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التنـمية الـم�ستـدامـة

من حق الإن�سان حت�سني ظروف معي�شته ،لكن من حق الطبيعة
والأجيال املقبلة �أال ي�ستنزف املوارد الطبيعية املحدودة
نحن جميع ًا نحب ال�شعور بالدفء والراحة ،و�أن يكون لدينا ما
يكفي من غذاء وماء .واال�ستدامة تعني �أن يكون جلميع النا�س
يف العامل اليوم ،وللأجيال املقبلة من بعدهم ،موارد كافية لي�أكلوا
وي�شربوا ويدف�أوا ويتمتعوا بعي�ش كرمي.
على �سبيل املثال ،نحن نقطع الأ�شجار لن�صنع منها �أ�شياء مثل الورق
ومواد البناء ،ونزرع �أ�شجار ًا �أخرى لتحل مكانها .واذا مل نفعل،
فلن تبقى �أ�شجار ت�ستعملها الأجيال املقبلة .ولأننا ن�ستطيع زراعة
املزيد من الأ�شجار ،فهي تدعى «موارد م�ستدامة» .لكننا ال ن�ستطيع

ا�ستبدال جميع الأ�شياء التي ن�ستعملها .على �سبيل املثال ،ال ن�ستطيع
�صنع املزيد من الفحم احلجري �أو الغاز الطبيعي �أو النفط ،فبعد �أن
ن�ستعمل هذه الأ�صناف من الوقود ،تزول اىل الأبد.
بالن�سبة اىل املواد التي ال تعوَّ �ض ،تعني اال�ستدامة ا�ستعمال �أقل مقدار
ممكن منها� ،أو �إيجاد مواد �أخرى ال�ستعمالها بد ًال منها .وتعني
«التنمية امل�ستدامة» تلبية حاجات املجتمع وحت�سني م�ستوى معي�شة
�سكانه من خالل ن�شاطات وم�شاريع زراعية و�صناعية واجتماعية
وعلمية ت�أخذ يف االعتبار حماية البيئة و�صون املوارد الطبيعية.
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 .1معلومات عامة
التنمية امل�ستدامة هي الت�سمية التي باتت تط َلق على دمج
االعتبارات البيئية بالتخطيط التنموي .ولها �أبعاد ثالثة:
والتطور االجتماعي ،وحماية البيئة.
النمو االقت�صادي،
ّ
ّ
مل يظهر مفهوم التنمية امل�ستدامة بني ليلة و�ضحاها،
بل هو قائم على مقوالت �أخذت طريقها �إىل التداول
منذ نحو �أربعة عقود .ففي مطلع ال�سبعينات من القرن
الع�شرينَ ،
ن�شر نادي روما تقريره ال�شهري حتت عنوان
النمو» ،حمذّ ر ًا من الأخطار التي ِ
تواجه قدرة
«حدود
ّ
هذا الكوكب على تلبية احتياجات �سكانه وم�ساندة
ومنبه ًا �إىل �أن ما ُ�ش ِّبه
ن�شاطاتهم ال�صناعية والزراعيةّ ،
ل�سكان الأر�ض على �أنه موارد ال ح�صر لها هو ،يف الواقع،
حمدود على نحو خميف.
وعقَ دت الأُمم املتحدة عام  1972م�ؤمتر ًا يف ا�ستوكهومل
َ
حول البيئة الب�شرية� ،أجمعت خالله حكومات العامل
امللحة �إىل جمابهة م�شكلة التدهور البيئي.
على احلاجة ّ
و�أو�ضح ذلك امل�ؤمتر طبيعة العالقة بني التنمية والبيئة،
واقرتح مقاربة من �ش�أنها لفت الأنظار �إىل العوامل
االجتماعية ـ االقت�صادية الكامنة وراء الكثري من امل�شاكل
الت�صدي لأ�سبابها.
البيئية ،بغية معاجلة النتائج عرب
ّ
عرف م�ؤمتر ا�ستوكهومل البيئة على �أنها املخزون احليوي
َّ
للموارد الطبيعية واالجتماعية املتوافر يف وقت معينَّ
وعرف التنمية على �أنها العملية
ّ
ل�سد احلاجات الب�شريةَّ ،
التي تُ�ستعمل فيها هذه املوارد للحفاظ على رفاه االن�سان
وتعزيزه .هكذا بدا جلي ًا التكامل بني �أهداف البيئة
و�أهداف التنمية.
امل�ستجد كان حافز ًا على ال�سعي �إىل مفهوم
هذا االدراك
ّ
جديد للتنمية ،ي�أخذ يف احل�سبان حمدودية املوارد
الطبيعية بحيث ت�ؤدي فيه االعتبارات البيئية دور ًا
حموري ًا ،وال يحول اعتماده دون ممار�سة الن�شاطات
االن�سانية احليوية .وهذا يعني �ضرورة �إبدال الأمناط
الراهنة لالنتاج واال�ستهالك ،القائمة على اال�سراف
والإهمال ومراكمة النفايات ،ب�أمناط �سليمة تراعي
احلكمة يف ا�ستهالك املوارد و�إعادة اال�ستعمال.
و�أجمع قادة العامل خالل م�ؤمتر الأمم املتحدة حول البيئة
والتنمية (قمة الأر�ض) ،التي عقدت يف ريو دي جانريو

