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�إدارة النفايات

يتجاوز معدل �إنتاج النفايات ال�صلبة يف بع�ض البلدان العربية
 1.5كيلوغرام للفرد يومي ًا ،وهذا من �أعلى املعدالت يف العامل
نحن اليوم ننتج نفايات �أكرث من �أي وقت م�ضى .لذلك من املهم
ن�ضر بال�صحة العامة �أو ن�ؤذي
�أن نتخل�ص منها ب�أمان ومن دون �أن
ّ
البيئة .النا�س يرمون كل �سنة نفايات قد تبلغ ع�شرة �أ�ضعاف
وزن ج�سمهم ،وال�صناعة تنتج نفايات �أي�ض ًا ،وكثري منها ُيطمر
�أو يحرق �أو يلقى يف الطبيعة.

حاجة اىل الطاقة واملواد الأولية النتاج الأ�شياء التي نرميها،
وعملية ت�صنيعها تلوث الهواء وتلوث املياه وت�سبب �أ�شكا ًال �أخرى
من الدمار البيئي� .أما اذا �أعدنا ا�ستعمال نفاياتنا ،فاننا ال نخفف
�أزمة مطامرنا فح�سب ،بل نخفف �أي�ض ًا كثري ًا من م�شاكلنا
البيئية الأخرى.

�إننا نغرق يف القمامة ،ومن ي�صفنا ب�أننا جمتمع مبدِّ د ال يجايف
احلقيقة .ومما يزيد الو�ضع �سوء ًا تناق�ص الأماكن التي ميكن
طمر النفايات فيها .والتخل�ص من النفايات يف مطمر قد يخلق
م�شاكل للمنطقة املجاورة ،فال�سوائل املرت�شحة ميكن �أن ت�سمم
االمدادات املائية والرتبة .وغاز امليثان ،الذي ينتج �أي�ض ًا يف املطامر،
ميكن �أن يرتاكم وينفجر عندما ت�شعله �شرارة.
لكن امل�شكلة هي �أعمق من التخل�ص من النفايات .فهناك

هناك حالن رئي�سيان للحد من م�شكلة النفايات .الأول يدعى
«االنتاج الأنظف»� ،أي �أن تكون ال�صناعات �أكرث كفاءة بحيث
ت�ستعمل مواد �أقل وتنتج نفايات �أقل .والثاين هو تقليل كمية
النفايات ،بالتخفيف من الهدر و�إعادة اال�ستعمال ،ف�ض ً
ال عن تدوير
النفايات ،مثل الورق والكرتون والبال�ستيك والزجاج واملعادن
وف�ضالت احلدائق وحتى ال�سيارات .وال بد من جعل املطامر
واملحارق �أكرث �أمان ًا بحيث ال تلحق �ضرر ًا بالبيئة.
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 .1معلومات عامة
ت�ؤثر النفايات ت�أثري ًا مبا�شر ًا على البيئة .فتلوث املياه
ميكن �أن ينتج لي�س فقط من �إلقاء النفايات مبا�شرة يف
البحريات والأنهار والبحر ،وامنا �أي�ض ًا من جريان مياه
املطر ومن ارت�شاح ال�سوائل امللوثة من مكبات النفايات.
وتلوث الهواء ميكن �أن ينتج من احلرق الع�شوائي
للنفايات ،ومن غازات تنطلق من املطامر نتيجة حتلل
النفايات .واالحتكاك املبا�شر بالنفايات ميكن �أن ي�شكل
يف بع�ض احلاالت خطر ًا على الأفراد وعلى عمال جمع
النفايات ومعاجلتها .وقد ت�ؤوي املطامر غري ال�صحية
واملكبات املك�شوفة ح�شرات ناقلة للأمرا�ض ،وقد تكون
�أي�ض ًا �سبب ًا الندالع حرائق .وكثري ًا ما تنتج حرائق الغابات
من �إلقاء نفايات يف مكبات مك�شوفة.
من جهة �أخرى ،يحدث الت�صريف الع�شوائي للنفايات
ال�سائلة واملياه املبتذلة تلوث ًا فيزيائي ًا وكيميائي ًا وبيولوجي ًا
للمياه واملجاري ال�سطحية واجلوفية ،وللبيئة البحرية،
وللأرا�ضي التي تخ�سر من قيمتها ،كما يعر�ض ال�سكان
لأخطار �صحية.

ن�شاط مدر�سي منوذجي 10.000 :بطارية لإعادة التدوير
بعد �أن جمع نادي البيئة يف مدر�سة عني املري�سة الر�سمية نحو
خم�سني بطارية يف مباراة التدوير التي نظمها الربملان البيئي
لل�شباب ،وادراك ًا من طالبه ب�أهمية ا�ستمرار هذا الن�شاط ،متكن
بامل�صادفة من احل�صول على نحو ع�شرة �آالف بطارية من«�ساعاتي»
(م�صلح �ساعات) كان يجمعها منذ �أكرث من �سبعة �أعوام .ال�ساعاتي
مل يرم البطاريات،
وكان بانتظار طريقة
�سليمة للتخل�ص
منها ،نظراً ملا
حتويه من مواد
�سامة وخطرة ت�ضر
بال�صحة والبيئة.
فوجد من ي�أخذ منه
البطاريات
هذه
التي �سوف تر�سل
اىل فرن�سا ملعاجلتها
بالطرق املنا�سبة.

