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للحصول على مصدر إلهام لتوجيه 
اختياراتك في عالم العمل...:

منتدى (بوصلة املهن) يعرض مجموعة 
مختارة من الشركات واملنظمات  التي 

ترتبط بالقضايا املعاجلة في هذا الفصل: 
[املسؤولية االجتماعية للشركات  أوروبا] 

-[األلياف اآلجلة]- [حب األرض] - [املالبس 
الدامية]- [شبكة مكافحة املبيدات]- 

[العمالة العادلة ] - [تيرو ماساكي 
املسؤولية االجتماعية للشركات]

 R+M ٌفي عام ٢٠٠٥ ، أجرت شبكة
للخدمات االستراتيجية  دراسة 

مسحية حول انتاج وتسويق الصوف 
العضوي فتبني أن ٨٫٧٠٥ كيلوجرام  

من اجمالي الناجت العاملي من الصوف 
العضوي تأتي من مزارع في امريكا 

وكندا. املصدر: 
[www.ota.com/organic/woolfactsheet.

html] 

البوليمرات احليوية هي البوليمرات التي 
تنتجها  العمليات التكنولوجية احليوية. 

املنتجات األساسية تكون في  الغالب  
ـ ليس بالضرورةـ  منتجات طبيعية  

(محاصيل زراعية ، مخلفات عضوية).
البوليمرات احليوية التختلف بالضرورة 
عن البوليمرات التقليدية املنتجة من 
خالل عمليات بتروكيماوية. ، وليست 

كل البوليمرات احليوية  قابلة للتحلل أو 
لالستخدام كسماد.

[www.centexbel.be/Eng/i-box_
archives.htm] 

تتبع عادة أساليب وتقنيات محددة إلنتاج وتربية احليوانات الداجنة وميكننا استخدام األساليب ذاتها في إنتاج 
ً ألن املبيدات احلشرية تدخل أيضاً في تربية املواشي معرضةً صحة اإلنسان والبيئة  الصوف العضوي. ونظرا

للخطر، فإن الطلب على إنتاج صوف عضوي في ازدياد أيضاً. وباتت املطالبة بإنشاء مزارع حيوانات عضوية ملحة 
كذلك، من أجل التقليل من احتماالت التعرض للمواد الكيميائية السامة.

كما مت تصنيع مادة تدعى البوليمر احليوي من الذرة وفول الصويا، ومادة INGEO بواسطة (كارجل دوو) وهي مادة 
مصنعة من سكر الذرة. وقد استطاعت هذه املادة أن تفرض وجودها في عالم األزياء، بفضل مصمم اجلينز العاملي 

ديزل، ومنتجات فيرساتشي الرياضية. حيث قام باستخدام هذه املادة في إنتاج عدد من التصاميم املبتكرة.

ولكن، ولألسف، فإن الكثير من املعوقات ما زالت تعترض صناعة األلبسة الصديقة للبيئة، على الرغم من اجلهود 
املبذولة كافة. حيت إن إنتاج أنسجة متوافقة مع البيئة (اي ليست ذات ضرر على أي من مكونات البيئة احليوية) 
تتطلب جتهيزات وإعدادات متطورة ومتخصصة، لذا فإن على الشركات أن تعمل على تطوير وتنويع مصادرها كما 

تتطلب جتهيز بنية حتتية أو أن تعاود الشركات بناءها من الصفر.

ولْننظرْ إلى األسعار فهي مسألة هامة أيضاً، فتكلفة زراعة القطن العضوي أعلى بكثير إذا ما قورنت بالقطن 
العادي، ويعود ذلك إلى متغيرات عدة منها اجلودة واملوقع.

معيار (Öko-Tex) للجودة
 

في عام ١٩٩٢ بدأ تطبيق معيار 
(أوكوتكس) للجودة بهدف تقدمي 
أقصى درجات الثقة للمستهلك 
حول سالمة املنتجات النسيجية 

ومطابقتها للمعايير الصحية 
العاملية، كما يهدف إلى إلزام 

الشركات املصنعة إلى ضرورة 
التعامل بقدر أكبر من املسؤولية 

مع التصنيع واإلنتاج  منعاً حلدوث أي 
مشاكل.

تخضع  كافة عناصر اإلنتاج 

النسيجي(األلياف، الغزل، النسيج، 
االكسسوارات واملالبس) لعدد من 

االختبارات على امتداد سلسلة 
التصنيع لتحصل على مصادقة معيار 

اوكو تكس ١٠٠.
انضمت العديد من الشركات الرائدة 

في مجال املنسوجات واملالبس لشبكة 
اوكوتكس  بلغ عددها ٤٫٢٠٠ شركة 

في جميع أنحاء العالم. ومت منح  أكثر 
من ٢٠٫٠٠٠ شهادة مصادقة ملاليني 
املنتجات النسيجية مما وضع معيار 

اوكوتكس في موضع الريادة في عالم 
(العالمات البيئية للمنسوجات).

إن مجرد وجود هذه العالمة على املنتج 
يؤكد أنه قد اجتاز بنجاح سلسلة من 
االختبارات الدولية التي تصادق عليها 

أشهر معاهد املنسوجات في العالم ( 
كونتكس بل).

مت توحيد االختبارات لضمان  توحيد 
املواصفات التي تعمل وفقاً آلخر 
األبحاث والدراسات حول موضوع 

األنسجة. متتاز هذه املواصفات 
بالصرامة والدقة أكثر من أي معيار 
وطني آخر.( موضة صديقة للبيئة)

 
[www.oeko-tex.com]

:www...
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تستطيع معرفة املزيد حول قوتك 
الضاغطة كمستهلك من خالل موقع 

كاثرين اإللكتروني. (كاثرين ناشطة في 
مجال األزياء. أطلقت مجموعتها األولى 

من القمصان عام ١٩٨٣حتمل شعارات 
احتجاجية ومنها: «اختر احلياة» 

«أنقذوا العالم» «احلفاظ على الغابات 
املطيرة»).

[www.katarinahamnett.com]

صناعة األلبسة واملنسوجات هي من الصناعات املتنوعة مبوادها اخلام والتقنيات املستخدمة فيها. وفي كل 
مرحلة من مراحل تصنيع األثواب تزداد احتماالت التأثير على البيئة سلباً.

مير الثوب عادة مبراحل إنتاج متنوعة : تبدأ بالغزل، ثم النسيج ، فالتصنيع، ثم في نهاية املطاف عمليتي الصباغة 
ً واضحاً للموارد املائية.كما يتم استخدام   والطباعة اللتني تستخدم فيهما كميات كبيرة من املاء مما يشكل هدرا

الكيماويات التي تعمل على إطالق غازات  تلوث الغالف اجلوي من حولنا  معرضة البيئة و مكوناتها كافة اطر 
جمة.

:www...
youthxchange.net 

☺ خطوات أساسية

أنت من يقرر كيف ينفق أمواله. ولرأيك كمستهلك قيمة كبيرة فال تتوان عن إرسال رسالة واضحة وقوية 
ـّعني ومصممي األزياء والتجار حول ما يقلقك: إلى قطاع املصن

E فكر قبل أن تشتري: ال تشتر اال ما حتتاج اليه حقاً وال تنساق وراء مواسم احلسومات لشراء املزيد، كن 
صاحب قرار وال تشتر رد أن اآلخرين يشترون. شراء  سلعة واحدة ذات جودة عالية أفضل من عشر 

رديئة.

E اعنت بإصالح مالبسك لتدوم فترة أطول.

E اقرأ البطاقة اإلرشادية املرفقة باملالبس، وال تتحرج من السؤال إن كانت املعلومات غير واضحة.

E اختر البضائع والسلع التي مت تصنيعها وتوزيعها وبيعها وفقاً للمعايير البيئية واألخالقية املتفق 
عليها عامليا.

E شجع املنتجات الصديقة للبيئة، وجتنب البضائع التي حتمل معلومات مضللة.

E راقب العالمات التجارية التي تفضل استخدامها عادة، وادعم احلمالت التي تطالب بتحسني أوضاع 
األيدي العاملة من خالل شبكة اإلنترنت.

E ادعم صغار املنتجني، واشتر منهم مباشرة، وساهم في التقليل من حجم سلسلة املوزعني للحد من 
التلوث الناجت عن عمليات النقل.

هل تود معرفة املزيد حول أوضاع 
العاملني في مجال صناعة األلبسة في 

البلدان املتقدمة والبلدان النامية؟

إذهب إلى موقعنا اإللكتروني واختر 
(اختبارات وألعاب) (ما وراء املوضة)

استخدم الوصالت واختبر تفسك 
لتعرف ماذا ميكنك أن تفعل.
التنسَ زيارة األقسام التالية:

[املوضة و اجلمال] [مختبرات اإلبداع]
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ً ن مبادرا كُ

«إنني أصنف املستهلكني في عام 
٢٠٢٥ بثالثة طرق: كثيري املطالب، 

أذكى، وأكثر قلقاً.»
[مايك كالسبر،
بروكتر وجامبل، أوروبا]

إحصائية: يتوافر لكل متسوق أمريكي 
١٫٥ مترا مربعا في مراكز التسوق. يبلغ 
حجم أكبر مركز جتاري (أونتاريو ميللز) 

بالقرب من لوس أجنلوس ما يعادل 
مساحة ٣٤ ملعباً لكرة القدم.

اتخذ إجراء! شارك في منتدى برنامج 
األمم املتحدة للبيئة ملناقشة هذا 
املوضوع (sc-net) أرسل أسئلتك، 

وشاركنا في جتاربك وأفكارك:
[www.unep.fr/sustain]

 

 

 

كل الناس يتسوقون، لذا فالتسوق هو جتارة رائجة. لقد أسهمت كل من العوملة، وانتشار أساليب اإلعالم اجلديدة، 
وسهولة الوصول للمعلومات في رفع وعينا بالتأثير البيئي واالجتماعي واالقتصادي الذي حتدثه خياراتنا الشرائية 

على كوكبنا.

لقد بدأنا ـ كمستهلكني ـ في رؤية التأثير الفعلي لهذه القضايا بشكل مباشر علينا وأصبحنا نطالب مبعلومات 
أكثر، من املهم أن يتمكن جميع املستهلكني من القيام باختيارات مبنية على املعرفة.

ً كبيرة في االحتاد األوروبي، وغيره من الدول، للتجاوب والرد على طلبات املستهلك لتزويده  بذلت احلكومات جهودا
باملعلومات فيما يتعلق باجلوانب البيئية أو الصحية للمنتجات واخلدمات.

 

    "   "   
        

        
       

       
        

         
         

            
 . 

http://www.hifz.org
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ملعلومات أكثر، انظر موقع اإلنترنت 
للجنة االحتاد األوروبي:

[http://europa.eu.int/comm/environ-
ment/ecolabel/index.htm]

البطاقات الدالة بالبيئة (املعترف 
بها حكومياً)

١. املالك األزرق (أملانيا).
٢. عالمة الوردة البيئية (االحتاد 

األوروبي).
٣. الفقمة اخلضراء (الواليات 

املتحدة  األمريكية).
٤. اختيار تييرا (كندا)

٥. بطاقات الصني البيئية.
٦. اليابان.

٧. بجعة الشمال البيضاء.
٨. النمسا.

٩. تايوان (الصني الوطنية).
١٠. الهند.

١١. ميليجيكير (هولندا).
١٢. البيئة ٢٠٠٠ (زميبابوي).

١٣. كوريا اجلنوبية.
١٤. إينور (أسبانيا).

١٥. البطاقة اخلضراء (تايالند).
١٦. البطاقة اخلضراء (هوجن كوجن).

[www.energystar.gov]

استخدام البطاقات الدالة على املنتجات لتوضيح هذه اجلوانب هو أهم أداة حكومية، وأكثرها استخداماً، لتزويد 
املستهلكني باملعلومات الواضحة حول اجلوانب البيئية واألخالقية للمنتج.

قليل من البطاقات الدالة هي التي تعترف بها احلكومات رسمياً وتطبق املعايير الصارمة التي ميكن تدقيقها، ومن 
أكثرها شهرة هي بطاقة االحتاد األوروبي البيئية (عالمة الوردة البيئية)، واملالك األزرق األملانية، وبجعة الشمال 

.(AB) وبطاقة الزراعة العضوية الفرنسية

في الواليات املتحدة األمريكية، يستخدم نظام جنمة الطاقة إلعالم املستهلكني بكفاءة الطاقة باستخدام نظام 
(تكنولوجيا املعلومات واالتصال) ITC ويجري تبني هذا النظام حالياً في االحتاد األوروبي.

تخضع الشركات واحلكومات للتدقيق والنقد املتزايد من قبل العامة. وكلما ضغط الناس أكثر على الشركات كي 
تتغير نحو االستدامة في إنتاجها وطرق التسويق، كلما ازداد احتمال أن يتغيروا بالفعل،

تدوير البالستيك الزراعي في االردن 
تعتمد الزراعة في االردن بشكل كبير 

على الزراعة املكثفة التي يستخدم 
فيها البالسيتك الزراعي وهو يعتبر 
رائد في هذه التقنية على مستوى 

الوطن العربي. تستخدم انابيب الري 
بالتنقيط وامللش لزيادة االنتاجية 

الزراعية، تقليل كلفة االنتاج، ترشيد 
استخدام املياه، حماية التربة ومنع 
منو النباتات غير املرغوب فيها والتي 

تنافس النبتة االصلية. لكن هذه 
التقنية اجلديده رافقتها سلبيات 

متثلت بتدهور التربة وتقليل االنتاجية 

وحتويل التربة الى مكان غير قابل 
للتطبيقات الزراعية اجليدة. كما ان 
طريقة تعامل املزارعني مع مخلفات 
البالستيك فاقم املشكلة حيث جلأ 

البعض الى حرقها مطلقة غازات سامة 
او تركها في التربة مما اضعف تهويتها 

ووفر فرصة اللتهامها من قبل املاعز 
واالغنام مؤدية الى اختناقها وموتها. 