ثمة �شرطني جوهريني
بالربازيل عام  ،1992على �أن ّ
للتنمية امل�ستدامة ،هما :حماية البيئة ،والتنمية
االجتماعية واالقت�صادية .و�أعقب لقاء الريو عدد من
امل�ؤمترات الدولية الرئي�سية ،مت خاللها ر�سم معامل
ر�ؤية �شاملة مل�ستقبل اجلن�س الب�شري .ويف م�ؤمتر قمة
الألفية عام  ،2000الذي عقد يف مقر الأمم املتحدة يف
نيويورك ،مت تبني «الأهداف الإمنائية للألفية» ،وهي
ين�ص على «ت�أمني
ثمانية ،علم ًا �أن �سابع هذه الأهداف ّ
اال�ستدامة البيئية» عرب دمج البيئة باخلطط التنموية
على كل الأ�صعدة .وقد �شاركت الدول العربية يف تب ّني
لقي ًا عن حتقيق
هذا االعالن ،فباتت بالتايل م�س�ؤولة ُخ ّ
الأهداف الإمنائية للألفية ،على رغم التحديات الكربى
التي تواجه حتقيق ذلك ،ومنها حمو الفقر ،وتغيري �أمناط
اال�ستهالك واالنتاج ،وحماية م�صادر الطاقة و�إدارتها،
وت�شجيع امل�شاركة العامة ،والدعم الفعال يف جماالت
التعليم والبحث العلمي و�إتاحة املعلومات .وبلغت تلك
امل�ؤمترات ذروتها يف م�ؤمتر الأمم املتحدة حول التنمية
امل�ستدامة الذي عقد يف جوهان�سبورغ يف جنوب �أفريقيا
عام .2002

حتديات البيئة العربية
تتلخ�ص امل�شا كل البيئية ذات الأولوية التي تواجه العامل
العربي حالي ًا مبحدودية الأرا�ضي ال�صاحلة لال�ستخدام
وتدهور نوعيتها ،وحمدودية موارد املياه العذبة،
واال�ستهالك غري الر�شيد مل�صادر الرثوة الطبيعية،
وتو�سع الرقعة احل�ضرية وما يرتتب عليها من م�شاكل،
وتدهور املناطق البحرية وال�ساحلية والرطبة .والواقع
اليوم �أن الأرقام املتعلقة بالو�ضع البيئي يف البلدان
العربية مثرية للقلق� ،إذ تبدو فيها هذه على م�ستوى
�أدنى كثري ًا من املعدل بالن�سبة �إىل �أمور مثل نوعية الهواء
واملاء واالمكانات االجتماعية وامل�ؤ�س�ساتية وامل�شاركة
الفاعلة يف اجلهود الدولية.
ما زال معدل النمو ال�سكاين يف البلدان العربية من
�أعلى املعدالت يف العامل ،على رغم اجلهود التي تبذلها
احلكومات العربية يف جمال تنظيم الأ�سرة .وبعدما
كان عدد �سكان العامل العربي  77مليون ًا عام � ،1950صار
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 385مليون ًا عام  ،2010و ُيتوقّ ع �أن يبلغ  466مليون ًا �سنة
 .2025هذا االزدياد الهائل يرخي �أعباء ثقيلة على املوارد
الطبيعية واخلدمات االجتماعية ،ويرفع احلاجة اىل
الوظائف مع ازدياد دخول ال�شباب �سوق العمل ،كما
يوهن الآمال املتعلقة بنمو اقت�صادي ثابت.
املالحظ �أي�ض ًا �أن انتقال النا�س اىل املدن ينت�شر ب�سرعة
من َ
يف العامل العربيِ .
وتورد �شعبة الأمم املتحدة لل�سكان �أن
معدل النمو احل�ضري يف العامل العربي يتجاوز بن�سبة
واحد يف املئة ما هو عليه يف بقية �أنحاء العامل .وترتفع
هذه الن�سبة حتى  4يف املئة �سنوي ًا يف بع�ض �أفقر البلدان
العربية ،مثل جزر القمر وموريتانيا وال�صومال ،الأمر
مائية و�صحية كبرية .القاهرة مث ًال ،وهي
الذي يرتِّب �أعباء ّ
�أكرب مدينة عربية بعدد �سكانها الذي يتجاوز  12مليون
نوعية
ن�سمة ( 16مليون ًا نهار ًا) ،تعاين م�شاكل حادة يف ّ
الهواء وال�صحة العامة .والدار البي�ضاء ،التي ت�ؤوي 3.3
مليون ن�سمة ،يقت�صر اعتمادها الطرق ال�سليمة ملعاجلة
النفايات كالطمر واحلرق املنظم على  10يف املئة فقط من
نفاياتها املنزلية ،فيما تفتقر �صنعاء ( 1.2مليون ن�سمة)
كلي ًا �إىل هذه الطرق .وتراوح ن�سبة النفايات املنزلية التي
تتم معاجلتها من  3يف املئة يف دم�شق �إىل  83يف املئة يف
تون�س .من ناحية �أخرى ،وعلى رغم احتواء العامل العربي
نحو  5يف املئة من �سكان العامل فوق م�ساحة تبلغ  10يف
املئة من م�ساحة الكرة الأر�ضية� ،إال �أن م�صادر املياه النقية
فيه ال تتجاوز  1يف املئة من �إجمايل امل�صادر العاملية.