النفايات ال�صلبة
يتم التخل�ص من املخلفات ال�صلبة �أو �شبه ال�صلبة
باعتبارها لي�ست ذات قيمة ت�ستحق االحتفاظ بها ،و�إن
تكن لها قيمة يف موقع �آخر �أو ظروف �أخرى من خالل
�إعادة اال�ستخدام �أو التدوير .وهي تت�ضمن املخلفات
ال�صلبة البلدية� ،أي القمامة التي تنتج من املنازل
واملن�ش�آت التجارية والتعليمية وال�شوارع واحلدائق
وغريها ،واملخلفات ال�صلبة ال�صناعية التي قد حتتوي
على مكونات خطرة مثل املواد الكيميائية واملعادن
الثقيلة ،وخملفات الهدم والبناء و�شق الطرق ،وخملفات
الرعاية ال�صحية التي تنتج من امل�ست�شفيات ووحدات
تقدمي اخلدمات ال�صحية ،وخملفات معاجلة مياه
ال�صرف ال�صحي وال�صناعي ،واملخلفات الزراعية وهي
قابلة العادة التدوير واال�ستفادة منها يف انتاج الطاقة �أو
يف انتاج �سماد و�أعالف للحيوانات.
ينتج العامل العربي نحو  250.000طن من النفايات ال�صلبة
كل يوم ،ينتهي معظمها من دون معاجلة يف مكبات
ع�شوائية .ويعالج �أقل من  %20ح�سب الأ�صول �أو يتم
التخل�ص منه يف املطامر ،فيما يعاد تدوير ما ال يزيد على
 .%5ويبلغ �إنتاج الفرد الواحد من النفايات ال�صلبة البلدية
يف بع�ض البلدان العربية ،مثل الكويت وال�سعودية
واالمارات� ،أكرث من  1.5كيلوغرام يف اليوم ،ما يجعله من
�أعلى امل�ستويات يف العامل .ي�ضاف �إىل ذلك �أن املناطق
العربية التي ت�شهد منو ًا اقت�صادي ًا وح�ضري ًا �سريع ًا تنتج
�أي�ض ًا الكثري من خملفات الهدم والبناء .لذلك ،ف�إن �أحد
امل�ضاعفات الثانوية للنمو االقت�صادي املتزايد واالزدهار
هو تزايد م�ستويات �إنتاج الفرد من النفايات.
يتوقف اختيار طرق التخل�ص من املخلفات ال�صلبة على
تكاليفها و�أبعادها البيئية .ومن هذه الطرق التخمري
الهوائي �أو الالهوائي ،وهو عملية بيولوجية �شائعة
لتحويل املواد الع�ضوية املوجودة يف املخلفات ال�صلبة
اىل مواد ع�ضوية ثابتة تعرف با�سم ال�سماد الع�ضوي
�أو «كومبو�ست» .وهناك املطامر ال�صحية للمخلفات،
وهي من�ش�آت يتم حفرها يف الأر�ض وتهيئتها بطريقة
علمية مدرو�سة لو�ضع املخلفات البلدية ال�صلبة .وهنالك
التدوير ،وهو فرز بع�ض املواد واعادة ت�صنيعها النتاج
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منتجات جديدة .ويعد تدوير املخلفات الورقية ذا �أهمية
بيئية خا�صة ،لأنه ي�ساهم يف خف�ض ا�ستنزاف الغابات
ال�ستخدام الأخ�شاب يف �صناعة الورق .كذلك تدوير
املخلفات البال�ستيكية ،لأنها بطيئة التحلل وت�شغل
حيز ًا كبري ًا يف مطامر النفايات ،كما �أن حرقها ينتج
غازات م�ضرة باالن�سان والبيئة ويعتقد �أن بع�ضها ي�سبب
ال�سرطان وت�شوهات وراثية.
ميكن توليد الكهرباء كمنتج جانبي من عملية التخمري
الالهوائي للنفايات الع�ضوية ،التي تتحلل بكتريي ًا
لتتحول �إىل �سماد ع�ضوي� .أما معاجلة النفايات باحلرق
فهي تقنية ميكن ا�ستخدامها يف املدن الكبرية ،حيث ال
تتوافر م�ساحات للطمر ،ولكن حمارق النفايات تتطلب
تقنيات متطورة و�ضوابط �شديدة للحد من االنبعاثات
ال�ضارة ،خ�صو�ص ًا الديوك�سني .وميكن توليد الطاقة
الكهربائية واحلرارية كمنتج جانبي حلرق النفايات .ويتم
اختيار �أ�ساليب معاجلة النفايات بح�سب موقع تولدها
ونوعيتها واالمكانات التكنولوجية واملالية املتوافرة .على
�سبيل املثال ،كلما ازدادت ن�سبة املواد الع�ضوية الرطبة
يف النفايات� ،أ�صبحت املعاجلة باملحارق �أقل جدوى
و�أعلى كلفة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه كثري ًا ما يحدث خلط بني «�إعادة
اال�ستعمال» و«�إعادة التدوير» .ففي احلالة الأوىل يتم
فرز بع�ض مكونات املخلفات البلدية ال�صلبة و�إعادة
ا�ستعمالها ،بعد تنظيفها ،من دون تعري�ضها لأي

معاجلة طبيعية �أو كيميائية �أو بيولوجية قد ت�ؤثر يف
�شكلها �أو يف تكوينها .على �سبيل املثال ،يتم يف بلدان
كثرية �إعادة زجاجات امل�شروبات الفارغة اىل املتاجر ،التي
تتوىل بدورها �إعادتها اىل ال�شركات املنتجة لتنظيفها
والت�أكد من �سالمتها ثم تعبئتها وطرحها يف الأ�سواق
مرة �أخرى� .أما يف حالة �إعادة التدوير ،فيتم فرز املواد
واعادة ت�صنيعها .وتتوقف �إعادة ا�ستعمال �أو تدوير
املخلفات على اجلدوى االقت�صادية لهذه العمليات.