ان احلل يكمن في اعادة تدوير هذه املواد. 
قلة من الناس هم الذين يعملون على 
تدوير البالستيك الزراعي وهي مبادرات 

فردية مبعثرة مع غياب لتواجد لشركات 
كبيرة العادة التدوير ويفتقر االمر الى 

حوافز حكومية لدفع مسيرة تدوير 
البالستيك الزراعي.

اطلقت منذ ٩ سنوات مبادره في منطقة 
غور الصافي (جنوب االردن) جلمع وبيع 

البالستيك الزراعي الهالك بأعتباره 
مستخدم رئيس له. يباع البالستيك 

ويحول الى حبيبات ويستخدم في 
تصنيع انابيب الري بالتنقيط وامللش 

الزراعي. استطاعت هذه املبادره تأمني 
فرص عمل وحتسني البيئة وحماية صحة 
االنسان. بالرغم من ذلك فأن  احلاجة الى 

جهود حكومية مكثفة هي امر ضروري 
على املستوى الوطني.

:www...
youthxchange.net 
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ملعلومات إضافية حول التمويل 
األخالقي: وأيضاً عن الشركات امللتزمة 

بأنشطة مسؤولة اجتماعياً وبيئياً: 
[www.cool-companies. org]; [www.

co-operativebank.co. uk/ethics.

html]; [www.ethical consumer.org]; 

[www.novethic.fr/novethic/site/

index.jsp].

برنامج األمم املتحدة للبيئة ـ مبادرة 
تونزا. «تونزا» مفردةٌ باللغة السواحيلية 

(وهي لغة مستخدمة في شرق 
أفريقيا) تعني: « يعامل برفق وحب».

إن مبادرة تونزا في برنامج األمم املتحدة 
للبيئة، تشجع األطفال والشباب 

على االهتمام بالبيئة  وذلك بنشر 
الوعي، والترويج للقيام بأعمال إيجابية 

حلمايتها. متثل منظمة تونزا للشباب 
شبكة عاملية من الشباب والنشطاء، 
الذين يعملون معاً نحو تطوير البيئة 

حول العالم. 
ممثلو منظمة تونزا منتشرون في جميع 

أنحاء العالم، يقومون على املستوى 
احمللي، بدعم القضايا البيئية، واملشاركة 

بخبراتهم وتبادل املعلومات، و تقدميها 
إلى برنامج األمم املتحدة للبيئة.

ميكنكم تصفح مجلتهم عبر اإلنترنت 
على صفحة برنامج األمم املتحدة للبيئة 

في العنوان التالي:
[www.unep.org/tunza] 

☺خطوات أساسية

أنت من يقرر كيف ستنفق مالك، إذا، قم باختيار العالمات التجارية الصديقة للبيئة، واألنواع األكثر استدامة، 
وأرسل بذلك رسالة قوية للجمعيات االستهالكية/ التسويقية ولبائعي التجزئة. إليك بعض النصائح:

E فكر قبل أن تشتري، فكر فيما حتتاجه فعالً، وليس ما ترغب فيه.

E اقرأ البطاقات الدالة: إذا كانت ال تعطيك معلومات واضحة وكافية، ال تتردد في طرح األسئلة.

E اختر املنتجات واخلدمات التي توجد عليها بطاقات دالة صديقة للبيئة وبطاقات توضح أنها أنتجت 
بطريقة أخالقية.

E كلما أمكن ذلك، اشتر السلع املوسمية املنتجة محلياً.

E قم باختيار املنتجات التي حتتوي نسباً جيدة ملواد مت إعادة تصنيعها أو أعيد تصنيع مكوناتها، أو تلك التي 
يسهل التخلص منها أو إعادة استخدامها.

E اشتر مباشرة. إذا كان لديك مدخل سهل لالنترنت، قم بالتسوق (احلقيقي) كلما أمكن ذلك وخفض من 
املواصالت وما ينتج عنها من التلوث إذا استخدمت بذكاء، ميكن لالنترنت أن يساهم في استهالك أكثر 

استدامة.

وإذا أراد املنتجون احلفاظ على ثقة املستهلكني يجب عليهم أن يبينوا أنهم يستمعون بانتباه حلاجاتهم 
ومخاوفهم.

ً إيجابياً. مع العلم بأن عدد املبادرات من اتمع املدني قد ازدادت  حان الوقت كي يبادر املستهلك، ويتخذ قرارا
بالفعل.

االستثمارات امللتزمة

عند التخطيط للمستقبل، ميكننا أن نخطو خطوات لنضمن أن االستثمار أو خيارات االدخار يعززان أمناطاً 
معيشية تتسم بقدر أكبر من املسؤولية، إذا ما قام عدد كاف من الناس بتنفيذ ذلك، ميكنهم أيضاً أن يرسلوا 

إشارات قوية للشركات واملؤسسات تشجعهم على حتمل املسؤولية املشتركة بفاعلية.

ميكن للشركات التي متلك سياسات تتسم باملسؤولية أن تقود املنافسة كنموذج: وسيتبعها اآلخرون عندما يرون 
أنه بإمكانهم حتقيق األرباح وإحداث التغيير في آن واحد.

فرص عمل من النفايات في سورية

أصبح مشهد نباشي «الذين 
يفرزون» القمامة من املشاهد 

املألوفة في املدن الكبيرة واألحياء 
الراقية في سورية، حيث يقوم هؤالء 

الناس بالبحث واحلصول على مواد 
ميكن استعادتها واالستفادة منها 
أو تدويرها من القمامة والنفايات 

عن طريق بيعها وحتقيق ربح مادي. 
ومن هذه املواد املعادن ،البالستيك، 
الزجاج، أو الكرتون. وهم يتنقلون 

على دراجات أو مركبات ثالثية 

العجالت بدائية الصنع ويجمعون 
هذه املواد في صناديق أو أكياس كبيرة، 

ويلجأون في أغلب األحيان إلى متزيق 
أكياس القمامة املغلقة مبعثرين 

محتوياتها على األرصفة. أما العمل 
اآلخر الشبيه بذلك فهو عمل مشتري 

األشياء املستعملة وهم أشخاص 
يسيرون في شوارع املناطق السكنية 
على أقدامهم أو في شاحنات صغيرة 

وينادون بأصوات عالية مزعجة أو 
مبكبرات صوت باحثني عن أثاث 

مستعمل، أجهزة كهربائية معطلة 
أو قدمية، أو أي أغراض ميكن شراؤها 

بأسعار بخسة.
ً مهماً  هذه األعمال تشكل مصدرا
للعائد املادي للعديد من األسر ذات 

الدخل املنخفض ليس فقط في سورية 
بل في بلدان متوسطية أخرى (مثل 
مصر، اجلزائر، املغرب، تركيا، اليونان..

إلخ)، إضافة إلى الفوائد البيئية 
التي تنجم عنها من تقليل للنفايات 

واحلفاظ على املصادر الطبيعية.
عاملياً، أكثر من ١٥ مليون إنسان 

يكسبون معيشتهم من فرز القمامة، 
وهذا يشكل حجماً يقدر بباليني 
الدوالرات سنوياً. إن تزايد اخلبرات 

من أرجاء العالم يظهر أن تنظيم 
وتشريع آلية عمل النباشني سوف 

ور  يعزز تنمية اتمعات احمللية، ويطًَ
قدرات السكان، ويساهم في 

تخفيض الفقر. ومن أفضل مناذج أو 
قصص النجاح هي مبادرة النباشني 

أو الزبالني املتحدين. املشاريع 
الصغيرة والشراكات العامة ـ 

اخلاصة، حيث أن االنتظام مبثل هذه 
اموعات سيخفض ااطر الصحية 

املرافقة لعملهم و يحميهم من 
االستغالل على أيدي الوسطاء.
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برامج االئتمان احملدودة توفر القروض 
ً كي  الصغيرة إلى الفقراء جدا

يستخدموها في مشاريع تشغيل 
الذات التي تدر عليهم دخالً يسمح 
لهم باالعتناء بأنفسهم وبأسرهم.

املصدر
[www.gdrc.org/icm]

هناك قطاع كبير ومتزايد من العامة يقومون باستثمارات أخالقية على املستوى الفردي أو املؤسسي، يتطلع هؤالء 
الناس أن حتقق االستثمارات ما هو أكثر من األرباح، ويريدون من الشركات أن تتصرف بشكل مسؤول. هناك الكثير 
من أشكال االستثمار املستدام. وشراء األسهم من الشركات امللتزمة هو أحد تلك األشكال، أما غيرها فيتضمن 

االستثمار في صناديق املعاشات ذات األهداف األخالقية وفي الضمانات واملبادرات اتمعية.

االعتمادات املالية ذات األهداف األخالقية توفر أيضاً فرصة التصدي لالحتياجات احمللية والعاملية. جلب رؤوس 
األموال الى القرى يسهل االئتمانات احملدودة «القروض الصغيرة» وفرص األعمال الصغيرة لرواد األعمال في كل 

الكرة األرضية، مثل هذا اططات كفيلة بتمكني الناس من مواجهة املصاعب االقتصادية واالجتماعية.

ميكن للحكومات أيضاً أن حتتل الصدارة في مجال االستثمار األخالقي من خالل قراراتها املتعلقة بالتمويل 
واالستثمار الدولي واملتعدد األطراف.

للترويج للطاقة املتجددة عبر زيادة التمويل بإصالح املؤسسات املالية  الدولية ووكاالت ائتمان التصدير فقد قام 
فريق عمل مجموعة الثمانية  للطاقة املتجددة. التي تأسست في قمة مجموعة الثمانية في أوكيناوا (يوليو 

٢٠٠٠)، بصياغة اإلجراءات األساسية في هذا اال.

متكني النساء الفقيرات

إن برنامج «باكت ورث» (االستحقاق) 
يعطي املرأة الفقيرة في مختلف 

اتمعات، في أنحاء العالم الفرصة، 
لزيادة ثقتها بنفسها، وزيادة قدرتها 

على تغيير أسلوب حياتها. حالياً، يتم 
تطبيق نظام ورث في ثماني دول هي: 
كمبوديا، جمهورية الكونغو، أثيوبيا، 
،تنزانيا، أوغندا،كينيا، نيبال وزامبيا. 

ويتكون البرنامج من سلسلة نشاطات 
تساعد املرأة على تطوير ذاتها، وحتسني 

ظروف معيشتها، وذلك من خالل 
وسائل مالية وتعليمية.

يختلف مبدأ «االستحقاق» عن غيره 
من أمناط املساعدات والتمويل، حيث ال 

يقدم رأس مال نقدي  للمرأة احملتاجة، 
ـّن النساء من لعب دور البنك  وإمنا ميك

واملقترض في الوقت نفسه، لألموال 
التي يدرنها بأنفسهن.

تقوم النساء من خالل مجموعات تتراوح 
بني ١٥ ـ ٢٠ امرأة، بالعمل في ااالت 

التي يتقنها، كإعداد الطعام وبيعه، أو 
إدارة بقالة أو كشك، أو خياطة املالبس، 
أو صنع البسط والسجاد، أو غيرها من 

ً مالياً  املهن البسيطة التي تدر عائدا
مقبوالً. ثم تقوم اموعات بجمع األرباح 

ومتويل مشاريع جديدة لغيرهن من 
النساء الراغبات بإدارة عمل مستقل. 

وبذا استطاعت النساء مساعدة 
أنفسهن واملشاركة في برامج تدريبية، 

إلدارة األعمال، وطرح االستراتيجيات 
ومناقشتها واختيار األمثل منها 

لتحسني صحتهن، وأسلوب معيشتهن، 
وحتفيز النساء في مناطق أخرى، ال 

تصلها مؤسسات الدعم املالي.
ولقد متكن برنامج (ورث) في نيبال من 

مساعدة ١٢٥٠٠٠ امرأة، للحصول على 
فرص للتعليم، وكذلك زيادة املدخرات 
إلى مليون دوالر، ورفع الدخل السنوي 

من ١٫٢ مليون دوالر إلى ١٠ مليون 
دوالر، وذلك خالل ٣ سنوات فقط من 

عمر البرنامج.
ولكون النساء املشاركات استطعن 

اثبات قدرتهن على حتقيق االستقالل 
املادي، ودعم أسرهن، وأدركن قيمة 
العمل املنتج فقد شاركت هؤالء 

النسوة في الكثير من احلمالت 
التشجيعية، لدعم قضايا مهمة 

مثل: االجتار في البشر، العنف 
املنزلي، وحقوق امللكية العقارية، 

وتعليم املرأة.
[www.pactworld.org]
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املؤسسات املالية الدولية ومؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها، (وكاالت ائتمانات التصدير) وهي صكوك 
حكومة وطنية تهدف إلى تعزيز الصادرات و تعمل على استخدام املال العام لتمويل، وتأمني  استثمارات القطاع 

اخلاص وتقدمي الضمانات الالزمة له ،وامتصاص ااطر احملتملة. مما يسهل على الشركات  القيام باالستثمار في 
األسواق اخلارجية وتعزيز الصادرات.

ما الذي يحرص عليه املستثمر امللتزم أخالقياً عندما يتخذ قراره التالي احلاسم: أين أستثمر أموالي؟ إليك بعض 
املؤشرات:

تعتبر وكاالت ائتمانات التصدير اآلن 
أكبر املؤسسات الدولية للتمويل 

العاملي حيث تتجاوز  مجموعة البنك 
الدولي في احلجم.

في احلجم. في قسم : بوصلة املهن  ميكنك  
االطالع على: [التطوع عبر اإلنترنت] 

[كريس مارتني ]، [ متويل الكوكب]، [تاميفو 
نكوم]  إن كنت ما تزال غير مقتنع بأهمية 

البطاقة األخالقية / املتوافقة مع الطبيعة 
الدالة للمنتوجات، قم بزيارة حجرة املدرب 
وستجد: [قراءة  البطاقات  الدالة للمواد 

الغذائية] [بطاقات دالة خالية من العنف 
] [قراءة ملصقات املنسوجات]. وفي قسم  

االختبارات واأللعاب: جرب: [شمر عن 
ساعديك] [التجارة العادلة]

«بنك الفقراء»

نشأ برنامج (قرامني) لالئتمانات 
الصغيرة في بنغالديش ـ كتحدِّ 

ملفهوم البنك التقليدي الذي 
يصنف الفقراء على أنهم فئة غير 

مستحقة لالئتمان.
فلسفة بنك (قرامني) االئتماني 

تقوم على أن الفقراء لهم مهارات 
لم تستخدم من قبل، أو لم يتم 

استخدامها بصورة كافية، وبالتالي 
فهم بحاجة جلهة تتبنى مهاراتهم 
وتدعمها، وهنا يأتي دور « قرامني».