يف العام  ،2005تفاوت م�ستوى احل�ضرنة (�أي �سكنى
حده الأدنى يف اليمن
املناطق احل�ضرية) بني  %27يف ّ
عامة،
و %98يف ّ
حده الأق�صى يف الكويت .وب�صورة ّ
ت�شهد دول جمل�س التعاون اخلليجي �أعلى م�ستويات
معدل ال�سكّ ان العرب
احل�ضرنة بني البلدان
العربيةّ � .أما ّ
ّ
يف املدن فقد ارتفع من نحو  %52عام � 1975إىل %66.5
بد
عام  ،2004ومن املتوقّ ع �أن يبلغ  %71بحلول  .2015وال ّ
احل�ضري عدداً
للنمو
من الإ�شارة يف هذا الإطار �إىل � ّأن
ّ
ّ
ورفاهية االن�سان،
البيئة
إيجابية على
من الت�أثريات ال
ّ
ّ
انية ق ّلت التكاليف للفرد
فكلما ازدادت الكثافة ال�سكّ ّ
ال�صحية والبنية
الواحد يف جمال ت�أمني الطاقة والرعاية
ّ
التحتية واخلدمات .كما � ّأن احل�ضرنة ارتبطت تاريخي ًا
ّ
معدل الوالدات ،الذي يخفّ ف بدوره من ال�ضغط
برتاجع ّ
والطبيعية.
ال�سكّ اين على املوارد الأر�ضية
ّ
إيجابية تبقى جميع املدن
لكن على رغم هذه الت�أثريات ال
ّ
الكربى يف املنطقة عر�ض ًة للمزيد من امل�شاكل البيئية،
أهمها تزايد الأمرا�ض املنتقلة عرب املياه نتيجة
ومن � ّ
ال�صحي ،وتلوث املياه اجلوفية ب�سبب
�سوء ال�صرف
ّ
الكميات املتزايدة من النفايات ال�صلبة،
العجز عن �إدارة ّ
بالإ�ضافة �إىل تراجع نوعية الهواء ب�سبب التلوث الناجت
من زحمة املرور اخلانقة ،ف�ض ًال عن الق�ضاء على احلياة
الزراعية والغابات �إىل
النباتية ب�سبب حتويل الأرا�ضي
ّ
ّ

173

174

الف�صل 11

التنمية امل�ستدامة

ن�شاط مدر�سي منوذجي :غداء بنفايات �أقل
متت مناق�شة عمليات �إعادة التدوير يف جميع مدار�س جمموعة AMSI

الدولية للحلول الرتبوية ،مع الطالب الذين انخرطوا يف هذه العمليات،
من فرز النفايات لإعادة تدويرها �إىل �شراء منتجات �صنعت من مواد
�أعيد تدويرها .وحظي م�شروع «علبة الغداء الأقل نفايات» ب�أكرب دعم،
حيث عمل الطالب على تخفي�ض �إنتاجهم للنفايات من خالل �إعادة
ا�ستعمال الأوعية وا�ستبدال املواد التي ترمى بعد اال�ستعمال مبواد
�صاحلة لإعادة اال�ستعمال.

مت تنفيذ امل�شروع يف املدر�سة اللبنانية قي قطر واملدر�سة الدولية ـ الكورة
يف �شمال لبنان ،فا�ستك�شف املعلمون والطالب كيف ميكن ا�ستعمال
النفايات التي تتحلل بيولوجي ًا ك�أ�سمدة ع�ضوية ،وكيف ُتفرز النفايات
ال�صلبة لإعادة تدويرها .وعملوا على خف�ض انتاجهم للنفايات ،وتناق�شوا
يف م�سائل تغري املناخ و�أمور بيئية �أخرى .ونقل الطالب احلقائق التي
تو�صلوا �إليها �إىل �أ�سرهم و�أ�صدقائهم ،رافعني الوعي لدى �أفراد املجتمع.