النفايات ال�سائلة
املخلفات ال�سائلة �أو مياه ال�صرف هي املياه املتخلفة
بعد اال�ستخدام التي يجري التخل�ص منها .فمخلفات
ال�صرف ال�صحي (املجارير) تنتج عن ا�ستخدامات املياه
يف �أغرا�ض ال�شرب والأغرا�ض املنزلية والتجارية وغريها
من الأغرا�ض البلدية ،وتكون عادة حمملة باجلراثيم
وناقالت الأمرا�ض ومواد كيميائية خطرة ،خ�صو�ص ًا اذا
اختلطت مبياه �صرف �صناعي �أو زراعي� .أما خملفات
ال�صرف الزراعي فهي ال�سوائل الناجتة من ا�ستخدامات
املياه يف الري والزراعة التي متثل الن�سبة الكربى
ال�ستخدامات املياه يف غالبية الدول العربية ،وهي عادة
حمملة بالأ�سمدة واملبيدات .و�أما خملفات ال�صرف
ال�صناعي فهي ال�سوائل الناجتة من ا�ستخدامات املياه يف
الأن�شطة ال�صناعية وتكون عادة حمملة مبواد كيميائية،
بع�ضها خطر.
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ن�شاط مدر�سي منوذجي :درا�سة ميدانية ملواقع التلوث يف النبطية
حتت �شعار «الرتبية على التنمية امل�ستدامة»
و�أمام تفاقم م�شكلة التلوث بالنفايات ال�صلبة
وجماري ال�صرف ال�صحي يف منطقة النبطية
وت�أثريها على ال�صحة العامة وعلى البيئة،
قامت جلنة البيئة يف ثانوية ال�شهيد بالل فح�ص
بدرا�سة ميدانية لأماكن التلوث يف النبطية.
زار طالب ال�صف الثانوي الثاين مكب النفايات
قرب بلدة �أرنون ،واطلعوا على ال�ضرر البيئي
الذي ي�شكله .وتوجهوا اىل بع�ض الأماكن امللوثة
مبجاري ال�صرف ال�صحي يف بلدة النمريية
و�ضواحي ال�شرقية .ونقلوا م�شاهداتهم اىل رئي�س
احتاد بلديات ال�شقيف ،الذي اعترب �أن للبلديات
دوراً مهم ًا يف حماية البيئة� ،إال �أن الدور الأكرب هو
للمواطن« ،فالقوانني موجودة وهي تردع ،لكنها ال تطبق( ،بني الدوير و�أن�صار) و�إما قرب بلدة ال�شرقية ـ النبطية
وعندما ي�صبح كل مواطن م�س�ؤو ًال ننجح يف حماية البيئة» .حيث توجد �أر�ض م�شاع للدولة.
بالن�سبة اىل النفايات ال�صلبة ،اعترب رئي�س البلدية �أن
امل�شكلة «مزمنة» .وقال �إن لكل بلدية مكب نفايات خا�ص ًا
بها ،ترتاكم فيه نفاياتها .وقد دُ عيت وزارة البيئة لإيجاد
معامل ملعاجلة النفايات ال�صلبة .ف ُلزّمت �شركة �أوروبية
درا�سة بناء معمل لفرز النفايات يف منطقة النبطية،
وجاءت النتيجة �أن �أف�ضل مكان لبنائه هو �إما يف ب�صفور

وعن املياه املبتذلة ،قال �إن �إحتاد بلديات ال�شقيف يبذل
م�ساعي لبناء حمطة لتكريرها ،فامل�شكلة تتفاقم مع التزايد
ال�سكاين الكبري .والتقت اللجنة رئي�س بلدية النبطية،
الذي �أكد حر�ص البلدية على �أال ُيح�صر جمع النفايات يف
املنطقة ب�شركة واحدة ،وقد تقوم بتقدمي الأر�ض الالزمة
لبناء معمل فرز النفايات ال�صلبة.