يطالب البنك األفراد الراغبني باحلصول 
على قروض، بتشكيل مجموعات 

تتألف كل منها من خمسة أشخاص. 
يقدم البنك القرض مقابل التزام أدبي 

من اموعة، ويكون مبثابة «ضمان» 
للقرض، في حني تطلب البنوك 

التقليدية تقدمي «كفالة عينية» 
للقرض، والتي غالباً ال تتوفر بني أيدي 

هؤالء الفقراء.
حالياً ٪٩٥ من القروض مت سدادها، 

بفضل هذه املبادرة التي ساعدت في 
حتفيز هذه اموعات على االلتزام 

األخالقي، ورعاية مصاحلهم.

إنها مبالغ صغيرة حقاً، ولكنها 
بالتأكيد كافية لتمويل املشاريع 

الصغيرة التي يقوم بها املقترضون 
مثل: تقشير األرز، تصليح اآلليات، 

شراء الركشات..إلخ. ومن املفترض 
أن املقترضني عند منحهم االئتمان 

يكونون قادرين على ابتكار وسائل 
تساعدهم على تشغيل أموال 

االئتمان، وإدرار دخل منها.

www.grameen-info.org/bank/]

[moa.html

⊲ ما الذي تفعله هذه الشركة؟

⊲ ما هو سجل الشركة فيما يتعلق بالسياسات االجتماعية والقضايا البيئية؟ هل تستخدم الطاقة 
البديلة؟

⊲ هل تقوم الشركة بتوفير معلومات حول التأثيرات البيئية ملنتجاتها من (املهد إلى اللحد).

⊲ ما هو سجل الشركة في مجال التوظيف واالستخدام؟ (النساء، األقليات، ساعات العمل املرنة، التشارك 
في الوظيفة.. الخ).

⊲ هل للشركة عالقة في مشاريع اتمع احمللي ومبادراته؟

:www...
youthxchange.net 
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غالباً ما يعيش الشباب في أيامنا هذه في بيئة غنية بوسائل اإلعالم؛ مما يجعلهم يشهدون فيضاناً لم 
يسبق له مثيل من الصور املرئية واملعلومات املتعددة املصادر واتلفة كلياً. وهم يواجهون سيالً من 

املعلومات حول األمور السياسية، وشؤون الساعة، واملوسيقى، والعلوم، وأحداث املشاهير، واملوضة، وما ال 
يعد وال يحصى من املوضوعات والقضايا األخرى. يكبر األطفال ضمن ثقافة اإلعالم، فمعظم معلوماتهم 

وترفيههم يأتي من وسائل اإلعالم: جرائد، إذاعة، مجالت، واإلنترنت، أو التلفاز.

كيف تعمل وسائل اإلعالم هذه ؟ كيف تعمل إدارتها، وكيف يقومون ببناء احلقيقة؟ تساعد املعرفة 
بوسائل اإلعالم الناس على تطوير فهمهم لوسائل اإلعالم، واألساليب التي يستخدمها محترفو اإلعالم، 

وتأثيرها. بعبارة أخرى، هذه املعرفة متكن الشباب من اتخاذ قراراتهم املبنية على املعرفة.

يضاف إلى ما سبق، أن هذه املعرفة ميكنها أن تساعد الشباب على تكوين ردود الفعل اخلاصة بهم ضد 
التأثير املضلل لإلعالم على أمناطهم االستهالكية وعلى رغباتهم، كما تعلمهم كيف (يستخدمون) 
وسائل اإلعالم (إلحداث ضجة) وللترويج لقيم جديدة وألمناط معيشية أكثر استدامة، بكلمات أخرى، 

حقوقهم كمواطنني وكمستهلكني.

 العالم.. قرية
صغيرة

«دع قرى املستقبل تعيش في خيالنا 
حتى يأتي اليوم لنعيش نحن فيها».

[املهامتا غاندي]

في الواليات املتحدة األمريكية، 
يقضي األطفال ٪١٠ فقط من وقت 

مشاهدتهم للتلفاز في متابعة 
برامج األطفال، وبقية وقتهم أي 

٩٠٪ يقضونها في مشاهدة البرامج 
املصممة للبالغني.

٣٥٪ من املراهقني في أمريكا لديهم 
جهاز تلفاز في حجراتهم ويأكلون 

وجباتهم وحدهم أمام شاشة التلفاز. 
املصدر: اجلمعية القومية األمريكية 
لتعليم األطفال الصغار، إلسبريسو 

٢٧ سبتمبر ٢٠٠١، ص ١٠٤

محل بودي شوب
عام ١٩٩٥،أطلق متجر «بودي شوب» 

حملة بعنوان : « الثقة بالنفس»، 
وما زالت هذه احلمالت مستمرة 

ومتجددة؛ حيث أطلق في عام ١٩٩٧ 
حملة أخرى  باسم « روبي» ، وهي 

دمية متثل املرأة احلقيقية ، وكان 
شعار احلملة: « هناك ثالثة مليار 

امرأة في العالم، ال تشبه عارضات 
األزياء املشهورات، ولكن  يوجد 

ثمانية منهن فقط تشبههن»  
في حتد واضح من «البودي شوب» 

للمعايير املبالغ فيها، التي تنشرها 

«احلقيقة املزعجة»
يؤكد نائب الرئيس األمريكي السابق 

(آل غور)، على أن تأثير املعلومات 
عبر وسائل اإلعالم،  يسهم في 

حتريك اهتمام الرأي العام بالقضايا، 
وإثارته من أجل التغيير . فقد 

أصدر برنامجاً وثائقياً: «احلقيقة 
املزعجة» بالتعاون مع العديد من 

اخلبراء؛ حيث يقدم (هذا البرنامج) 
املعلومات بطريقة سهل اتباعها، 

كما أنها دقيقة، وناجحة في تهدئة 
الرأي العام، وجعله أكثر تقبالً 

لقضية التغيير.
[www.climatecrisis.net]

صناعة اجلمال في العالم؛ حيث 
ً تعطي املرأة   استخدم لغة وصورا

 ً حقها في االحترام والتبجيل، بعيدا
عن املعايير املزعومة واملضللة  

للكثير من النساء.

[www.thebodyshop.com]

:www...
youthxchange.net 
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اإلعالن

لوحات إعالنية عمالقة ، إعالنات في كل مكان ، في االت والتلفاز .. تالحقنا في كل مكان .. حتى أننا ال جند مهرباً 
منها فحيثما أدرت وجهك سيقابلك إعالن ما !

كلها تقدم رسائل موجهة هدفها التأثير على املستهلكني ودفعهم نحو مزيد من الشراء واالستهالك. فما هي 
ل فتح هذه الرسائل ؟ وهل كل اإلعالنات ذات تأثير سلبي ؟ اآلليات التي تفعّ

بعض اإلعالنات تستهدف بوجه خاص الشباب وصغار السن، وهي تستخدم اللغة والصور والرسائل التي تعزف 
على أوتار املراهقني احلساسة، لكنها ال تالقي نفس القبول عند والديهم (إعالنات ألعاب الفيديو أو أطعمة 

الوجبات السريعة أو املوسيقى). املراهقون، هم في احلقيقة أهداف هامة لشركات اإلعالن ألن تلك الشركات حتتاج 
ـّز لعالماتها التجارية. لتأسيس حتي

غالباً ما يقوم اإلعالن بإيصال رسائل مبسطة باستخدام األمناط املعهودة، فعلى سبيل املثال، يصمم املعلنون 
ً ما يخبرك اإلعالن ما إذا  حمالت تستهدف الفتيات بأسلوب يختلف عن احلمالت التي تستهدف الفتيان، وكثيرا

كان املنتج له سمة ذكورية أو نسائية، بالرغم من أن املنتج قد يستخدمه أي من اجلنسني.

يريدون أن يبدأ الناس في استعمال 
ً كي  منتجاتهم عندما يكونون صغارا
يستمروا في استخدام تلك املنتجات 

طوال حياتهم.

يعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة مع 
قطاع اإلعالن «الستغالل» مهاراتهم 

في الترويج ألمناط معيشية أكثر 
استدامة، ملزيد من املعلومات.

[www.unep.fr/pc/sustain/advertising/

advertising.htm] 

«آكت»: « مجتمع إعالمي موحد»

مبادرة غير ربحية، تهدف إلى إعالم 
موحد ومسؤول، نحو تطوير مجتمع 
متكافئ وعادل. تريد منظمة (آكت) 

من خالل هذه املبادرة، إظهار أن 
املتخصصني في اإلعالن، يستطيعون 

توظيف مهاراتهم، ومواهبهم 
اإلبداعية الفذة في مجال التصميم 

والترويج، وذلك للعب دور فعال في 
معاجلة قضايا العالم املصيرية.

و باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة 
للبيئة نظمت «آكت» معرضاً 

لإلعالنات حتت عنوان: «رعاية 
مستقبلنا»، وقد نظم في البداية 

خالل مهرجان «كان» لإلعالنات، 
ثمَّ انطلق من هناك في جولة حول 

العالم.

[www.adforum.com/ specialev-

ents/ACT/ACT6/tc.asp]

ميكنك احلصول على العديد من 
الدراسات اإلعالمية ذات الصلة 

في منتدى: أشعل شمعة [أسمع 
صوتك]، [حوار أحادي]، [حرر روحك]. 

وفي منتدى (تسلية نظيفة) ستجد: 
[إذاعات مستدامة]، وفي قسم: 

استشراف املستقبل  ستجد: 
[تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

في أفغانستان]، [مانغو طبيعية]، 
[احلاسوب املبسط]

:www...
youthxchange.net 
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ً أو أنثى (أبيض أو أسود، ذا ميول جنسية  النمط املعهود لإلعالنات يؤكد بطريقة  قوية، على أنك إذا كنت ذكرا
ً)، يجب عليك أن تتماشى مع أدوار محددة، هذه القناعة تسلب منا خياراتنا الشخصية في حتديد  طبيعية أو شاذا

مصاحلنا ومهاراتنا اخلاصة بنا.

وبقبولنا لهذه الرسائل املوجهة فإننا نعرض قناعاتنا الشخصية للخطر، ال يتوجب علينا أن نسترخي ونتقبل كل 
هذه الرسائل التي تبثها لنا وسائل اإلعالم (خاصة اإلعالنات)، ميكننا باملقابل أن نبدي وجهة نظرنا ونعرب عن آرائنا.

ال تهدف كل اإلعالنات إلى دفع املستهلك نحو اإلفراط في التسوق، فبعض اإلعالنات لديها رسالة هادفة جادة، فالعديد 
من املؤسسات تلجأ إلى أسلوب اإلعالن للفت انتباه األفراد الى بعض القضايا االجتماعية والبيئية املصيرية الهامة.

كما أن العديد منها يطرح مفاهيم االستدامة عبر إعالنات مشوقة حلث األفراد على تبنيها .

فاإلعالنات الترويجية ملفاهيم االستدامة ال  تعني فقط تقدمي (منتجات صديقة للبيئة) بل تقدم ما هو أبعد من ذلك، 
فهي تعني االستجابة احلقيقية لبحث األفراد الدائب عن حلول بديلة، فعالة، ومنطقية وأخالقية في الوقت نفسه.

إنها تقدم لهم اخلطوة األولى في رحلتهم نحو التغيير.

التلفاز

ً ما يتم تصوير  التنميط السلبي للثقافات اتلفة ولطبقات الناس، منتشر أيضاً في برامج التلفاز، وكثيرا
األقليات بشكل منطي، فقلما تظهر إحدى األقليات كمجموعة غنية أو صاحبة سلطة  مثل األغلبية، باإلضافة 

إلى ذلك، فإن املشاهدين املنتظمني لبرامج التلفاز ليسوا هم بالضرورة وحدهم اجلمهور املستهدف.

صغار السن (األطفال واملراهقون) يشاهدون برامج حتتوي على لقطات ومشاهد دائمة مثل: العنف واجلنس واملآسي 
االجتماعية.. الخ، والتي ال ميلكون النضج العاطفي أو القدرة االنتقادية للتعامل معها بعد. ميكن للبالغ أن يحلل 

 ً ما يشاهده في حني أن األطفال مييلون إلى تشرب ما يشاهدونه والتأثر به بسهولة، واألطفال الذين يشاهدون أعدادا
كبيرة من برامج العنف مييلون إلى تفضيل استخدام األساليب االستفزازية والعدائية في حل النزاعات.

تأثير التلفاز ليس سلبياً دائما، فهو يحمل رسالة إيجابية من خالل نقل الثقافات واخلبرات املعرفية بني الشعوب، حتى أصبح 
ً بحصيلة معرفية جيدة. وهذا بالطبع خالفاً لطفل ما قبل مرحلة التلفاز . الطفل يدخل سنته الدراسية األولى مزودا

فبرامج األطفال تعد خصيصا لهذه الفئة ويقوم عليها خبراء في علم الطفل والطفولة، يقدمون برامج موجهة مزودة 
ً في العالم. مبهارات اجتماعية ومعرفية ضرورية للطفل. وال ننسى أن التلفاز هو الوسيلة الترفيهية األكثر انتشارا

قد جند العنف املعروض على الشاشة مسألة مزعجة نفسياً، لكن هناك رسائل أخرى كامنة وغير مباشرة،  قد 
يكون لها التأثير نفسه وملدى احلياة على الشباب، وإذا تكررت بشكل متواصل، فهي غالباً ما تتسبب في تغيير 

النمط املعيشي، مثال على ذلك:

في عام ١٩٩٩ مت سحب إعالنات (كالفن 
كالين) ألن املستهلكني اشتكوا من 

أنها تظهر األطفال في قالب جنسي.
كان على سجائر (اجلمل) أن تتوقف 

عن استخدام شخصية (جو اجلمل) 
في اإلعالنات، وذلك بفضل شكاوى 

املستهلكني التي تقول إن هذه 
الشخصية استهدفت األطفال.