البيئية ال�ساحلية
مناطق �سكنية ،والق�ضاء على الأنظمة
ّ
احل�سا�سة كم�ستنقعات املنغروف وال�شعاب املرجانية
ّ
ال�سياحية ،كما هي احلال يف
التنمية
ب�سبب
وال�شواطىء
ّ
�ساحلية كثرية
مناطق
البحر الأحمر وخليج العقبة ويف
ّ
اخلليجي.
من دول جمل�س التعاون
ّ

جهود مطلوبة
ال تو�ضح املعلومات املتوافرة حالي ًا املدى الذي بلغته
البلدان العربية يف التعويل على االقت�صاد البيئي
واحل�سابات البيئية يف عملية التخطيط التنموي ،و�إن
تكن اليوم تعمل على دعم الق�ضايا البيئية و�إعداد خطط
العمل البيئي� .إال �أن ق ّلة احلزم يف و�ضع الت�شريعات
مو�ضع التنفيذ تقف عائق ًا رئي�سي ًا �أمام حت�سني و�ضع
البيئة يف املنطقة.
حققت البلدان العربية تقدم ًا ملحوظ ًا يف الت�صدي
لتحديات اال�ستدامة البيئية� .إال �أن حتقيق هذه
اال�ستدامة يتطلب مقدار ًا �أكرب من اجلهود امللمو�سة
ل�ص ْون املوارد الطبيعية وحمايتها ،خ�صو�ص ًا الطاقة
َ
واملاء والرتبة ،بغية حت�سني طرائق ا�ستخدام املوارد غري
القابلة للتجدد ،مثل النفط والغاز ومعظم املياه اجلوفية،
وت�صحيح �إخفاقات ال�سوق عرب �إدراج البيئة يف جداول
احل�سابات الوطنية.
امللحة
ومن �ضمن اخلطوات العملية املطلوبة ت�أتي احلاجة ّ
اىل الت�صدي بجدية مل�س�ألة املعلومات البيئية املوثوقة.
وهذه غري متوافرة اال نادر ًا يف العامل العربي .ومن �أجل
ت�أمني ال�صدقية يف البيانات البيئية ،حتتاج الدول العربية
اىل اال�ستثمار املايل والتقني والب�شري يف جمال جمع
املعلومات ،و�إىل �إقامة �شبكات مراقبة بيئية تعمل على
جمع املعلومات ال�شاملة باتباع قيا�سات منهجية ،واعتماد
املعايري العاملية بالن�سبة اىل �ضمان نوعية البيانات
وا�ستمرارها .كما يحتاج العامل العربي اىل التفاعل مع
حتديات العوملة واالفادة من الفر�ص التي تتيحها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال ت�ستطيع �أي دولة عربية حتقيق
اال�ستدامة البيئية ،الناجمة عن دمج االعتبارات
البيئية يف التخطيط التنموي ،ما مل حتقِّ ق ال�شروط
الآتية :تقييم موارد البلد الب�شرية واملالية ك�أ�سا�س
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حقائق حول التنمية امل�ستدامة
• بلغ عدد �سكان الأر�ض عام  2010نحو  6.8بليون ن�سمة • ،ي�ضم العامل العربي �أكرب ن�سبة من ال�شباب يف العامل .والبنية
وهو يزداد �أكرث من � 250ألف �شخ�ص يف اليوم� ،أي �أكرث من  90العمر ّية ل�سكانه �أ�صغر بكثري من املع ّدل العاملي� ،إذ تبلغ ن�سبة
مليون ًا يف ال�سنة.
من هم دون الرابعة ع�شرة ( %38املعدل العاملي .)٪26
• ازداد �سكان العامل العربي من  77مليون ن�سمة عام  • 1950معدل الإنفاق على الأبحاث العلمية يف العامل العربي منخف�ض،
�إىل  385مليون ًا عام  ،2010ويتوقع �أن يبلغ  466مليون ن�سمة �إذ يبلغ نحو  %0.2من الناجت املحلي الإجمايل ،بينما يبلغ املعدل
العاملي  ،%1.4ويف الدول املتقدمة نحو .%4
�سنة .2025
• من متطلبات التنمية امل�ستدامة :تنظيم ا�ستخدامات
• يعي�ش �أكرث من ثلثي �سكان املنطقة العربية يف املدن.
الأرا�ضي ،حماية نوعية الهواء واملاء والرتبة� ،إدارة النفايات،
• تبتلي ال ّأم ّية نحو  65مليون را�شد عربي ،ثلثاهم من الن�ساء ،ت�شجيع الإنتاج الأنظف الأقل تلويث ًا وا�ستهالك ًا للطاقة واملوارد،
فيما يبلغ عدد الأطفال الذين ال يرتادون املدار�س  10ماليني رفع الوعي البيئي وت�شجيع اال�ستهالك امل�س�ؤول ،التخفيف من
طفل .وال ي�ستخدم االنرتنت �سوى  %0.6من العرب.
حدة الفقر ،دعم البحث العلمي البيئي.