يعد ت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي يف الوديان والأنهار
وعلى ال�شواطئ من �أهم م�صادر التلوث يف املناطق
العربية .وكثري ًا ما تروى املزروعات مبياه ال�صرف
غري املعاجلة ،لكن لهذا اال�ستعمال خماطره .ف�إ�ضافة
اىل لونها املنفر ورائحتها الكريهة ،حتتوي هذه املياه
على �أنواع كثرية من ناقالت الأمرا�ض ،كالبكترييا
والفريو�سات والطفيليات والديدان ،والعنا�صر الثقيلة
واملركبات الع�ضوية اخلطرة .لذلك �سنت بع�ض البلدان
قوانني لتنظيم ا�ستعمال مياه ال�صرف ال�صحي،
ف�أ�صبحت تخ�ضع ملعاجلة ثنائية ،و�أحيان ًا ثالثية ،قبل
�أن تروى بها املزروعات �أو احلدائق العامة .كما تفر�ض
قيود على �أنواع املحا�صيل التي ي�سمح ب�أن تروى بها،
وحتدد �أ�ساليب الري الواجب اتباعها .واملعاجلة الثنائية
ملياه ال�صرف ال�صحي تت�ضمن عمليات ميكانيكية �أو

بيولوجية يتم من خاللها تزويد �أنواع من البكترييا يف
مياه ال�صرف ال�صحي بالأوك�سيجني الذي ميكنها من
التكاثر والتهام املواد الع�ضوية املوجودة يف املخلفات،
فت�صبح املياه املعاجلة �صاحلة للري .اما يف املعاجلة
الثالثية ،وهي الأكرث تقدم ًا ،فتُزال عملي ًا جميع املواد
ال�صلبة والع�ضوية ،مبا فيها ناقالت الأمرا�ض ،فت�صبح
املياه �صاحلة لال�ستعماالت الزراعية واملنزلية �أي�ض ًا.
ت�ستخدم مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة للري يف
العديد من الأقطار .ففي الأردن ت�شكل نحو  %12من
املياه امل�ستخدمة يف الري .ويف ال�سعودية ت�ستخدم
مياه ال�صرف ال�صحي اخلا�ضعة ملعاجلة ثالثية يف
ري الأ�شجار املثمرة واملراعي والنباتات العلفية .ويف
الإمارات العربية املتحدة ت�ستخدم مياه ال�صرف
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حقائق عن ادارة النفايات
• معدل �إنتاج الفرد العربي من النفايات يعادل نحو يف املياه من دون معاجلة.
 0.7كيلوغرام يومي ًا ،ويتجاوز يف بع�ض املدن العربية
• ي�شكل حرق النفايات ب�أ�ساليب غري �سليمة �أحد �أهم
كيلوغرامني للفرد ،وهذا من �أعلى املعدالت يف العامل.
م�صادر الديوك�سني والزئبق .وي�سبب الديوك�سني
• يقدر �إجمايل الكمية املتولدة من املخلفات البلدية ال�صلبة ال�سرطان لدى الإن�سان ،بينما ي�ؤدي الزئبق �إىل الت�سمم
يف الدول العربية بنحو  250.000طن يومي ًا� ،أي نحو  90الع�صبي وي�ؤذي الكليتني والرئتني.
مليون طن يف ال�سنة ،وال تزيد كمية النفايات ال�صلبة التي
•  %80من النفايات االلكرتونية يف العامل ت�صدر �إىل �آ�سيا،
تخ�ضع للتدوير عن .%5
يذهب  %90منها �إىل ال�صني.
• تقدر اح�صاءات دولية �أن نحو  500بليون كي�س بال�ستيك
ت�ستعمل يف �أنحاء العامل كل �سنة ،يعاد تدوير �أقل من واحد • يبلغ العمر الن�صفي للن�شاط الإ�شعاعي لليورانيوم
امل�ستنفد ،الذي يعترب من خملفات املفاعالت النووية،
يف املئة منها.
 4.5باليني �سنة ،لذلك ميكن القول �إنه يدوم بفعالية «�إىل
• �أفادت درا�سات �أن ا�ضطرابات اجلهاز الع�صبي تزداد الأبد».
بن�سبة  %5لدى �أجنّة احلوامل اللواتي يقمن �ضمن م�سافة
كيلومرتين من مطمر للنفايات ،كذلك تزداد عيوب الأع�ضاء • ت�ستهلك �إعادة تدوير علب امل�شروبات  %5فقط من
التنا�سلية لدى ال�صبيان بن�سبة  ،%7وعيوب اجلدار الطاقة الالزمة ل�صنعها من خام الألومنيوم (البوك�سيت)
امل�ستخرج من املناجم ،مع ما ي�سببه ا�ستخراج اخلام
البطني لدى املواليد بن�سبة .%3
ومعاجلته من تلوث للبيئة .وتوفر اعادة تدوير
• من الأمرا�ض املهددة حلياة االن�سان التي تنقلها كائنات البال�ستيك نحو  %85من الطاقة الالزمة النتاجه من املواد
دقيقة يف مياه ال�صرف ال�صحي الكولريا والتيفوئيد اخلام .وي�ستهلك تدوير الزجاج  %10فقط من كمية الطاقة
والديزنطاريا .ومن الأمرا�ض الأخرى البلهار�سيا والتهاب الالزمة ل�صناعته من املواد الأولية اجلديدة.
الكبد وااللتهابات املعوية.
• �إن �إعادة تدوير طن واحد من الورق ي�ساهم يف توفري 17
• بع�ض امل�ستح�ضرات املنزلية ،مثل م�ساحيق اجللي �شجرة 230.000 ،ليرت مياه 4.200 ،كيلوواط كهرباء4 ،
والغ�سيل والتنظيف ومزيالت ال�شحوم ،ترتك خملفات براميل نفط 2.5 ،مرت مكعب من املطامر 28 ،كيلوغرام ًا من
ملوثات الهواء.
�سامة يف مياه ال�صرف.
• يف البلدان النامية ،يتم ت�صريف نحو مليوين طن من • الإدارة املتكاملة للنفايات تتمثل بثالث نقاط هي :تقليل
الف�ضالت الب�شرية (مياه املجارير غري املعاجلة) يف جماري الكمية من امل�صدر� ،إعادة اال�ستعمال حيث �أمكن� ،إعادة
املياه كل يوم ،ويتم ت�صريف  %70من النفايات ال�صناعية التدوير.
ال�صحي املعاجلة ثنائي ًا يف ري الأ�شجار بوا�سطة �أنظمة
التنقيط ،وتنت�شر حدائق عامة يف �أنحاء االمارات تروى
بهذه املياه .ويف الكويت تتم معاجلة نحو  %60من
مياه ال�صرف بتقنية «التنا�ضح العك�سي» (reverse
 )osmosisمما يجعلها موازية يف نقائها ملياه ال�شرب،
لكنها ال ت�ستعمل لهذا الغر�ض.