[www.media-awareness.ca]

األعشاب الطبيعية
أصبحت دارجة في سورية

في أيامنا هذه أصبحنا نشهد 
زيادة في االهتمام باألعشاب البرية 

والطبيعية ملعاجلة الكثير من العلل 
واألعراض املرضية، حيث أنه نتيجة 
الزدياد تكاليف األدوية الصيدالنية 
واملستحضرات واملعاجلات الطبية، 

انخفاض الثقة باملواد الطبية 
الكيميائية، والنزعة العامة لدى 

الناس خصوصاً في املدن نحو 
الشعور بالقرب من الطبيعة واعتماد 

أو تبني أسلوب حياة صحي.
إن احلمالت اإلعالنية التجارية املكثفة 

ً مهماً، وغالباً ما  والتنافسية تلعب دورا
يتم املبالغة في فوائد هذه األعشاب 

وذكر خصائص ال متتلكها حقيقة، 
ويشكل هذا مشكلة للمستهلكني 

الذين ال مييزون اجليد من السيء (فمثالً 
بعض هذه األعشاب يتم زراعتها 

ً على أسمدة ومبيدات  وإكثارها إعتمادا
كيميائية، وأخرى يتم خلطها مع 
نباتات غير مفيدة أو حتى ضارة).

في سورية، بعض الشركات استغلت 
واستفادت من عدم وجود قوانني تنظم 

عملية االنتاج، التجارة والدعاية 
أو اإلعالن عن األعشاب لكي حتقق 

مكاسبً وأرباحاً كبيرة، لذا فإنه من 
األهمية مبكان أن يتم وضع آليات 

ملراقبة هذا النوع من الصناعة سواء 
فيما يتعلق بالتأثيرات على صحة 

اإلنسان أو االنعكاسات البيئية.

:www...
youthxchange.net 
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تشجيع االستهالك املفرط أو الترويج لالضطرابات الغذائية.

النموذج القدوة واجلمهور

من املمكن لألشخاص الذين ميثلون القدوة للجمهور املستهدف وهم: املمثلون وعارضو األزياء وأبطال الرياضة،  أن 
يقدموا مناذج إيجابية ميكن أن يقتدي بها املشاهد، تقوم وسائل اإلعالم بدور محوري في نشر الوعي وإثارة انتباه 

جمهور الشباب الواسع، نحو قضايا هامة مثل االيدز، و اجلوع أو قضايا البيئة.

املوسيقى ـ وهي لغة عاملية بحكم تعريفها - رمبا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي حملت الرسائل االجتماعية 
القوية بدرجة كبيرة من الثبات. والذي يثبت ذلك هو الدور الذي لعبته املوسيقى في العديد من األحداث الهامة 

مثل: FARM AID وLIVE AID وجولة منظمة العفو الدولية، ومستقبلنا املشترك وإصدار البوم حركة السالم 
ً على التضامن  األخضر... إلخ. وهذه األحداث تعطي مغزى ملشاركة اجلمهور، فاالستمتاع بعرض ما يصبح مؤشرا

السياسي أو اإلنساني.

يشعر الشباب في أيامنا هذه باالرتياح التام في تعاملهم مع وسائل اإلعالم، فهناك اآلالف من مواقع االنترنت يديرها 
املراهقون، كما أن التزام الشباب بالترويج للقضايا التي يشوبها التعقيد، مثل حقوق اإلنسان وشؤون البيئة، هو دليل 

على قدرتهم ليس فقط في مجال اإلعالم، بل يدل أيضاً على استغالل مواهبهم في سبيل املشاريع املستدامة.

التطوع عبر اإلنترنت

إن (أنشطة بال حدود) هي شبكة 
عاملية من األفراد، واملنظمات 

تعمل على توفير حياة حرة وكرمية 
لألشخاص حول العالم.

 تدير هذه املنظمة النطاق 
 (idealist. Org) اإللكتروني

وتتضمن أكثر من ٤٠٠٠٠ منظمة 
غير ربحية في ١٦٥ دولة. تتيح 

خدمة (البحث) من خالل الرابط 
عن أسماء، وأماكن، ومهمات، ميكن 

التطوع للقيام بها، حيث توفر فرصاً 

للتطوع حول العالم، وكذلك قوائم 
بأسماء املنظمات، التي ميكنها 

مساعدة األشخاص للتطوع في 
اخلارج. إنها تعمل كذلك كمركز 

توظيف مجاني عبر اإلنترنت يوفر 
مئات الفرص للعمل.

[www.idealist.org]

للمزيد قم بزيارة منتدى: (حقائق 
وأرقام): األقسام الفرعية مثل: 
[اإلعالنات والشباب]، [الشباب 

واإلنترنت]، [متجر املوسيقى العاملي]
احصل على اإللهام في مجال عملك 

من خالل منتدى: بوصلة املهن ستجد 
بعض املؤسسات التي تهتم بالقضايا 

املطروحة هنا: [التنوع اإلعالمي]، 
[ مراقبة وسائط اإلعالم ـ كندا] 

[موسيقى إيندي على اإلنترنت] - 
[مهرجان انفيرو لألفالم] [االستدامة 
- التلفاز] [تسلية - موافقة للبيئة] 
[مسؤوليات ملهمة] [إندي لإلعالم] 

وفي (حجرة املدرب) ستجد: أنشطة 
صفية مثل: [فك تشفير اإلعالنات 

التجارية]، [النماء هو النماء].
هذه االنشطة مصممة لتوصيل 

املعلومات املبسطة حول آلية عمل 
اإلعالنات التجارية واالبتكارات العلمية 

والتكنولوجية.

:www...
youthxchange.net 
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الترفيه اجلاد

مروضو اإلعالنات (dbusters) هي 
مؤسسة غير ربحية في األراضي 

الكندية تقوم بإنتاج مجلة وموقعاً 
على اإلنترنت مخصصني لتفحص 

العالقة بني البشر والبيئة املادية 
واملعنوية التي حتيط بهم، بأسلوب 
ذاتي سمته (التشويش الثقافي)، 

 ً حتاول هذه اموعة أن تعطي منظورا
آخر للحياة ولعاداتنا اليومية، 

وهي تقوم بتشجيع الناس على 
مساءلة وسائل اإلعالم، موضحة 
وجود رسائل ظاهرة وباطنة يتم 

إرسالها باستمرار، وغالباً ما تعتبر 
من املسلمات. ومن خالل محاكاتهم 

الساخرة لإلعالنات املشهورة، 
باإلضافة حلمالتهم السنوية اخلاصة 

بهم مثل: «ال تشتر شيئاً اليوم» و 
«أسبوع إغالق جهاز التلفاز» يدفعون 

الناس إلعادة النظر في أولوياتهم 
وأمناطهم املعيشية، كذلك ينشرون 

الوعي حول مجموعة من القضايا 
(عدم املساواة، االستهالك املفرط، 
التالعب والتحكم باإلعالم.. إلخ)، 

بالرغم من أن البعض ال يوافقون على 
تكتيكاتهم، إال أن (مروضو اإلعالنات) 
هي مؤسسة تتميز باإلبداع والنشاط 

واملوهبة املتميزة: استخدام نفس 
مهارات صناعة اإلعالنات للتشكيك 

في دور وتأثير وسائل اإلعالم، وهذا 
مثال واضح على القوة التي تتمتع 

بها مجموعة نشطة  تعمل في 
التشبيك اإللكتروني:

[www.adbusters.org]
 مؤسسة مروضو اإلعالنات توجد في 

دول أخرى مثل فرنسا:
[www.casseursdepub.org]

تنمية مستدامة نحو  معاً 

جنوم البوب.. لعالم أفضل

منذ وقت طويل يلعب املشاهير دورين 
بارزين:  دور املمثل، ودور الناشط في 
القضايا اإلنسانية، حيث إن انخراط 
املشاهير في القضايا العاملية، ليس 

ً. بل إن برنامج سفراء  ً جديدا مبدأ
النوايا احلسنة الذي أطلقته منظمة 

اليونيسيف منذ نصف قرن، يعمل 
على هذا املبدأ. تأسس هذا البرنامج 

لتوجيه املمثلني نحو استثمار 
شهرتهم وحب اجلماهير لهم، لرفع 

الروح املعنوية لألطفال احملتاجني حول 
العالم. وقد كانت (أودري هيبورن) 
من أوائل املشاهير الذين تبنوا هذه 

املبادرة.
واآلن يبدو أن جميع املشاهير تقريباً 

لديهم قضية يعملون عليها، أو 
منظمة إنسانية مرتبطني بها. وقد 
ظهر الكثير من الفنانني واملمثلني، 

كناطقني رسميني من أجل أكثر 
ً في وقتنا  القضايا ضغطاً وتعقيدا

احلالي.
إن املمثلة، وقائدة احلمالت اإلنسانية 

(أجنلينا جولي)، سفيرة النوايا 
احلسنة للمفوضية العليا لشؤون 

الالجئني، قادتها أعمالها اإلنسانية 
إلى معسكرات الالجئني في روسيا، 

أفريقيا، الشرق األوسط، وآسيا.
وهناك ممثلون من أمثال (بونو، وجورج 

كلوني) ميثلون أفضل العناصر في 
كادر املشاهير املتفوقني، ليس فقط 
لنجاحهم، بسبب موهبة التمثيل، 

ولكن أيضاً لنشاطهم، كمدافعني 
عن حقوق اإلنسان في قضايا: اإليدز، 
وفيروس اتش اي في، وقضية دارفور، 

على التوالي. 
وفي السنوات القليلة املاضية، قام 

(لورينزو كيروبيني) امللقب بجوفانوتي 
ـ وهو فنان إيطالي مشهور ـ بتكثيف 
نشاطه السياسي االجتماعي ليصبح 

أهم املروجني والداعمني، حلملة إلغاء 
ديون دول العالم الثالث.

كما يقوم املشاهير بلفت انتباه 
اجلماهير إلى القضايا التي ال حتصل 

على تغطية كافية من وسائل اإلعالم، 
مما يهيئ اتمع، للعب دور أكثر فاعلية، 

واتخاذ اخلطوات اجلادة حللها. وميكن 
النظر إلى هذه القضية، على أنها 

ظاهرة صحية، ملمارسة الدميقراطية. 
غير أن بعض النقاد يرى أن املشاهير 

يستغلون هذه القضايا من أجل دعم 
الدعاية الشخصية لهم، أكثر من 

اهتمامهم بجمع األموال واملساعدات 
للقضايا التي يرعونها.

ولذلك فعلى املشاهير و الشخصيات 
العامة، استغالل صورتهم االجتماعية، 

إلرشاد الناس، وكذلك لبيان أن اجلهود 
التي  يبذلونها حتتاج إلى وقت طويل 

من التدبير، وإيجاد احللول املبتكرة.
إن منظمة الصليب األخضر 

األمريكية، وهي جزء من املنظمة  
اخلضراء العاملية، ملؤسسها ميخائيل 

جورباتشوف، تضامنت مع املمثل 
املشهور (براد بيت) إلطالق املنافسة 
من أجل أكثر التصاميم ثباتاً ودعماً 

الستراتيجية املباني اخلضراء في 
نيوأورليانز، وذلك في إطار جهود 

التطوير في املنطقة.
ً على املنظمة اخلضراء  وليس جديدا

الدولية، التعامل مع املشاهير، حيث 
تعتبر اخليار األول من بني العديد من 
املنظمات للكثير من النجوم مثل: 
(إدوارد نورتون، وليوناردو دي كابريو) 

أحد أنشط األعضاء من بني جنوم 
املنظمة اخلضراء في هوليود. 

املصادر:
جوناثان جرينبالت، «اململكة آتية: 

حتقيق التوازن بني املشاهير والدوافع، 
٢١ ديسمبر ٢٠٠٦ الساعة: ٣:٢٩
[www.worldchanging.com/ar-

chives/005505.html]

 الكريستال بارك، «أنشطة املشاهير:

 استعراض دعائي أم رعاية صادقة؟ «واشنطن،

 21 فبراير 2007

[www.voanews.com/english/2007-

02-21-voa38.cfm] [www.voanews.

com/

english/2007-02-21-voa38.cfm];

[www.italica.rai.it/eng/principal/

topics/bio/jovanotti.htm].

عادات األكل واإلعالنات

يزداد عدد األشخاص املفرطني 
في  تناول الطعام، بصورة كبيرة 

في الواليات املتحدة، حيث إن ٪٥٥ 
من السكان يعانون من زيادة في 

الوزن، و٪١٤ من األطفال مصابون 
بالبدانة، وقد تشكلت عادات األكل 

عند األطفال، من خالل إعالنات 
التلفاز للوجبات السريعة للمطاعم 

والكافتيريات. إن انتشار وسائل اإلعالم 
الواسع، هي العوامل الهامة نفسها 
التي تؤثر في السلوكيات االجتماعية 

للمراهقني في الواليات املتحدة.
وميثل املراهقون قوة صرف هائلة تبلغ 

١٤٠ مليار دوالر أمريكي من املصروفات 
رفت على  في السنة. ٪١٥ منها صُ

الوجبات السريعة، والوجبات اخلفيقة. 
للمراهقني تأثير شرائي قوي، حيث 
يؤثر املراهقون على القوة الشرائية 
للوالدين، بواقع ١٩٫٦ بليون دوالر من 

مشتريات البقالة سنوياً.
يعتبر نظام التسويق األمريكي لألطعمة، 

ثاني أكبر قوة تسويقية في االقتصاد 
الوطني (بعد صناعة السيارات)، وأحد 

دعائم الشبكة اإلعالمية.