لتقييم اخليارات املتاحة �أمامه ،وانتقال �صانعي القرار
من ال�سيا�سات العالجية اىل ال�سيا�سات الوقائية عرب
اعتماد الرزمة الكاملة من التقييمات البيئية وتقييم
�آثار امل�شاريع ،وا�ستخدام الو�سائل احلديثة يف االقت�صاد
البيئي التي ت�شمل :حتليل التكاليف والأرباح ،درا�سة
عن�صر املخاطرة ،احل�سابات البيئية ،بالإ�ضافة �إىل

حتقيق عدد من النقالت النوعية ،ومنها :االنتقال اىل
طور يتم فيه انتاج الطاقة وا�ستهالكها بكفاءة عالية
بعيد ًا عن �إحلاق الأذى بالبيئة ،واالنتقال اىل طور
من اال�ستقرار يف عدد ال�سكان ،واالنتقال اىل مرحلة
تعتمد على اال�ستثمار يف دخل املوارد الطبيعية بد ًال
من ا�ستنزاف ر�أ�سمالها.
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� .2سلوكيات �شخ�صية م�س�ؤولة
يف الق�ضايا املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة ،ت�ستطيع
�إدارات املدار�س والنوادي البيئية فيها ترويج بع�ض
املفاهيم ،مثل:

مع �شخ�صيات وجمموعات وم�ؤ�س�سات فاعلة لو�ضع
برامج يكون لها �أثر مبا�شر يف امل�ستويات الأ�سا�سية
للمعي�شة والتعليم.

• العمل على تعديل �أمناط اال�ستهالك والتحول اىل
ا�ستعمال املوارد الطبيعية بكفاءة ،للحد من الهدر
وت�أمني اال�ستمرار .ومن املمار�سات ال�سليمة :االقت�صاد
يف ا�ستهالك الطاقة واملياه واملنتجات على �أنواعها،
والتقليل من �إنتاج النفايات ،وجتنب تلويث البيئة.

• الرتويج للمنتجات «اخل�ضراء» :ت�شجيع النا�س على
�شراء «منتجات �صديقة للبيئة» متى كانت متوافرة.

• امل�ساعدة على ن�شر الوعي يف املجتمع حول ق�ضايا
ال�سكان والتنمية امل�ستدامة ،عرب طرق خمتلفة ت�شمل
املل�صقات والكتيبات واللقاءات مع خرباء و�سواها.
• العمل لتح�سني م�ستوى املعي�شة يف املجتمع التعاون

• امل�ساعدة على و�ضع برامج خا�صة للمر�أة :ان و�ضع
برامج تفتح �أمام املر�أة مزيد ًا من الفر�ص لدخول جمال
العمل ي�ساعد يف تطوير املجتمع اقت�صادي ًا وثقافي ًا
وبيئي ًا.
• تنظيم م�ؤمترات �شبابية وندوات ومعار�ض حول
ق�ضايا لها عالقة بال�سكان ،ودعوة ال�سكان وامل�س�ؤولني
وو�سائل االعالم وتالميذ املدار�س حل�ضورها.

 .3اخترب معلوماتك حول التنمية امل�ستدامة
�ضع عالمة �صح (�) �أو خط�أ (� )xأمام اجلمل الآتية:
1 .1ــــــــــــ يعتمد مبد�أ التنمية امل�ستدامة على تر�شيد 6 .6ــــــــــــ تو�سع املدن والهجرة من الريف ي�ؤديان �إىل
زيادة امل�شاكل البيئية.
ا�ستهالك املوارد الطبيعية.

الأجوبة ال�صحيحة:

� .1صح
� .2صح
 .3خط�أ
� .4صح
 .5خط�أ

� .6صح
� .7صح
 .8خط�أ
 .9خط�أ
� .10صح
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2 .2ــــــــــــ يرتب االرتفاع يف معدل النمو ال�سكاين �أعباء 7 .7ــــــــــــ �أثر النا�س يف بيئتهم ال يعتمد فقط على
�أعدادهم و�إمنا �أي�ض ًا على م�ستويات ا�ستهالكهم
ثقيلة على الرتبة والطاقة واملاء والهواء.
للموارد الطبيعية.
3 .3ــــــــــــ معدل عمر ّ
ال�سكان يف العامل العربي �أعلى
8 .8ــــــــــــ يعي�ش �أقل من  %50من العرب يف املدن.
املعدل العاملي.
بكثري من ّ
4 .4ــــــــــــ العالقة وثيقة بني حت�سن م�ستوى اخلدمات 9 .9ــــــــــــ معدل منو املدن يف العامل العربي �أقل مما
هو يف بقية �أنحاء العامل.
ال�صحية وارتفاع عدد ال�سكان.
5 .5ــــــــــــ ال عالقة بني م�ستوى التلوث وارتفاع عدد 1010ــــــــــــ الأبحاث العلمية البيئية عامل �أ�سا�سي يف
مكافحة التدهور البيئي.
ال�سكان.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
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قمي�ص قطني

معطف بال�ستيكي
خ�ضر وفاكهة

بي�ض و�ألبان

وعاء بال�ستيكي

�سلع جلدية

علبة معدنية
منتجات ورقية
كر�سي خ�شبي

قنينة زجاجية

بنزين

�سرتة
طا�س

نباتات

حيوانات

معادن

موارد متجددة

نفط
موارد غري متجددة

موارد الأر�ض

موارد متجددة يف مقابل موارد غري متجددة
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 .4ن�شاطات تطبيقية حول التنمية امل�ستدامة
الن�شاط  :1موارد متجددة يف مقابل موارد غري متجددة
الهدف:

ماذا تفعل:

التمييز بني املوارد التي ميكن تعوي�ضها وتلك التي ال
تع ّو�ض.