النفايات اخلطرة
ثمة خملفات متثل خطورة على �صحة الإن�سان والبيئة
عند ا�ستخدامها �أو تخزينها �أو معاجلتها �أو التخل�ص منها،
نتيجة خل�صائ�صها �أو كمياتها �أو تركيزاتها ،وهي تتطلب
طرق ًا خا�صة لتداولها والتخل�ص منها .وهناك م�صادر
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«بال�ستيكي» يعرب املحيط الهادئ �إىل جزيرة النفايات العائمة
�أكرب مكب للنفايات لي�س على الياب�سة ،بل ميتد مئات الكيلومرتات يف �شمال املحيط الهادئ .وقد
اكت�شفت رقعة النفايات ال�ضخمة هذه عام  ،1988وهي مبثابة �ساحة خردة غام�ضة عائمة يف �أعايل
البحار� .إنها النموذج مل�شكلة عاملية :بال�ستيك يبد�أ يف �أيد ب�شرية وينتهي يف املحيط ،وغالب ًا داخل
عب املحيط الهادىء فريق من املغامرين البيئيني يقودهم
معدة حيوان �أو حول عنقه .عام  ،2010رَ
البليونري والنا�شط البيئي ال�شاب ديفيد روت�شيلد ،انطالق ًا من مدينة �سان فرن�سي�سكو الأمريكية �إىل
�سيدين الأو�سرتالية ،على منت قارب �شراعي كاتاماران طوله  20مرتاً ،م�صنوع بكامله من القوارير
البال�سيتيكية� ،أطلق عليه ا�سم  .PLASTIKIوهدفت الرحلة التي ا�ستغرقت �أربعة �أ�شهر �إىل ت�سليط
ال�ضوء على حجم التلوث بالبال�ستيك و�أ�ضراره البيئية يف حميطات العامل .اجتاز القارب نحو 20
�ألف كيلومرت ،مركزاً على «جزيرة النفايات» التي متتد حتت �سطح املياه بني كاليفورنيا وهاواي.

خمتلفة للمخلفات اخلطرة ،مثل :الأن�شطة ال�صناعية التي
ت�ستخدم فيها �أو تنتج عنها مواد خطرة ،والأن�شطة الزراعية
(الأ�سمدة واملبيدات التي انتهى عمرها االفرتا�ضي �أو غري
ال�صاحلة لال�ستخدام ،وعبواتها الفارغة) ،والأن�شطة
البرتولية ،والأن�شطة ال�صحية (خملفات امل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات والعيادات اخلا�صة وال�صيدليات وخمازن
الأدوية) ،والأن�شطة البحثية واالختبارية (مواد كيميائية
منتهية ال�صالحية ،متبقيات التفاعالت) ،والعمليات
احلربية (الألغام الأر�ضية والبحرية غري املنفجرة)،
والقمامة واملخلفات البلدية (الأدوية التي انتهت فرتة
�صالحيتها ،واملواد الكيميائية ،والطالءات ،واملبيدات
احل�شرية وعبواتها الفارغة ،والبطاريات امل�ستهلكة،
وخملفات الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية ،ف� ً
ضال عن
خملفات املجازر التي حتتوي على حيوانات نافقة �أو بقايا
ذبائح ومتثل م�صدر خطر على ال�صحة العامة).
كثري ًا ما تبحث ال�صناعة ،وهي املنتج الرئي�سي للمخلفات
اخلطرة ،عن �أرخ�ص ال�سبل للتخل�ص من هذه املخلفات.
والطرق التقليدية امل�ستخدمة للتخل�ص من نحو  %75من
املخلفات اخلطرة يف الدول املتقدمة تت�ضمن الدفن يف
الأر�ض والتخزين (فوق �أو حتت �سطح الأر�ض) واحلقن
يف �آبار عميقة .ومنذ نحو ربع قرن ،مع زيادة الوعي العام
بالأخطار الناجمة عن املخلفات اخلطرة ،تبني �أن �آالف
املواقع لطمر هذه املخلفات اختريت ع�شوائي ًا ومل تتخذ فيها
الأ�ساليب الإدارية ال�سليمة ،وبذلك �أ�صبحت غري �آمنة.
ي�ؤدي الطمر غري ال�سليم للمخلفات اخلطرة �إىل �آثار
�صحية وبيئية خمتلفة ،بع�ضها معروف والبع�ض الآخر،
خ�صو�ص ًا الآثار البعيدة املدى ،ما زالت املعلومات عنه
�ضئيلة .ولكن هناك حاالت تو�ضح العالقة القوية بني
التعر�ض للمخلفات اخلطرة وزيادة الإ�صابة باللوكيميا
(�سرطان الدم) و�سرطان الكلى وا�ضطرابات اجلهاز
التنف�سي و�أمرا�ض �أخرى .وثمة طريقة �شائعة للتخل�ص
من املخلفات اخلطرة هي �إلقا�ؤها يف البحار �أو البحريات
�أو الأنهار .وقد �أدى هذا �إىل حدوث �آثار �سلبية كثرية على
احلياة املائية و�صحة الإن�سان .وتقوم بع�ض ال�صناعات
يف الدول ال�صناعية مبعاجلة خملفاتها اخلطرة معاجلة
مبدئية ،بالطرق الطبيعية �أو الكيميائية �أو البيولوجية،
لتقلي�ص حجمها �أو خف�ض درجة خطورتها ،قبل
التخل�ص النهائي منها .ويعد حرق املخلفات ال�صناعية
من الو�سائل الفعالة التي ت�ؤدي �إىل حتييد املركبات