ويبلغ حجم اإلنفاق األمريكي على 
إعالنات األطعمة واملشروبات ٢٥ مليار 

دوالر أمريكي.
[www.ijbnpa.or/content/1/1/3]

أما أوروبا، فهي أيضاً لها نصيبها في 
الصحة الغذائية، حيث ازداد عدد الذين 
 .ً يعانون من البدانة بسرعة كبيرة جدا
وبالتزامن مع األزمة االقتصادية، ازدادت 

أعباء انتشار األمراض املزمنة، نتيجة 
السمنة املفرطة في أنحاء أوروبا. 

ولم تفلح البرامج الصحية الداعية 
لالهتمام بالغذاء والرياضة البدنية 

لسنوات عديدة، إلحداث أي فرق فيها. 

انتشرت زيادة الوزن بني األوروبيني، 
حيث مت تشخيص بدين واحد من بني 

كل ثالثة أشخاص. هذه الزيادة في 
الوزن، والسمنة املفرطة ، ظهرت 

بصورة واضحة في األطفال في 
إيطاليا، و تعتبر األسوأ في أوروبا، 
حيث أوضحت بعض الدراسات أن 

النسبة وصلت إلى ٪٣٦. 

[www.iotf.org/media/euobesity2.pdf]
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موقعنا اإللكتروني

«أفضل طريق للتنبؤ باملستقبل.. أن 
تصنعه»

[آالن كاي،
عالم حاسوب أمريكي] 
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تزداد أهمية شبكة االنترنت يوماً بعد يوم، فهي أداة فعالة لالتصال، وبوابة مفتوحة إلى املعلومات، وعلى الرغم 
من أن الظاهرة العاملية لشبكة اإلنترنت هي ـ في الواقع ـ محدودة حتى اآلن إال أنها وسيلة املستقبل الذي يأسر 
أفضل قدرات ومواهب الشباب اليوم، واالنترنت هي لغة أيضاً جتيدها أعداد متزايدة وكبيرة من اليافعني والشباب. 

مت تصميم هذا الكتيب كأداة يستخدمها كل من املدربني والطالب على حد سواء. يحتوي هذا الدليل على ملخص 
سريع حول املوضوعات والتحديات املتعلقة باالستهالك املستدام، وعلى موقع اإلنترنت اخلاص بـ «شباب... معاً 

نحو تنمية مستدامة» (YXC) ميكنك استكشاف هذه القضايا بعمق أكثر.

يتم استخدام املوضوعات التي حتظى بشعبية (على سبيل املثال املوسيقى، واملوضة، والسينما، والرياضة ووسائل 
ً هاماً في إرشادك للطرق الواجب اتباعها  اإلعالم اجلديدة) كنقطة انطالق للنقاش، تلعب األيقونات اإللكترونية دورا

داخل املوقع، مترافقة مع الوضوح والبساطه واملباشرة املستخدمة في النصوص املوجزة.

يتميز موقع (YXC) بكونه طريقة اتصال ابتكارية، يشد انتباه املتصفح، ويعمل كحلقة وصل بني القارئ والعديد 
من القضايا واحلاالت، إذ يقدم وصفاً تفصيلياً لقصص من واقع احلياة، كما يقدم املئات من احللول التي تظهر مدى 

توجه املزيد من الناس واملؤسسات نحو االستدامة.

ومثلما يحدث عندما نقوم بتركيب قطع األحجية، كلما وضعنا قطعة في موضعها الصحيح، اقتربنا أكثر من 
ً تراكمياً متواصالً، نضيف لَبِنةً هنا، وأخرى هناك، إلى كل دراسة  حلها.. فإننا في موقعنا اإللكتروني نقدم جهدا

حالة، أو منتَج، أو خدمة، أو مبادرة من مبادرات الشباب. ونعمل على تطوير وحتديث اإلحصاءات والروابط، دورياً، كي 
يتمكن املعلمون من االستفادة القصوى من كل محتويات املوقع وتوظيفها في بناء/ إعادة بناء دورات تدريسية، أو 

حتديث دورة قاموا بإعدادها سابقاً.

الة  في  إن إبراز هذه التجارب واخلبرات، سيكون له ـ بال شك ـ قيمة مضافة؛ لتحفيز اجلميع على املشاركة الفعّ
الترويج ألمناط املعيشة املستدامة.

االتصال باإلنترنت:
توجيهات االستخدام

«خدمتك لآلخرين ، هو الثمن  الذي 
تدفعه مقابل استضافتك في األرض.»

(محمد علي كالي، بطل املالكمة 
العاملي)

املوقع الرسمي ملشروع ”شباب معاً 
نحو تنمية مستدامة“ متوفر باللغة 

الفرنسية:
[www.youthxchange.net/fr]

بعض شركائنا لديهم نسخ محلية 
من املوقع:

[www.youthxchange.org]

للناطقني باللغة الكورية:
[www.jovenesporelcambio.org].
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هيكل موقعنا على شبكة اإلنترنت ـ www.youthxchange.net ـ مبني على النحو التالي: 

E احملاور الرئيسة (األزرار امللونة):
ن املتصفح من الدخول إلى املنتديات الرئيسة (التسعة)، باستخدام  مت تنظيم محتويات املوقع، بشكل ميكّ

شريط التنقل االًفقي امللون. صيغت محتويات املنتديات لتتوافق مع أمناط معيشة الشباب، ومتطلبات مراحلهم 
العمرية، مع مراعاة الثبات في الطرح، وعدم التذبذب في النهج.

وهناك أكثر من ١٣٠ دراسة حالة، نوردها هنا.. قصص واقعية  من حياة أشخاص حقيقيني، نقدمها للمعلمني، 
ً لهم في تضمني مفاهيم «االستهالك املستدام» في األنشطة الصفية اتلفة. لتكون دليالً ومساعدا

١  «جلسدك عليك .. حق» ـ إن إعطاء اجلسد حقه، هو اخلطوة األولى نحو إعطاء اآلخرين حقوقهم. احترامك 
جلسدك وتقديره سيقودك  حتماً الحترام البيئة احمليطة بك  وتقديرها، والحترام الناس من حولك، وبالتالي  تقدير 

الكوكب الذي تنتمي إليه.

(التغذية، الصحة واجلمال) هي الركائز الثالث األساسية لهذا املنتدى.

٢  «ترويج الذات» ـ هل حقا نستطيع  أن نختار املظهر الذي نرغب في الظهور به؟ وما الدور الذي تلعبه وسائل 
اإلعالم في هذا اال؟ هذا املنتدى يتناول املؤثرات  اتلفة التي قد تؤثر في بناء تصوراتنا حول ما يدور من حولنا،  

ويعرض صورة شاملة عن الثمن غير املعلن الذي ندفعه اجتماعياً وبيئياً مقابل حصولنا على األلبسة، ويقدم  كل 
احللول املمكنة والبدائل، لنظهر بشكل جميل  قلباً وقالباً.

٣  «حرر روحك» ـ  يقال إن «بناء الذات، يصقل الروح»...  ولكن، كيف؟ !

شرّع أبواب روحك لرياح كل الثقافات، واترك نفسك تعبر عن ذاتها، وأعد النظر في حياتك، ومتطلباتها الفعلية، 
ً واضحاً حول ما قد يعترضك من معوقات أثناء مسيرتك  ستجد أن روحك قد حتررت وانطلقت. يقدم املنتدى تصورا

نحو حترير الذات: كاالبتزاز العاطفي، واألصولية، وبالتأكيد «املؤثر اخلفي» وهو.. اإلعالن التجاري.
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٤  «البحث عن مأوى» ـ يستعرض املنتدى مالمح متقاطعة لقضايا تبدو مختلفة ظاهرياً : كالسكن ،والتنقل 
 ً (السفر)، واإلبعاد القسري( التهجير). ولكنها جميعاً تدور في احملور ذاته. العنوان األول (املسكن)، يقدم لك تصورا

عن بناء بيتك في مكان صديق بالبيئة ، ومتوافق مع الطبيعة االجتماعية امللتزمة. و العنوان الثاني، يبني تأثير 
التنقل والسياحة. أما العنوان الثالث، فيركز على املهاجرين والالجئني.

٥  «أشعل .. شمعة..» ـ هنا ـ وبشكل رئيس ـ نبحث في  التعليم (الرسمي وغير الرسمي): مشكلة األمية، 
العادات والتقاليد، التبادل الثقافي، والتوارث املعرفي بني األجيال. يزودك املنتدى  أيضا  بوصالت خاصة، للدخول  إلى 

املعلومات واالقتراحات، التي متكنك من استخدام وسائل اإلعالم؛ لتوصل رسالتك وصوتك ملن يهمه األمر . 

٦  «تسلية نظيفة» ـ األنشطة الترفيهية والترويحية : كممارسة الرياضة ، العزف ، املسرح والسينما ، 
مطالعة االت .. إلخ. قد تكون وسائل مهمة ؛ لتنمية روح املواطنة، والوعي، وتعزيز التضامن والتكافل 

االجتماعي. هنا نورد أمثلة حول كيفية احلصول على مزيد من املتعة ( املستدامة) ، أي متعة ال تضر البيئة، وال 
تتسبب في املزيد من الكوارث، وال تنبعث من جرائها غازات الكربون السامة .. حقاً ،إنها مباهج و متع حتقق معدل 

(صفر) من التلوث.

٧  «االنتماء االجتماعي» ـ املفاهيم األساسية التي يقدمها هذا املنتدى هي: (املواطنة) و(املشاركة) في 
ً من القضايا املتعلقة بحقوق األفراد االجتماعية والسياسية ومنها ـ  أنشطة اتمع. وهنا، سوف جتد  أيضاً عددا
على سبيل املثال ـ (فرص عمل، احلماية االجتماعية، املساواة بني اجلنسني، والسالم والعدالة)، وكذلك  مناذج  من 

مشاريع وأنشطة اتمع املبتكرة.

٨  «ادفع الثمن احلقيقي»: يركز هذا املنتدى على التكلفة االقتصادية و البيئية واالجتماعية (احلقيقية) التي 
ندفعها بسبب أمناط اإلنتاج واالستهالك السائدة في اتمعات . كما يركز على حقوق املستهلك. أما « التمويل 

املستدام»  فهو قسم فرعي يقدم أمثلة عن كيفية إنفاق املال بحكمة على قضايا عادلة.

٩  «استشراف املستقبل» ـ استخدام الرقائق احلرارية لتجفيف املالبس في الشتاء، ومعرفة الرابط بني توفير 
ً وملحوظاً، هذا  مصادر للطاقة ومعدل الفقر في العالم، وكيف ميكن حللول وبدائل بسيطة أن حتدث حتسناً كبيرا
ما ستتعرف إليه في هذا املنتدى. فهو يؤكد على أهمية االبتكار، واإلبداع من أجل املضي قدماً  نحو عالم أفضل .

القوائم املنسدلة (قوائم متعددة االختيارات)

تساعدك القوائم املنسدلة على التعمق أكثر في القضايا املطروحة في املنتديات، كما تساعدك في البحث عن 
مزيد من احلقائق، لدعم درس تقدمه، أو دراسة تقوم بها. كما تسمح لك بأن  تتفاعل معنا، وترسل لنا بعض 

القضايا، أو تعرفنا إلى بعض األنشطة التي حتدث في منطقة سكنك.

ً من الفهم حول اآللية التي يعمل بها مشروع: «شباب.. معاً نحو تنمية مستدامة» على  أو رمبا تتيح لك مزيدا
الصعيد العاملي.

    

            

         .   

               

              

  .             

              .  

               

  . 

             

              

)     2003 .( 

 

       

)( 

       

        

 .     

       

        

  .     

     . 

       

      

      

  .  

 



79

تنمية مستدامة نحو  معاً 

يتضمن القسم ثالث قوائم منسدلة هي:

E األدوات (القائمة املنسدلة):

حقائق و أرقام: يقدم القسم أكثر من ٥٠٠ صفحة من البيانات عن االقتصاد، والبيئة و القضايا االجتماعية.  
ً من القضايا إحصائياً و هي: البيانات العامة، والبيئة، احلاجات األساسية، وغيرها من االحتياجات. ويستعرض عددا

املتجر: يقدم معلومات عن نحو ١٥٠ من املنتجات واخلدمات املستدامة املتاحة في السوق، والتي تساعد 
املستهلكني على التحول إلى  أمناط حياة أكثر استدامة.

بوصلة املهن: يلقي الضوء على  منظمات مهمة ومفيدة، و مقابالت مع أناس اختاروا االستدامة مهنة لهم.

 أما قسم (التواصل الرائع) فيقدم املساعدة ملستخدمي موقع YXC؛ كي يستخدموا املعلومات املتوفرة إلعادة 
صياغة حياتهم املهنية.

حجرة املدرب: تقدم احلجرة معلومات مبسطة وشروحات للتعريف بـموقع «YXC»، متكنكم من التجول في 
املوقع بسالسة، واستكشاف األنشطة الصفية احملفزة على املشاركة.

اختبارات وألعاب: اختبارات وجتارب، وألعاب، تثير فضول املستخدم، وتزيد من وعيه حيال القضايا املطروحة، في جو 
من املرح واملتعة.

الروابط: مسارات قصيرة، للوصول إلى أفضل املصادر املتاحة عبر اإلنترنت، مرتبة وفقاً للموضوع الرئيس.

E ساهم معنا  (القائمة املنسدلة):

هذا القسم يتيح لك إرسال  أي محتوى(هادف وجاد) يتعلق بالقضايا املطروحة في املوقع ،أوتعريفنا مبشروع 
متميز إلضافته إلى موقعنا اإللكتروني ، كما يسمح لك بتحميل أي من اإلصدارات (متعددة اللغات كاألدلة أو 
مقاطع الفيديو) اجلديدة واملفيدة ذات الصلة من موقع YXC؛  ميكنك إرسال بطاقة إلكترونية  إلى موقعنا ، 

ً: إرسال تعليقاتكم ومالحظاتكم على املوقع  إلى برنامج  واحلصول على نشرة  YXC الدورية. و من املهم جدا
األمم املتحدة واليونسكو.