با�ستعمال الر�سم ،اطلب من التالميذ متييز املواد الأولية
امل�ستعملة يف �صنع كل �صنف وحتديد ما اذا كانت
متجددة �أو غري متجددة .و�أثناء النقا�ش� ،أبلغ التالميذ
�أن الألومنيوم والق�صدير والفوالذ والبرتول كلها موارد
غري متجددة� .ساعد التالميذ ليفهموا �أن بع�ض املواد
غري متجددة لأنها نتيجة عمليات جيولوجية ا�ستغرقت
ماليني ال�سنني حتى اكتملت .واملوارد غري املتجددة
حمدودة امل�صادر وعندما ت�ستهلك يق�ضى عليها نهائي ًا.

ان�سخ «�شجرة املوارد» يف ال�صفحة ال�سابقة ووزع ن�سخ ًا
منها على تالميذ ال�صف .وميكن تق�سيم التالميذ اىل
خم�س جمموعات �أو �ست .وكل جمموعة ميكن ان تقدم
عر�ض ًا موجز ًا.

الورق والكرتون ي�أتيان من م�صدر متجدد هو اخل�شب
(الأ�شجار) ،لكن اخل�شب ي�ستهلك بوترية �أ�سرع من
امكانية انتاجه طبيعي ًا.

ما حتتاج اليه:

اح�صل على جمموعة متنوعة من الأ�شياء التي ترمى
عادة مع النفايات .ويجب �أن ت�شمل املجموعة عينات من
منتجات نا�شئة عن موارد طبيعية متجددة و�أخرى غري
متجددة.

يف ختام النقا�ش يجب �أن يكون التالميذ قادرين على
و�ضع �أي قطعة من النفايات ال�صلبة يف فئات املوارد
املتجددة وغري املتجددة.
ميكن ،مث ًال ،اال�سرت�شاد مبا ي�أتي:
 .1علب �ألومنيوم ،من البوك�سيت (غري متجددة).
 .2علب فوالذ مطلية بالق�صدير ،من احلديد والق�صدير
(غري متجددة).
 .3قوارير زجاجية ،من الرمل وكربونات ال�صوديوم
وحجر الكل�س (غري متجددة ،لكن بكميات وافرة).
 .4ورق ،من اخل�شب (متجدد).
 .5كرتون ،من اخل�شب (متجدد).
 .6نفايات ع�ضوية ،كق�صا�صات النباتات وبقايا الطعام
(متجددة).
� .7أوعية �أو �أكيا�س بال�ستيكية ،من البرتول (غري
متجددة).

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
الن�شاط  :2املدر�سة امل�ستدامة

الهدف:

هذا الن�شاط ي�ساعد التالميذ يف تفح�ص موارد الطاقة
املختلفة التي ت�ستعمل يف غرفة الدر�س ،والأماكن
التي تهدر الطاقة فيها ،وكيف ميكن اال�ستفادة من
م�صادر الطاقة املتجددة.

ماذا تفعل:

مهمتك هي العمل مع فريق �صغري لتفح�ص ا�ستعمال
الطاقة يف غرفة �صفك ،وحتديد �أف�ضل الطرق
ال�ستهالك الطاقة ،ومن ثم ا�ستعمال هذه املعلومات
لت�صميم غرفة در�س م�ستدامة.
 .1الطاقة يف غرفة ال�صف :تفح�ص غرفة �صفك،
وحاول حتديد جميع حمتوياتها امل�ستهلكة للطاقة،
ومن ثم حاول حتديد �أنواع هذه الطاقة وم�صادرها.
 .2ا�ستهلكها وال تبددها :لقد حددت �أنواع وم�صادر
الطاقة املختلفة التي ت�ستهلك يف غرفة �صفك ،وحان
وقت التفكري يف الطاقة التي تهدر.
كمثال ،فكر كم هي مريحة ودافئة غرفة �صفك يف