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
اخلطرة املوجودة فيها ،لكن احلرق املن�ضبط طريقة
مكلفة ت�ستخدم عادة يف حالة تعذر ا�ستخدام الطرق
الأخرى املنخف�ضة التكاليف.
تعترب �إعادة التدوير من العنا�صر الهامة يف �إدارة املخلفات
اخلطرة .فمن الناحية البيئية ،ت�ساهم يف خف�ض كميات
بع�ض املكونات ،وبالتايل احلد من خطورة املخلفات،
قبل التخل�ص النهائي منها .جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن
عمليات تدوير املخلفات اخلطرة ،خا�صة املعدنية ،لي�ست
جديدة .ففي دول نامية كثرية م�صانع لتدوير اخلردة،
ب�صهرها وحتويلها �إىل منتجات جديدة .يف م�صر ،مث ًال،
كان معظم حديد ت�سليح املباين حتى وقت قريب ينتج
من اخلردة ،كذلك الأ�سالك النحا�سية .ويعد ت�صنيع
اخلردة من الأ�ساليب الهامة خلف�ض تراكم املخلفات
املعدنية ،مثل هياكل ال�سيارات القدمية والأجهزة
املنزلية امل�ستعملة .لكن �صناعة تدوير املخلفات اخلطرة
لها �آثارها البيئية التي ال ميكن جتاهلها ،ويجب جتهيزها
بالو�سائل ال�ضرورية للحد من انبعاث امللوثات �إىل الهواء،
وملعاجلة ما ينتج من خملفات �سائلة ،وللتعامل مع
املخلفات ال�صلبة املتولدة بطرق �آمنة بيئي ًا.
ويحتوي الكثري من املواد املنزلية ال�شائعة على مواد
كيميائية �سامة ،ما يجعل تخزينها �أو ا�ستعمالها �أو رميها
�أمر ًا خطر ًا .على �سبيل املثال ،مبيدات احل�شرات والزيوت
وال�شحوم و�سوائل التنظيف والبطاريات جميعها مواد
�سامة ت�ضر بال�صحة والبيئة .وكثري ًا ما يعاد ا�ستعمال
بع�ضها� ،أو يجري حرقها �أو اتالفها �أو رميها يف مقالع �أو
حقول� ،أو تفريغها بطريقة غري �شرعية يف الأنهار ومكبات
القمامة والأنفاق القدمية .ويعترب تداول النفايات اخلطرة
النا�شئة من ن�شاطات زراعية و�صناعية وطبية وح�ضرية،
وجمعها ومعاجلتها بطرق غري �سليمة ،من جوانب
ال�ضعف يف �إدارة النفايات يف املنطقة العربية.
هناك �أنواع من املخلفات اخلطرة التي تعترب «خا�صة»،
لأنها تنتج من م�صادر حمددة وتتطلب �أ�ساليب خا�صة