E مشروع YXC العاملي (القائمة املنسدلة):

هذا الدليل الذي بني يديك اآلن ،ستجده متاحاً أيضاً  بأكثر من ١٥ لغة  حية. فلدينا في مشروع «شباب .. معا نحو 
تنمية مستدامة» شركاء في كل مكان من العالم، حرصوا على إتاحة الدليل لكل قارئ بلغته األصلية؛ تواصلك 
معهم سيسعدهم بال شك، وسيعملون على تأمني نسختك من الدليل بلغتك األصلية. أو قد تتمكن من دعم 

مشاريعهم، كتنظيم دورات تدريبية حول أساليب احلياة املستدامة، أو لتعرف املزيد عن نشاطاتهم في بلدك. 

هذا املنتدى يفتح لك الباب على مصراعيه ؛ لتتواصل مع  شبكة YXC حيثما كنت.
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NGOs and corporate publications 
and websites. Other contributors: 

4 MÉTA, Patrizia Lugo Loprieno 
(cover, p. 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 
22, 23, 24, 25, 29, 33, 35, 39, 41, 51, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 76, 77) 
4 Tomorrow Magazine, Stockholm (cover, 
p. 16, 21) 
4 La Nuova Ecologia, Rome (cover)
4 Colors Magazine, Ponzano Veneto, 
Italy (p. 24)
4 Brand-New, London (p. 34)
4 www.citywatchnews.net (p. 68)
4 www.davidakin.blogware.com (p. 69)
4 www.globecommsystems.com (p. 73)
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التعريف باالستهالك املستدام

4Brundtland Gro Harlem et al., 
Brundtland Report. Our Common 
Future, WCED, New York-Oxford, 
Oxford University Press, 1987
4UNEP, Youth and Sustainable 
Consumption, Nairobi/Paris, 
October 1999
4Weizsäcker Ernst von, Amory 
B. Lovins and L. Hunter Lovins. 
Factor Four: Doubling Wealth, 
Halving Resource Use, Earthscan 
Publication, UK, 1998
4www.factor10-institute.org
4www.unep.fr/pc/
sustain/10year/SCP_Resource_
Kit.htm
4Teaching and Learning for a 
sustainable future - a multimedia 
professional development 
programme, UNESCO 2005 - 
www.unesco.org/education/tlsf 

مشروع: شباب معاً نحو تنمية مستدامة

4www.unep.fr/pc/sustain/youth/research-

project.htm 

4www.unesco.org/youth_survey

United Nations - Population Division: 

http://esa.un.org /unpp/index.asp?panel=2

التعليم من أجل غد أفضل

4www.unesco.org/education/
desd
4www.unesco.org/ccivs/New-
SiteCCSVI/CcivsOther/esd/ esd-
presentation.htm

التحول إلى أمناط حياتية مستدامة

4www.footprintnetwork.org
http://ecofoot.org
4Living Planet Report 2006: 
www.panda.org /news_facts/
publications/ living_planet_
report/index.cfm
4Putting priorities into 
perspective: see table p.82-83
4www.wfp.org/aboutwfp/
introduction/hunger_what. asp? 
section=1&sub_section=1
4“More than 30% of our 
food is thrown away” by John 
Vidal, environment editor, The 
Guardian, Friday April 15, 2005 
[http://society.guardian.co.uk/ 

environment/news/0,14129, 
1460299,00.html]
4www.globalfoodbanking.org

احترس

4www.foodbiotech.org 
4www.cafarmersmarkets.com
4www.greentrade.net
4www.lfm.org.uk
4www.cantierisola.org
4www.ferryplazafarmersmarket.
com
4www.nutrar.com 
4www.consumersinternational.
org
4www.sustainweb.org/chain_fm 
_index.asp
4www.hacsg.org.uk
4www.chem.unep.ch 
4www.pan-international.org
4www.pesticide.org
4www.who.int/topics/pesticides 
/en
4http://glossary.eea.europa.eu/
EEAGlossary
4www.pmac.net 
4http://ianrpubs.unl.edu/
pesticides
4www.who.int/topics/air_
pollution_indoor/en/index.html
4www.epa.gov/iaq/pubs/
hpguide.html
4www.epa.gov/iaq/index.html
4www.arb.ca.gov/research/
asthma/asthma.htm

التنقل

4www.wbcsdmobility.org
4http://europa.eu.int/
eur-lex/en/com /cnc/2004 /
com2004_0060 en01.pdf
4www.uitp.com/Project/pics/
susdev/BrochureUK.pdf
4World Bank, Development 
Indicators 2005 [http://devdata. 
worldbank.org/wdi2005/Cover.
htm]
4www.wbcsd.org/web/
publications/mobility/overview.pdf
4www.transport2000.org.uk/
factsandfigures/Facts.asp
4www.unep.org/GEO/geo3/
english/376.htm
4http://observer.guardian.
co.uk/carbontrust/
story/0,16099,1511925, 00.html
4www.worldcarfree.net /
resources/stats.php #onecar
4www.business-standard.com
4www.oica.net/htdocs/Main.htm
4www.walkingbus.org
4www.stattauto.de
4www.carsharing.net
4www.agenda21.bremen.de/
carfree
4www.toshare.org
4www.eltis.org
4www.pewclimate.org
4www.iea.org
4Clayton Caroline, Dirty Planet: 
the Friends of the Earth Guide 

to pollution and what you can do 
about it, London, Livewire Books, 
2000
4www.greener-driving.net/site/
home.html
4UNEP, Transport Initiative: 
www.unep.fr/en/info/videos.htm

الهروب

4www.unep.fr/tourism
4www.world-tourism.org 
4www.wttc.org 
4www.ecotourism.org 4www.
tourismconcern.org.uk
4www.survival-international.org
4www.farfrontiers.com/about-us 
/166/the-himalayan-tourist-code
4www.eed.de/fix/ten-tourism
4www.tourisminsight.com
4www.green-travel.org
4wwwresponsibletravel.com
4www.sierraclub.org 

تقليل الفات

4http://themes.eea.eu.int/
Environmental_issues/waste/
reports 
4www.mindfully.org/Plastic/
Ocean /Moore-Trashed-PacificNov 
03.htm
4www.plasticdebris.org
4www.algalita.org
4www.goacom.com/community/
pfgc
4www.reciclar-t3.org.br
4www.shareholder.com/bid/
news/20021206-96753.cfm
4www.svtc.org 
4www.worldwatch.org/pubs/
goodstuff/computers
4www.epson.com/cgi-bin/Store/
Recycle/RecycleProgram.jsp
4www.ibm.com/ibm/
environment
4www.apple.com/environment/
recycling/nationalservices
4www.hp.com/hpinfo/global 
citizenship/environment/recycle/ 
index.html
4www.dell.com/content/topics/ 
segtopic.aspx/dell_recycling?c=us 
&cs=19&l=en&s=dhs
4www.intel.com/intel/other/ehs/
product_ecology/R_R_Initiatives.
htm
4www.philips.com/assets/
Downloadablefile/Environmental-
responsibility-2828.pdf
4www.sony.net/SonyInfo/Environ 
ment/recycle/japan/index.html
4www.xerox.com/go/xrx/ 
template/020e.jsp?Xcntry=USA 
&Xlang =en_US
4www.o2.org/index.php 
4www.cfd.rmit.edu.au
4www.wastewatch.org.uk
4www.unep.fr/pc/sustain/
design/design.htm 
4www.env.go.jp/recycle/3r/en
4www.wastewatch.org.uk
4www.recycle.net 

4www.grn.com/grn/library/gloss 
4www.kenya-wildlife-service.
org/marine.html #Kiunga
4www.ucc.ie/famine/GCD/
Kiunga- Case%20Study.doc
4www.atimes.com/china
4www.tragamovil.com
4www.europa.eu.int/comm/
environment/waste/facts_en

زيادة فاعلية الطاقة

4www.iea.org
4www.eia.doe.gov
4www.eccj.or.jp/index_e.html
4www.housing.gov.za/
sustainable settlements/
CaseStudies/DisplayCase.asp
4www.wri.org/wri/trends/index
4www.fuelcellpark.com
4www.lipower.org/cei/tips.html
4www.npower.com/juice
4www.seba.es
4www.menergia.gov.ec/php/
proy_galapagos_ELECT.php
4http://rredc.nrel.gov
4www.solardome.com
4www.solarnow.org
4http://solstice.crest.org
4www.eere.energy.gov
4www.renewables.ca/main/
main.php
4www.fedarene.org
4www.energystar.gov
4www.eu-greenlight.org
4www.eu-greenlight.org/pdf/
GL_Catalogue/GL_catalog_14.pdf
4www.designinggreen.com/
english/index.htm
4Clayton Caroline, Dirty Planet, 
op.cit.
4www.eren.de.gov
4www.energystar.gov
4www.eu-greenlight.org
4http://energyefficiency.jrc.cec. 
eu.int/energystar
4http://europa.eu.int/comm/
energy/en/renewable/ idae_site/
deploy/prj083/prj083_1.html
4http://database.bestpractices.
org
4www.barefootcollege.org
4www.wbcsd.org
4www.fastcompany.com
4www.ashdenawards.org

التنبؤ بحالة اجلو

4www.unep.fr/ozonaction
4www.ipcc.ch
4http://unfccc.int/2860.php
4www.wmo.ch/index-en.html
4www.grida.no/climate 
4http://pacinst.org/global 
change.org
4www.greenpeace.org/internation 
al/campaigns/climate-change
4http://unfccc.int/essential_
back ground/kyoto_protocol/
items/2830.php
4www.hm-treasury.gov.uk/media 
/8AC/F7/Executive_Summary.pdf
4http://unfccc.int/files/press/

 املصادر
مواقع إنترنت، كتب ... إلخ.

ذكرت في الدليل.
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* انظر : «وضع األولويات في المنظور الصحيح» الصفحة 16 ـ ** سنة النشر. المحتويات المتعلقة  بسنة / سنوات محددة،  مشار إليها بين قوسين.

األهداف اإلمنائية لأللفية: ما األهداف التي ينبغي أن نحققها...
(حتى عام 2015)*

السنةاملصادردوالر $
**

1. القضاء على الفقر املدقع واجلوع
الغاية 1  :  تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر 

 واحد إلى النصف

راثين روي و انطون هيوتي / تقدير كلفة األهداف إالنمائية لأللفية : حدود معرفة الخبراء ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلدارة 54-62
الموارد العامة والتدريب ، نيو دلهي. آذار / مارس - نيسان / أبريل  2004.

 [www.undg.org/documents/5637-MDG_Cost_Estimates__The_Limits_of_Expert _Knowledge_-_
PowerPoint_Presentation.ppt#268,12,Global cost estimate 2 - The World Bank]

2004

الغاية 2 : تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إلى النصف
تخفيض عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الى النصف

المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية (IFPRI) ديسمبر 29.62005
ستصل كلفة المشاريع اإلنمائية ذات النمط المتعارف عليه في البلدان النامية  الى 21.5 مليار دوالر سنويا خالل الفترة -1995

2015.أما كلفة تنفيذ مشاريع  األهداف اإلنمائية لأللفية  للفترة  الزمنية ذاتها فتبلغ ما يعادل 29.6 مليار دوالر سنويا. مع األخذ 
بعين االعتبار أن هناك حاجة إلى استثمارات في  المجاالت الرئيسية الخمسة: -- بناء الطرق الريفية، والتعليم ، وتوفير المياه 

النظيفة ، والبحوث الزراعية ، والري.
[www.ifpri.org/pubs/agm05/jvbagm2005.asp#read]

2005
(1995/ 
2015)

2. حتقيق تعميم التعليم االبتدائي
الغاية 3 : كفالة متكن األطفال في كل مكان، سواء الذكور أو اإلناث، من 

 إمتام مرحلة التعليم (...)

11[www.unesco.org/education/GMR/2007/highlights.pdf] 2007 2007التعليم للجميع/  تقرير

3.  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
الغاية 4 : (...) في التعليم االبتدائي والثانوي

0.4/0.6[http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129777e.pdf]2002

4.  تقليل وفيات األطفال
الغاية 5 : تخفيض (...) دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني

متديد فترة التأمني الصحي لألمومة والطفولة

ً، ستسجل النفقات ارتفاعاً من1 مليار دوالر أمريكي في عام 2006  1/6.1 إضافة الى التكلفة االحالية في 75 بلدا  من البالد األشد فقرا
[www.who.int/entity/whr/2005/td_two_en.pdf] .2015 لتصل إلى 6.1 مليار دوالر أمريكي في عام

2005
(2006/ 
2015)

2006 [www.who.int/entity/immunization/givs/GAVI_Imm_Forum_piece.pdf]3.5التطعيم ضد األمراض لألمهات واألطفال في الدول األشد فقرا

5.  حتسني الصحة النفاسية
الغاية 6 : تخفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أرباع

تعميم وإتاحة خدمات الصحة اإلجنابية

23[www.zedbooks.co.uk] 2005-2006 2006منظمة الصحة العالمية

6. مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغيرهما من 
األمراض

الغاية 7 : وقف انتشار فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز

قدرت حسابات  برنامج األمم المتحدة  للوقاية من اإليدز أن البرامج واألنشطة الرامية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، 22.1
منفردة، للعام 2008 تتطلب 11.4 مليار دوالر  امريكي. 