ال�شتاء� .إن بع�ض الطاقة احلرارية املنبعثة من جهاز
التدفئة الكهربائي يف الغرفة حتافظ على درجة حرارة
مريحة ،لكن بع�ضها يت�سرب خارج ًا من خالل اجلدران
وال�سطوح ال�سيئة العزل وعرب النوافذ والأبواب التي
ترتك مفتوحة ،وعرب نظم التهوئة.
 .3غرفة الدر�س امل�ستدامة :الآن �أ�صبحت لديك
فكرة عن �أنواع الطاقة امل�ستهلكة يف غرفة در�سك،
وكيف ميكن �أن يهدر بع�ضها بد ًال من �أن ينفع.
لكن ال�س�ؤال هو« :هل بامكانك �أن حت�سن الو�ضع؟»
�إن مهمتك الآن هي ت�صميم غرفة در�س م�ستدامة
مقت�صدة بالطاقة.
فقد احلرارة هو �أكرب مبدد للطاقة ،لذلك فكر يف طرائق
خمتلفة النتقال احلرارة ،وكيف ميكن تخفي�ض
االنتقال احلراري غري املرغوب فيه.
وتذكر �أن االقت�صاد بالطاقة يعني:
• خف�ض كمية الطاقة التي ن�ستهلكها.
• ا�ستعمال الطاقة التي نحتاج اليها بكفاءة �أكرب.
• ا�ستعمال مزيد من املوارد املتجددة النتاج الطاقة.
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الن�شاط  :3الذهاب اىل املدر�سة
الهدف:

ي�ستطلع التالميذ رفقاءهم يف ال�صف ليتعرفوا على و�سيلة
النقل التي ي�ستعملها كل منهم للو�صول اىل املدر�سة .هذا
الن�شاط يجعل التالميذ يفكرون يف تنقالتهم وي�شجعهم
على التحاور .وهو منا�سب ل�صف جديد يف بداية ال�سنة
الدرا�سية .بامكان التالميذ مقارنة تنقالتهم ،وحتديد
ما اذا كانت هناك �أجزاء من الرحلة ميكن القيام بها مع ًا.
كذلك ي�ستطيعون �أن يح�سبوا امل�سافات التي يقطعونها
بالكيلومرتات با�ستعمال كل و�سيلة نقل.

ما حتتاج اليه:

• خرائط حملية
• خيط� ،أو و�صلة على االنرتنت
• ا�ستمارة «الذهاب اىل املدر�سة»

�أنا �أم�شي

ماذا تفعل:

 .1يختار التالميذ و�سيلة النقل التي ي�ستعملونها للجزء
الأطول من رحلتهم.
 .2يكملون اال�ستطالع ويح�سبون املجموع لكل نوع من
و�سائل النقل التي ي�ستعملونها للذهاب اىل املدر�سة.
 .3بعد ذلك يحددون امل�سافة التي يقطعونها با�ستعمال
كل نوع .هناك عدة و�سائل للقيام بذلك.
 .4با�ستعمال خرائط حملية مبقيا�س كبري ،وخيط،
ميد التالميذ اخليط على الطريق التي ي�سلكونها ،ومن
ّ
ثم ي�ستعملون حتويل املقيا�س لتحديد امل�سافة التي
يقطعونها.
 .5اذا كانوا ي�أتون يف �سيارة �أو حافلة ،بامكانهم �أن ي�س�ألوا
ال�سائق عن امل�سافة التي يقطعونها.
 .6يف بع�ض البلدان ،ي�ستطيع التالميذ ا�ستعمال جهاز
خا�ص ال�ستك�شاف الطرق �أو مواقع الكرتونية على
االنرتنت ،لتحديد امل�سافة التي يقطعونها.

متابعة:

• ار�سم ر�سوم ًا بيانية لعر�ض البيانات.
• ناق�ش و�سائل النقل امل�ستدامة ،وتبني ما �إذا كان
با�ستطاعة �أي من التالميذ االنتقال مع ًا.
• ا�ستطلع �آراء بقية تالميذ املدر�سة ،و�أ�ضف النتائج
التي تو�صلوا اليها اىل ر�سومك البيانية.
• كرر الن�شاط يف نهاية ال�سنة الدرا�سية ،وتبني ما اذا
�أي �شيء تغري.
• من يقطع �أبعد م�سافة؟
• ما معدل امل�سافة التي يقطعها التالميذ يوميا؟ً
• �شجع التالميذ على التحدث حول الو�سائل امل�ستدامة
للذهاب اىل املدر�سة.
• هل بامكان بع�ض التالميذ االنتقال مع ًا؟
• ار�سم خريطة للمنطقة وحدد عليها الطرقات التي
يتم �سلوكها وو�سائل النقل التي ت�ستعمل للذهاب اىل
املدر�سة.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
مواقع مفيدة على االنرتنت
تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية:

www.afedonline.org

م�شروع املدار�س امل�ستدامة ـ هيئة البيئة يف �أبوظبي:

sustainableschools.ead.ae

اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا (�إ�سكوا):

www.escwa.un.org

برنامج الأمم املتحدة للبيئة ـ التنمية احل�ضرية ،مبادرة الفقر والبيئة:

www.unpei.org

مكتب الأمم املتحدة لل�ش�ؤون االجتماعية واالقت�صادية -ق�سم التنمية
امل�ستدامة:

www.un.org/esa/dsd

�صندوق ال�سكان العاملي:

www.unfpa.org

الأمم املتحدة ـ معلومات ون�شاطات بيئية:

www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/mdgs

معلومات بيئية:

www.environmental-information.com/

منظمة «اق�ضوا على الفقر بحلول :»2015
منظمة «كافحوا الفقر»:
برنامج حتدي املدار�س:

endpoverty2015.org

standagainstpoverty.org

www.coolschoolchallenge.org
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ájÉªM ,»YÉªà˘L’G Qƒq˘£˘à˘dG ,…OÉ˘°üà˘b’G ƒ˘ª˘æ˘dG :á˘KÓ˘K
.áÄ«ÑdG
á˘∏˘«˘d ÚH á˘eGó˘à˘ °ùŸG á˘ «˘ ª˘ æ˘ à˘ dG Ωƒ˘ ¡˘ Ø˘ e ô˘ ¡˘ ¶˘ j ⁄ ˜
Ée òæe É¡dhGóJ ºàj ¢ù°SGC ≈∏Y ºFÉb ƒg πH ,ÉgÉë°Vh
QÉ£N’CG »©j ⁄É©dG GCóH ÚM ,Oƒ≤Y áKÓK ≈∏Y ójõj
äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ≈∏Y ÖcƒµdG Gòg IQób ¬LpGƒJ »àdG
OQGƒŸG ¿GCh ,á˘«˘YGQõ˘ dGh á˘ «˘ YÉ˘ æ˘ °üdG kÉ˘ °Uƒ˘ °üN ,¬˘ fÉ˘ µ˘ °S
»g É¡d ô°üM ’ ¿GC ¢VQ’CG ¿Éµ°ùd ¬nÑu°oT »àdG á«©«Ñ£dG
.∞«ﬂ ƒëf ≈∏Y IOhóﬁ ™bGƒdG ‘
ƒgh ,áª°ùf ÚjÓH 6^8 ƒëf ¢VQ’CG ¿Éµ°S OóY ≠∏Ñj ˜
øe ÌcGC …GC ,Ωƒ«dG ‘ ¢üî°T ∞dGC 250 øe ÌcÉCH OGOõj
330 ƒëf á«Hô©dG á≤£æŸG º°†Jh .áæ°ùdG ‘ kÉfƒ«∏e 90
Gòg .ájô°†◊G ≥WÉæŸG ‘ º¡æe %56 ¢û«©j ,áª°ùf ¿ƒ«∏e
OQGƒŸGh »˘°VGQ’CG ≈˘∏˘Y á˘∏˘«˘≤˘K AÉ˘Ñ˘YGC »˘Nô˘j ÊÉ˘µ˘°ùdG ƒ˘ª˘æ˘dG
.á«YÉªàL’G äÉeóÿGh á«©«Ñ£dG
äÉeGóîà°SG º«¶æJ :áeGóà°ùŸG á«ªæàdG äÉÑ∏£àe øe ˜
,äÉjÉØædG IQGOGE ,áHÎdGh AÉŸGh AGƒ¡dG á«Yƒf ájÉªM ,»°VGQ’CG
á˘bÉ˘£˘∏˘d Ék˘cÓ˘¡˘à˘°SGh Ék˘ã˘jƒ˘∏˘J π˘b’CG ∞˘¶˘f’CG êÉ˘à˘f’G ™˘«˘é˘°ûJ
,∫hƒD°ùŸG ∑Ó¡à°S’G ™«é°ûJh »Ä«ÑdG »YƒdG ™aQ ,OQGƒŸGh
.»Ä«ÑdG »ª∏©dG åëÑdG ºYO ,ô≤ØdG IóM øe ∞«ØîàdG

.É¡YGƒfGC ≈∏Y äÉéàæŸGh √É«ŸGh ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG ‘ ó°üàbG ˜
.äÉjÉØædG êÉàfG øe π∏bh ,∂àÄ«H åjƒ∏J ÖæŒ ˜
.á«©«Ñ£dG OQGƒŸGh áÄ«ÑdG áeÓ°S »YGôJ »àdG zAGô°†ÿG{ äÉéàæŸG ∑Ó¡à°S’ êhuQ ˜
.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ÉjÉ°†b ∫ƒM ™ªàÛG ‘ »YƒdG á«ªæJ ≈∏Y óYÉ°S ˜
.á«ªæàdGh áÄ«ÑdÉH ábÓY É¡d ÉjÉ°†b ∫ƒM á«HÉÑ°T äGô“ƒDe ‘ ∑QÉ°T ˜
.∂£«ﬁ ‘ ádÉ°SôdG √òg ô°ûfG ˜

لوحة معلومات حول التنمية امل�ستدامة
www.mectat.com.lb

www.afedonline.org • E-mail: info@afedonline.org

ميكن تنزيلها عن موقع الدليل الإلكرتوين
www.afedonline.org

Roll Up  �سنتم وو�ضعها على200 x 80 وطبعها حتى قيا�س
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