لتداولها والتخل�ص منها� .أول هذه املخلفات هي النفايات
الطبية التي تنتج من ت�شخي�ص الأمرا�ض والعالج يف
امل�ست�شفيات .و ُيفرت�ض و�ضعها يف �أكيا�س خا�صة
لتمييزها عن املخلفات العادية ،متهيد ًا للتخل�ص منها
بطرق �سليمة .والنفايات الطبية اخلطرة ثالثة �أنواع
(م َر�ض ّية) حتمل خطر
رئي�سية :نفايات باثولوجية َ
العدوى مثل �أكيا�س الدم والأبر واحلقن التي حتوي
بكترييا �أو فريو�سات ،ونفايات خا�صة �أهمها الكيميائية
وف�ضالت الأدوية واملواد امل�شعة ،ونفايات ع�ضوية مبا فيها
الف�ضالت الب�شرية من اجلراحة.
تعتمد حالي ًا و�سائل متنوعة ملعاجلة النفايات الطبية
اخلطرة .فت�ستخدم املحارق للنفايات ا ُملعدية واحلادة
والت�شريحية والكيميائية .ويعترب التعقيم البخاري،
�أو االوتوكليف ،البديل الأكرث ا�ستعما ًال للنفايات
ا ُملعدية والأجزاء والأع�ضاء الب�شرية ال�صغرية الناجتة
عن اجلراحة ،وهو يتلف اجلراثيم بحرارة البخار
و�ضغطه .وميكن ا�ستخدام �أجهزة �أوتوكليف �صغرية
يف امل�ست�شفيات ب�أحجام خمتلفة .ومن البدائل الأخرى
التعري�ض للموجات ال�صغرى� ،أو امليكروويف ،التي متيت
اجلراثيم وتبطل �ضررها.
مبا �أن معظم النفايات الطبية املعدية هي عبوات بال�ستيكية،
ف�إن م�شكلة احلرق الرئي�سية هي انبعاث مادة الديوك�سني
ال�سامة من احرتاق البال�سيتك .لكن هناك فوارق كبرية
بني الأنواع املختلفة من املحارق .فتلك امل�سموحة اليوم يف
الواليات املتحدة ،مث ًال ،تنتج  100مرة �أقل من الديوك�سني
عن تلك التي كانت م�سموحة قبل � 30سنة.
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النوع الثاين من املخلفات اخلطرة الذي ي�سرتعي الآن
اهتمام ًا متزايد ًا هو املخلفات الإلكرتونية ،التي ت�شمل
جميع الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية ،املنزلية واملكتبية
وغريها ،مبا يف ذلك �أجهزة الكومبيوتر القدمية.
وحتتوي هذه املخلفات على �أكرث من  1000مادة �أخرى
بكميات متفاوتة ،خمتلطة �أو ممتزجة باملكونات املختلفة
للأجهزة ،منها مواد ذات خطورة و�أخرى ذات قيمة �إذا

�أمكن تدويرها وا�سرتجاعها .من ذلك الر�صا�ص املوجود
يف ال�شا�شة الزجاجية لأجهزة التلفزيون والكومبيوتر،
والنيكل والكروم ومعادن ثقيلة �أخرى يف البطاريات،
والذهب والف�ضة يف بع�ض الأجهزة الطبية والهواتف
املحمولة .هذه املخلفات الإلكرتونية يتوجب جمعها
متهيد ًا لإر�سالها اىل مرافق تتوىل تفكيكها و�إعادة تدوير
ما ميكن من �أجزائها بطرق �سليمة �صحي ًا وبيئي ًا.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
النوع الثالث الرئي�سي من املخلفات اخلطرة اخلا�صة هو
املخلفات النووية ،التي تق�سم ح�سب م�ستوى �إ�شعاعها
�إىل منخف�ضة الإ�شعاعية ومتو�سطة الإ�شعاعية ومرتفعة
ويقدر حجم املخلفات املنخف�ضة الإ�شعاعية
الإ�شعاعيةَّ .
املرتاكمة يف العامل بنحو  7ماليني مرت مكعب،
واملتو�سطة الإ�شعاعية بنحو  3ماليني مرت مكعب،
واملرتفعة الإ�شعاعية بنحو مليون مرت مكعب.
وعادة يتم التخل�ص من املخلفات املنخف�ضة الإ�شعاعية
يف مدافن �أو من�ش�آت خا�صة حتت الأر�ض ،يفرت�ض �أن
تتم مراقبتها لفرتة ت�صل �إىل � 300سنة� .أما املخلفات
املتو�سطة الإ�شعاعية فيتم �صبها يف اال�سمنت ودفنها
يف مدافن خا�صة مع و�ضع نظام دقيق ملراقبة هذه
املواقع ومنع ا�ستخدامها لأية �أغرا�ض �أخرى نهائي ًا .و�أما
املخلفات املرتفعة الإ�شعاعية فيجري تخزينها يف خمازن
خا�صة ،اذ ال توجد حتى الآن طريقة مقبولة للتخل�ص
منها .ويدوم خطر بع�ض املخلفات النووية ملئات �آالف
ال�سنني ،وي�سبب ت�سربها �أو احرتاقها �أمرا�ض ًا خطرية
كال�سرطان ،و�أحيان ًا الوفاة فور ًا.

ال يوجد ّ
حل وحيد ب�سيط مل�شكلة النفايات .فادارتها ٍ
حتد
يواجه املجتمعات يف �أنحاء العامل وي�شكل م�س�ألة حا�سمة
بالن�سبة اىل التخطيط ا ُملدين .ويعتمد التوجه الع�صري
يف معاجلتها على ما ي�سمى «االدارة املتكاملة للنفايات»
يف عمليات جمعها ونقلها والتخل�ص منها .وهو يركز
�أو ًال على التقليل من كمية املخلفات املنتجة (وي�شمل ما
ي�سمى االنتاج النظيف يف ال�صناعات) ،ويعمد ثاني ًا اىل
فرز هذه املخلفات ،بحيث ميكن ثالث ًا �إعادة ا�ستعمالها
�أو تدويرها ب�إعادة ت�صنيع الورق والزجاج والبال�ستيك
واملعادن وغريها ،وت�سميد (تخمري) املخلفات الع�ضوية
حم�سن ًا للرتبة يغذي املزروعات .وال ّ
�شك يف �أن
لتحويلها ّ
جناح طريقة «التقليل والفرز والتدوير» يعتمد ب�شكل
�أ�سا�سي على حتول يف ال�سلوك اليومي للمواطن وعلى
وعيه لفوائدها بيئي ًا واقت�صادي ًا.
وقد بات �شعار )Reduce, Reuse, Recycle) 3R