[http://data.unaids.org /pub/GlobalReport/2006/2006_GR-ExecutiveSummary_en.pdf] 

2006
(2008)

منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، التقرير العالمي حول المالريا عام 2005  3.2الغاية 8 : (...) املالريا وغيرها من األمراض الرئيسة
[www.rbm.who.int/wmr2005/html/3-1.htm]

2005

7. كفالة االستدامة البيئية
الغاية 9 : (...)  وانحسار فقدان املوارد البيئية

احلد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي من خالل تقدمي 
الدعم للمحميات

ً ، تقديرات موسعة تشير إلى أن ما يزيد على 45 مليار دوالر أمريكي سنوياً (أكثر من 30 عاماً) قد تكون الزمة لتأمين 12/13 مؤخرا
شبكة موسعة من المحميات التي يقع معظمها في المناطق االستوائية، التي تغطي 15% من اليابسة و 30 ٪ من النظم 

اإليكولوجية البحرية . 
[www.iucn.org/bookstore/HTML-books/BP13-sustainable-!nancing/Part%20I-section2.html] 

2005
(2005/
2015)

الغاية 10 :  (...) احلصول باستمرار على  مياه الشرب املأمونة وخدمات 
الصرف الصحي األساسية إلى  النصف

المجلس العالمي للمياه، جيريمي و تاوبيكس، آذار / مارس 2006؛10
[www.!nancingwaterforall.org/!leadmin/Financing_water_for_all/Reports/FullTextCover_MDG.pdf] 

2006

تقرير سنوي 2005 [www.citiesalliance.org/doc/annual-reports/2005/ch-1.pdf]  20الغاية11 : (...) 100  مليون من سكان األحياء الفقيرة

8. إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية
الغاية 12 : (...) نظام جتاري ومالي يتسم باالنفتاح (...)

منظمة التجارة العالمية / منظمة التنمية التعاونية، 2003 ـ كما ورد في: 10.2
[www.unmillenniumproject.org/documents/tf9interim.pdf]

2003
(2001/
2002)

ً وهي تشمل: (...) الغاية13: معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا
وإلغاء الديون الثنائية الرسمية،  عن البلد ان الفقيرة.

(EURODAD)، وهي ائتالف من منظمات المجتمع المدني األوروبية التي تتابع من كثب األمور المتعلقة بالتمويل والديون،  80 -
تقدر  أن هناك حاجة لمبلغ 35 مليار دوالر لتسديد  كامل الديون المتعددة األطراف  عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وما 

يقارب 80 مليار أخرى، إللغاء ديون جميع البلدان ذات الدخل المنخفض (باستثناء الهند). 
[www.ccic.ca/e/docs/002_aid_2005-05_politics_of_mdgs_part_2.pdf]  

2005

الغاية 14: معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية غير الساحلية ، 
والدول  اجلزرية الصغيرة النامية

9.9[http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Products/Progress2005/goal_8.doc]  2005
(2003)

الغاية15 : (...) باتخاذ تدابير على  الصعيدين الوطني والدولي جلعل 
حتمل ديونها ممكناً على املدى  الطويل 

العمل على تنفيذ  ,وتفعيل مبادرة ( HIPC) املتعلقة بالدول 
املثقلة بالديون.

ً ومثقالً بالديون بنحو 63.2 63.2 ً فقيرا قدرت التكلفة اإلجمالية لمبادرة «البلدان الفقيرة المثقلة بالديون» المتعلقة باألربعين بلدا
مليار دوالر (بالقيمة الحالية الصافية لعام 2005). موزعة كالتالي: 41.3 مليار دوالر يمثل  تكلفة مبادرة (هيبك) لتخفيف 

الديون عن 29 بلدا مثقالً بالديون وصلت الى مرحلة «اتخاذ القرار» حيث تصبح مساعدات تخفيف أعباء الديون غير قابلة لإللغاء. 
ً حققت معدل «نقطة اإلنجاز» بقيمة  28.8 مليار دوالر.  و تكلفة المبادرة لتخفيف عبء الديون أو الغائها بالكامل عن 19 بلدا

ومن إجمالي المساعدات التي تم التعهد بها، تم  تسديد ما يقرب من نصف التكلفة من قبل دائنين متعددي األطراف، 23 ٪ من 
قبل المؤسسة الدولية للتنمية، و8 ٪ من قبل صندوق النقد الدولي.

[www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/082106.pdf]

2006
(2005)

الغاية 16 : التعاون مع البلدان ؛ لتوفير   فرص عمل الئقة و منتجة 
للشباب

=ال تتوافر بيانات=

الغاية17 : التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية إلتاحة 
العقاقير  األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية

=ال تتوافر بيانات=

الغاية 18 : التعاون مع القطاع اخلاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات 
اجلديدة،  وبخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ً من  بعض الدول الغنية تنفق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،3.000   دوالر ـ أو أكثر ـ للفرد سنوياً ،في حين أن عددا
ً أمريكياً للفرد الواحد في السنة. البلدان الفقيرة  تنفق أقل من 50 دوالرا

2003

فاي و دلغادو (2003)، ذكرت في  تقرير: البنك الدولي ، االتجاهات والسياسات العالمية ـ المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، 56حتسني البنية التحتية للهاتف احملمول في البلدان النامية
2006

2006
(2005/
2010)
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 باملقارنة مع ما ننفقه ...
:فعلياً على

 بباليني
الدوالرات $

السنةأيناملصادر

«معهد ستوكهولم  الدولي ألبحاث السالم « الكتاب السنوي 2006 – 1001املعدات واخلدمات العسكرية
[http://yearbook2006.sipri.org/chap8] 2006 التسلح ،نزع السالح واألمن الدولي «، حزيران

2005في جميع أنحاء العالم

أغذية احليوانات األليفة ومنتجات 
العناية بها

في عام 2005 ، أنفق األمريكيون أكثر من 35 مليار دوالر على خدمات ولوازم الحيوانات األليفة. ارتفع  الرقم ليصل 37
الى 37 مليار دوالر في عام 2006 و من المتوقع ان يتجاوز 43 مليار دوالر بحلول عام 2011 ، أي  3.4 ٪  بمتوسط 

[www.bccresearch.com/fod] .2011 معدل النمو السنوي خالل الفترة من عام

2006امريكا الشمالية

www.marketresearchworld.net/index.php?option=content&task=view&id=304&Ite]73.7املشروبات الكحولية
mid=]

2004اململكة املتحدة

2004الواليات املتحدة األمريكية.الجمعية األمريكية لجراحي التجميل  [www.plasticsurgery.org/news_room/Media-FAQs.cfm]8.5اجلراحة التجميلية

2004الواليات املتحدة األمريكية.حقائق  عن األلبان / الرابطة الدولية لأليس كريم [www.idfa.org/facts/icmonth/page2.cfm]36.6اآليس كرمي واحللويات امدة

2005الواليات املتحدة األمريكية[www.packagedfacts.com]16.8مالبس وأحذية الرضع

(36.6 مليار دوالر) - سوق مستحضرات التجميل ، وأدوات الزينة والعطور األوروبي/ 2005 48.2مستحضرات التجميل وأدوات النظافة
[www.colipa.com]

2005أوروبا الغربية

«المستهلكون مفرطو البدانة  و مستقبل المواد الغذائية والمشروبات» ديسمبر 49.2.2005منتجات فقدان الوزن
[www.datamonitor.com] 

2004أوروبا

ايمي ستيوارت ، الزهرة السرية : الجيد ، والسيء ، والجميل في األعمال التجارية للزهور، كتب ألجونكون من تشابل هيل  ، الواليات 40تنسيق الزهور
[www.powells.com/biblio/9781565124387]  .2007 المتحدة األمريكية فبراير

2005في جميع أنحاء العالم

  المجلس األوروبي للرحالت البحرية28.3الرحالت البحرية
[www.hrnnews.com/news.php?sid=26129] and [www.cruisedownunder.com]

2005الواليات املتحدة وأوروبا

2006في جميع أنحاء العالممعهد الرصد العالمي - 19 أكتوبر 2006 [www.worldwatch.org/node/4683]100عبوات املياه

2005الواليات املتحدة األمريكية.[http://unitymarketing.ecnext.com/coms2/gi_0270-761/Jewelry-Report-2006-Update-!e.html]59.4اوهرات والساعات

هناك أكثر من 2000 موقع للعب القمار على شبكة اإلنترنت في جميع أنحاء العالم. المراهنات الرياضية استأثرت بما يقرب من 4.3 12لعب القمار على اإلنترنت
مليار دوالر من مجموع النفقات ،  و 2.4 مليار دوالر للعبة البوكر. 

[www.responsiblegambling.org/sta"search/library_news_results_details.cfm?intID=9628]

2005في جميع أنحاء العالم

«السياسات الزراعية في بلدان منظمة التنمية التعاونية : الرصد والتقييم لعام 2005»321اإلعانات الزراعية
 [www.oecd.org/document/9/0,2340,en_2649_33773_35015433_1_1_1_1,00.html]

الواليات املتحدة األمريكية
 واالحتاد  األوروبي واليابان

2004

تقدر عائدات السياحة الدولية في جميع أنحاء العالم ، في2005، بنحو 680 مليار دوالر (547 مليار يورو). 348السياحة والسفر
[www.world-tourism.org/facts/menu.html]

2005أوروبا

2007في جميع أنحاء العالمزينيث اوبتيميديا، التقرير من:  [www.itfacts.biz/index.php?id=P5330]451اإلعالنات التجارية

تهيمن على عائدات األلعاب إلكترونية كل من: أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان ،و تستأثر حاليا ب 90 ٪ من المبيعات العالمية.23ألعاب الفيديو
[www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/2006%20TMT_Media_Predictions.pdf]

2006في جميع أنحاء العالم

تقدر قيمة   إنتاج السوق العالمية غير المشروعة للمخدرات لسنة 2003 بمبلغ 13 مليار دوالر ،  و 94 مليار دوالر على مستوى البيع بالجملة ، 322 مليار دوالر على أساس 322ادرات غير املشروعة
[www.unodc.org/unodc/world_drug_report_2005.html] .أسعار البيع بالتجزئة،  مع أخذ المضبوطات والخسائر األخرى في االعتبار

2005في جميع أنحاء العالم

2006في جميع أنحاء العالمالتحليالت االستراتيجية   التي وردت في  [www.itfacts.biz/index.php?id=C0_25_1]167استهالك اإللكترونيات الرقمية
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تنمية مستدامة نحو  معاً 

مالحظات
مؤشرات، تعليقات

مواقع إنترنت إضافية
و قوائم اتصال

تنمية مستدامة نحو  معاً 

عدم تدوير كتب املدارس في 
سورية

عند نهاية كل عام دراسي، فإن 
مئات اآلالف من طالب املارس من 
كل املراحل الدراسية (خصوصاً 
في املدن) في سورية، اعتادوا أن 

يتخلصوا من كتبهم الدراسية في 
باحات مدارسهم أو في الشوارع 

احمليطة، وهذا هدر وتبذير للمصادر 
الطبيعية (اخلشب، املاء.. إلخ) حيث 
أن آالف األطنان من الورق ذو النوعية 

اجليدة ينتهي بها األمر في مكبات 
القمامة، وهذا املوضوع يبدو أنه 

لم يستحوذ على انتباه أو اهتمام 
اجلهات التربوية أو البيئية املسؤولة.

ماذا ميكن للطالب في سورية أن 
يفعلوا بهذه الكتب الدراسية؟
ـ االحتفاظ بها في املنزل، فرمبا 

سيحتاجون إليها في األعوام 
التالية.

ـ إعادة استعمالها بإعطاءها 
للطالب األصغر منهم أو 

ملستودعات الكتب التي جتمع 
الكتب القدمية.

ـ جمعها ونقلها إلى منشأة أو 
معمل لتدوير وإعادة تصنيع الورق، 
 ً وميكن للعائد املادي أن يغطي جزءا

من احتياجات عام دراسي آخر.
ـ تطبيق طريقة تبادل الكتب 

املعمول بها في املدن الكبرى في 
أوروبة وهي تسمح بتبادل أو تشارك 
الكتب بني قراء ال يعرفون بعضهم.

ـ هل يوجد لديك أي فكرة أخرى 
تقترحها للطالب السوريني؟

تونس: زيت الزيتون في صحوننا 
غذاء ووقاية وعالج

نحصل على زيت الزيتون الساحر 
بعصر ثمار الزيتون الناضجة. و هو 

عنصر أساسي في صحن الغذاء 
املتوسطي مترسخ و متجد منذ 

القدم.
ـ تركيبته متميزة و طعمه لذيذ، 
وهو سهل اإلستهالك و الهضم: 

طازجا، مفردا أو مشتركا مع 
أطعمة أخرى أو مطهوا مع جميع 
أنواع األطعمة. تكمن جودة مذاقه 

في تركيبته الكيميائية الغنية و 
املتنوعة: دهنيات (٩٩٪)، بروتني، 

كربوهيدرات، ألياف، كالسيوم، 
فسفور، حديد، صوديوم، بوتاسيوم، 

زنك، باإلضافة إلى فيتامينات أ، 
ب١، ب٢. و هو غني باملواد املضادة 
لألكسدة ذات الفاعلية الوقائية 
خلاليا اجلسد التي ال توجد في أي 

نوع آخر من الزيوت.
ـ فوائده صحية، وقائية وعالجية:

فهو واقي طبيعي: من أمراض 
القلب والشرايني والشيخوخة 

ومتاعب الكبد واجلهاز الهضمي 
وأمراض السرطان وخاصة 

سرطان الثدي. فهو يقلص من 
نسبة الشحوم الضارة باجلسم 
ـ الكولسترول السيئ ـ إذ يذيب 

الكوليسترول املترسب على جدران 
األوعية الدموية ويغذي اجلسم 
بالشحوم املفيدة. كما يسهم 

في تقوية اإلبصار الحتوائه على 
الكاروتني. وله مفعول جيد في منو 

الدماغ والعظام عند األطفال سواء 
في مرحلة احلمل أو بعد الوالدة

وهو عالج كغذاء بتناوله طازجا 
للحصى الصفراوية، و ملني للجهاز 

الهضمي وكدهان للتشنجات 
العضلية ولبعض أنواع األكزميا 

والدمامل وتشقق األيدي واألرجل 
والشفاه.

كما أن له استعماالت جمالية 
إلزالة التجاعيد وتنعيم البشرة 

ووقف تساقط الشعر وكذلك 
لتليني العضالت واملفاصل والتوقي 

من أثر أشعة الشمس.

منتجات اردنية خاليه من متبقيات 
املبيدات

يستخدم االردن كميات كبيره من 
املبيدات ملكافحة االفات وزيادة االنتاجيه 

الزراعية وتقليل اخلسارة االقتصادية. 
يتمتع االردن مبناخ يجعله مميزا بحيث 

ينتج الفواكه واخلضروات على مدار 
السنة واصبح بذلك دولة مهمة 

في التصدير وبشكل رئيس الى دول 
اخلليح واوروبا. ادرك املصدرون بأن 

ليس بوسعهم التصدير اال اذا التزموا 
باملواصفات واملعايير االوروبية ومتطلبات 

دول اخلليج ناهيك عن االهمية في 
تشكيل صورة ومسموعات طيبة 

عن االردن تسهم ايجابا في حتسني 
اقتصاده. لهذا شهد االردن حتوال تدريجيا 

بأستخدام تقنيات املكافحة املتكاملة 
لآلفات والزراعة العضوية للتقليل ما 

امكن من استخدام املبيدات. ان االلتزام 
باملقاييس واملعايير الرفيقة بالبيئة 

سيجعل من تلك االمة ومزارعيها اناسا 
اكثر رفقا بصحة اهلها وبيئتهم.

ان املكافحة املتكاملة لالفات تعتمد 
اكثر من تقنية بل العديد من التقنيات 

والقرارات فمثال وجود نوع واحد من 
االفات ال يعني بالضروره استخدام 
املبيدات. ان املكافحة تعتمد على 

الدرجة التي تصبح عندها هذه اآلفة 
تهدد احملصول اقتصاديا. كما ان العديد 

من االفات والنباتات غير املرغوبة ليست 
بحاجة الى مكافحة. ان العديد من 

الكائنات احلية في الطبيعة التي غالبا 
ما متوت عند رش املبيدات هي اعداء 

طبيعية لالفات.

يرمي لبنان مياه اارير في البحر 
متكلّفاً املاليني وملحقاً األذى 

بالبيئة
تقع في لبنان محميّة مائيّة وحيدة 

وهي صغيرة تبلغ مساحتها ١٫٢ 
كلم، وتقع بالقرب من مدينة 

جبيل، كانت قد أنشأتها منظمة 
السالم األخضر Greenpeace لكن 
هذه املساحة احملدودة قد باتت هي 
أيضاً مهددّة بالتلوُّث. فبالرغم من 
أن لبنان عضو في معاهدة حماية 

البحر املتوسط من التلوث، جند 
بأن هذه املشكلة تتفاقم مع مرور 

السنني.
 !e وفقاً للجريدة اللبنانية

Lebanese Star التي تصدر باللغة 

ث التي  االنكليزية، فان نسبة التلوّ
يسببّها القطاعني اخلاص والعام 

الت  على السواء، قد بلغت معدّ
تنذر باخلطر. وحسب اجلريدة، هذه 

املشكلة ال تثير اهتماماً عند الرأي 
العام اللبناني: 

ً مكعباً  ـ يصبّ يومياً ٢٠٠٠٠٠ مترا
على األقل من مياه اارير غير 

املعاجلة في البحر.
ـ آالف األطنان من النفايات الصلبة 
غير املعاجلة والتي جتد طريقها الى 

البحر من املكبّات املتراكمة على 
الشواطىء.

ـ تضاعفت مشاكل التلوث البحري 
في لبنان بشكل ملحوظ خالل 

حرب متوز ٢٠٠٦ عندما أدّى القصف 
ة الطاقة الرئيسية  االسرائيلي حملطّ

الى انتشار كميات هائلة من 
الفيول اويل في البحر. تعتبر هذه 

احلادثة أسوأ كارثة بيئية عرفها 
لبنان لتاريخه. و بدالً من أن تكون 

هذه احلادثة دافعاً للتحرّك من أجل 
تنظيف الشاطىء الذي ما زال 

ً،جند أن أغلبية املواطنني قد  را متضرّ
نسوا ما حصل.

http://www.greenprophet.

com/2009/04/09/8171/lebanon-

beaches/

مصر هبة النيل... النيل هبة مصر
منذ آالف السنني، أقام املصريون 

حضارتهم على ضفاف نهر النيل، 
وقدموا له كل االحترام، وأقسموا إلى 

آلهاتهم بعدم تلويثه أو اإلضرار به. 
وهكذا كانت مصر يشار إليها بأنها 

«هبة النيل».
وعلى مدى قرون، حافظ املصريون على 

عهودهم جتاه نهر النيل، وجند أن ٦ ٪ 
فقط من مساحة البالد هي التي تأهل 
بالسكان والتي تقع على حوض النهر.

الصورة تزداد سوءا إذا ما أخذنا في 
االعتبار أن:

يستخدم املصريون ٥ ٪ من املياه 
في املنازل، و٨ ٪ في الصناعة ، 

و٨٤ ٪ في الزراعة (قيام الزراعة 
على احملاصيل التي تستخدم املياه 

بشكل كبير دون اإلعتبار ملا ينتج عن 
ذلك من إهدار للمياه التي ميكن أن 

تستخدم بشكل أمثل)!
صعوبة الوصول للمياه اجلوفية، 
واملتركزة في املناطق غير املأهولة 

بالسكان بالصحراء.
ندرة حدوث األمطار، كما ال توجد 

تقنيات حلصاد مياه األمطار أو 
اإلستخدام األمثل لها.



معلومات عن اليونيسكو
تأسست منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

والثقافة (اليونيسكو) في  عام 1945، وكان 
الغرض األساسي لهذه املنظمة هو اإلسهام 

في السالم واألمن العاملي من خالل دعم التعاون 
بني الشعوب عبر التعليم والعلوم والثقافات 

واالتصال، عمالً على تعزيز االحترا م الدولي 
للعدالة، و حلكم القانون وحلقوق االنسان واحلريات 

األساسية التي تدعمها شعوب العالم دون تفرقة 
على أساس اجلنس أو العرق أو اللغة أو الدين وفقاً 

مليثاق األمم املتحدة.
تقوم منظمة األمم املتحدة للتربية 

والعلم والثقافة. ومركزها في العاصمة 
الفرنسية(باريس). بخمس مهام أساسية : 

دراسات استشرافية (ما هي األشكال املتوقعة 
للتعليم والعلوم والثقافة واالتصال في عالم 

الغد)، ترقية املعلومات ونقلها والتشارك فيها 
، عمليات وضع املعايير (إعداد وتبني أدوات دولية 
وتوصيات تشريعية)، اخلبرات التي توفرها للدول 

األعضاء اخلاصة بسياساتهم ومشروعاتهم 
اإلمنائية في هيئة (تعاون فني) وتبادل املعلومات 

املتخصصة. 
إن املهام التي تقوم بها اليونيسكو في مجال 

العلوم والتكنولوجيا والتنمية املستدامة تندرج 
ضمن نظامها األساسي. ويتم تنفيذها بشكل 

رئيس بواسطة قطاع العلوم والتعليم بغرض 
تعزيز القيم واألخالقيات في كافة املستويات 

اخلاصة مبجال التعليم عمالً على حتقيق تأثير على 
السلوكيات واألمناط املعيشية/احلياتية للشعوب 

والدفع باجتاه بناء مستقبل مستدام .

ملزيد من املعلومات ميكنكم االتصال بالعنوان 
التالي: 

اليونيسكو 
شعبة تعزيز التعليم األساسي 

UNESCO
Division for the Promotion of Basic Education

place de Fontenoy ,7
(Paris Cedex 07 (France 75732

Tel: (+33 1) 456 810 36
Fax: (+33 1) 456 856 44

e-mail: j.heiss@unesco.org

website: www.unesco.org

معلومات عن شعبة التكنولوجيا والصناعة 
واالقتصاد في برنامج األمم املتحدة للبيئة 

إن مهمة شعبة التكنولوجيا والصناعة 
واالقتصاد التابعة لبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

UNEP DTIE

اع القرار في احلكومات  هي تقدمي العون لصنّ
والسلطات احمللية والصناعات فيما يختص بتطوير 
وتبني السياسات واملمارسات التي تتميز بكونها: 

ßأكثر أمناً ونظافة.
ßتستخدم املوارد الطبيعية بكفاءة.

ßتؤمن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية.
ßتتضمن التكاليف البيئية.

ßتقلل من التلوث ومن ااطر التي قد تهدد 
اإلنسان والبيئة .

شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعة 
لبرنامج األمم املتحدة للبيئة. ومكتبها الرئيسي 
في باريس. تتألف من مركز وأربع وحدات: املركزي 

الدولي لتكنولوجيات البيئة (أوساكا). وحدة 
االنتاج واالستهالك ( باريس)، وحدة الكيماويات 

(جنيف). وحدة الطاقة واإلجراءات املتعلقة بطبقة 

األوزون (باريس) وحدة االقتصاد والتجارة (جنيف).
تتركز أنشطة شعبة التكنولوجيا والصناعة 

واالقتصاد التابعة لبرنامج األمم املتحدة للبيئة في 
رفع الوعي، وحتسني نقل املعلومات، وبناء اإلمكانات، 

وتعزيز التعاون التكنولوجي والشراكات ونقل 
التكنولوجيات، وحتسني الفهم املتعلق بالتأثيرات 

البيئية لقضايا التجارة، وتعزيز إدراج االعتبارات 
البيئية ضمن السياسات االقتصادية، وجتميع جهود 

السالمة العاملية من املواد الكيميائية.
تقوم شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد 

التابعة لبرنامج األمم املتحدة للبيئة بدور محوري 
في جميع الصناعات واملنظمات احلكومية وغير 

احلكومية للعمل معاً للوصول ألشكال سليمة بيئياً 
من التنمية الصناعية، ولتعزيز التنمية املستدامة.
ملزيد من املعلومات ميكنكم االتصال بالعنوان التالي:
شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعة

لبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

UNEP DTIE
Division of Technology, Industry and Economics

15 rue de Milan

(Paris Cedex 09 (France 75441
Tel: +33 1 4437 1450

 Fax: +33 1 4437 1474
e-mail: unep.tie@unep.fr

website: www.unep.fr

معلومات عن جمعية تكنولوجيا وسائل إعالم 
(META) البيئة

جمعية تكنولوجيا وسائل إعالم البيئة 
(META)، هي مؤسسة دولية غير حكومية، 

تقوم بتجميع اتصني في شؤون البيئة 
والتنمية املستدامة، واالتصال مع من يكرسون 

أنفسهم لتعزيز التنمية املستدامة، عبر 
وسائل اإلعالم اجلديدة والتكنولوجيا. وتتضمن 

األنشطة الرئيسة لهذه اجلمعية: األبحاث 
وتنظيم املناسبات وتطوير منتجات املطبوعات 

واحلمالت اإلعالمية وتوفير الدعم الفني والعلمي 
للمؤسسات العامة واخلاصة.

وكانت جمعية تكنولوجيا وسائل إعالم البيئة قد 
عملت في السابق مع شعبة التكنولوجيا والصناعة 

واالقتصاد التابعة لبرنامج األمم املتحدة للبيئة في 
«اإلعالن من أجل عالم أفضل»، وهي مبادرة تهدف 

لتشجيع وسائل اإلعالم على أن يكون لها دور في 
االستهالك املستدام. قامت جمعية تكنولوجيا 

وسائل إعالم  البيئة بتطوير املفهوم العام واألبحاث 
والشكل النهائي للدليل التدريبي «شباب...

معاً نحو تنمية مستدامة».
ملزيد من املعلومات مبكنكم االتصال بالعنوان التالي:

جمعية تكنولوجيا وسائل إعالم البيئة

MÉTA
Media Ecology Technology Association 

rue du Chimiste ,34-36
(Brussels (Belgium 1070

Tel: (+ 32 2) 537 1845
Fax: (+ 32 2) 537 4753

e-mail: info@e-meta.net
website: www.e-meta.net

(ci) معلومات عن املستهلكني الدوليني
أنشئت منظمة املستهلكني الدوليني في عام 
1960 كمنظمة مستقلة غير ربحية تهدف 

لتوثيق الروابط ومتثيل اموعات والوكاالت 
واملستهلكني في كافة أرجاء العالم، وتسعى 
لتعزيز مجتمعات أكثر عدالة من خالل الدفاع 
عن حقوق كل املستهلكني، مبا فيهم الفقراء 

ً لوعيها بأن تلبية  واملهمشني واملتضررين. ونظرا
احتياجات مستهلكي الغد ستعتمد على التحرك 

نحو أمناط استهالكية أكثر استدامة، ساندت 
منظمة املستهلكني الدوليني مشروع (شباب .... 
معاً نحو تنمية مستدامة) من خالل املساعدة في 

جمع البيانات وتقدمي النصح بخصوص ارجات.
ملزيد من املعلومات عن املستهلكني الدوليني: 

 Consumers International

Highbury Crescent ,24
 (London N51 RX (UK

 Tel: (+ 44 20) 722 666 63
Fax: (+ 44 20) 735 406 07

  e-mail (Head Office): consint@consint.org
website: www.consumersinternational.org



UNESCO Division 
for the Promotion 
of Quality Education 

Education for 
Sustainable Development

7, place de Fontenoy
75732 Paris Cedex 07 
France
Tel: (+33 1) 456 810 36
Fax: (+33 1) 456 856 35
e-mail: j.heiss@unesco.org
www.unesco.org/education

UNEP Division 
of Technology, Industry 
and Economics  

Sustainable Consumption

15 rue de Milan
75441 Paris Cedex 09 
France
Tel: (+33 1) 443 714 50
Fax: (+33 1) 443 714 74
e-mail: sc@unep.fr
www.uneptie.org/sustain

www.unesco.org

United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organization

Tel: (33 1) 45 68 10 00

Fax: (33 1) 45 67 16 90

Telex:  204461 Paris; 270602 Paris

www.unep.org

United Nations Environment Programme

P.O. Box 30552 Nairobi, Kenya

Tel: (254 2) 621234

Fax: (254 2) 623927

E-mail: cpiinfo@unep.org

web: www.unep.org

www.mio-ecsde.org

Mediterranean Information Office 
for Environment, Culture

and Sustainable Development

12, Kyrristou str, 105 56 - Athens

tel: +30 210 32 47 490, 32 47 267

fax: +30 210 33 17 127

e-mail: info@mio-ecsde.org