�أي :التقليل ،اعادة اال�ستعمال ،التدوير) �شائع ًا عاملي ًا،
وهو يحث كل فرد على امل�شاركة الفعلية يف حل م�شكلة
النفايات املحلية والعاملية.
منظف لغ�سل ال�صحون

د

هان

�سائل لغ�سل
ال�صحون

من

ظ
فل

غ�س

ل امل
ال
ب
�

س

ملمع �أثاث

ملني ن�سيج

مذيب

�أدوية
منظف
�أر�ضيات

ملمع ف�ضة

مب ّي�ض

مواد كيميائية خطرة يف املنزل

معطر هواء
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� .2سلوكيات �شخ�صية م�س�ؤولة
ال ن�ستطيع دوم ًا احل�ؤول دون �إنتاج النفايات ،لكننا
ن�ستطيع تقليلها .و�إذا ا�ستخدمنا املواد لفرتة �أطول
وتعاطينا مع نفاياتنا بطريقة خمتلفة ،فلن ن�ضطر
اىل دفع كلفة �إ�ضافية للتخل�ص منها يف ما بعد.
هنا بع�ض االر�شادات العملية ال�شخ�صية للتقليل
من �إنتاج النفايات ومن ت�أثرياتها ال�صحية والبيئية:
• جتنب ا�ستعمال الأطباق والأكواب ولوازم املائدة
الورقية والبال�ستيكية.
• �أ�صلح الأ�شياء بد ًال من رميها �أو �شراء غريها ،و�أعط
غريك ما ال حاجة لك به.
• اخرت ال�سلع املعب�أة يف �أوعية قابلة لإعادة اال�ستعمال �أو
الت�صنيع ،وتلك املغلفة بب�ساطة.
• ا�ش ِ
رت منتجات تدوم طوي ًال بد ًال من تلك التي ترمى بعد
كل ا�ستعمال.
• اقت�صد يف الأكيا�س البال�ستيكية حني تت�س ّوق� ،أو
اجلب كي�س ت�س ّوق خا�ص ًا بك.
• �أعد ا�ستعمال كتبك القدمية بوهبها اىل مكتبة �أو اىل
�صديق �أو اىل متجر كتب.

• اقرتح على �إدارة مدر�ستك �أو عملك �أن تتفق مع جهة
تهتم بجمع النفايات الورقية (والزجاجية واملعدنية �أذا
�أمكن) العادة ت�صنيعها.
• ان كنت متلك حديقة ،ا�ستفد من ف�ضالت اخل�ضر
والفواكه ل�صنع �سماد ع�ضوي ملزروعاتك.
• ا�ستع�ض عن املنظفات ال�سامة مبواد ميكن حت�ضريها
يف البيت ،مثل مزيج �صودا اخلبز واخلل الأبي�ض
وال�صابون.
• طالب الهيئات املحلية بان�شاء مركز لتجميع الف�ضالت
املنزلية ال�سامة ،كالدهانات والبطاريات والأدوية والزيوت
القدمية ،من �أجل التخل�ص منها بطريقة �سليمة.
• ا�ستخدم الدهان املرتكز على املاء بد ًال من املذيبات
الكيميائية.
• ال حترق اخل�شب املطلي يف املوقد ،لأن احرتاقه يلوث
الهواء.
• طالب ال�صناعيني باعتماد �أ�ساليب «االنتاج الأنظف»
التي تولد كمية �أقل من النفايات.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية

 .3اخترب معلوماتك حول ادارة النفايات
�ضع عالمة �صح (�) �أو خط�أ (� )xأمام اجلمل الآتية:

 .4ن�شاطات تطبيقية حول �إدارة النفايات
الن�شاط  :1القمامة التي تختفي
الهدف:

�أن يخترب التلميذ عملي ًا ،تخمر النفايات الع�ضوية يف
الطبيعة.

ما حتتاج اليه:
خ�س
• ورقة ّ
• رف�ش �صغري

ماذا تفعل:

 .1فت�ش عن بقعة ميكنك �أن حتفر فيها حفرة عمقها
نحوى � 15سنتيمرت ًا.
� .2ضع ورقة اخل�س يف احلفرة واطمرها بالرتاب.
� .3ضع عالمة حيث كانت احلفرة.
 .4انتظر ب�ضعة �أ�سابيع ،ثم اذهب اىل حيث البقعة
واحفر من جديد.

ماذا �ستجد:

لن جتد ورقة اخل�س .لقد �أ�صبحت جزء ًا من الرتاب .هذا
يعني �أنك �أعدت تدوير «القمامة الع�ضوية» فا�صبحت
غذاء للنبات ميكن �أن ي�ساعد �شجرة �أو زهرة جماورة على
ً
النمو.

الأجوبة ال�صحيحة:

 .1خط�أ
 .2خط�أ
� .3صح
 .4خط�أ
� .5صح

2 .2ــــــــــــ التدوير و�إعادة الإ�ستعمال م�صطلحان
7 .7ــــــــــــ من اخلط�أ التعامل مع املخلفات االلكرتونية
لطريقة واحدة ملعاجلة املخلفات ال�صلبة.
با�ستهتار ،فهي خملفات خطرة.
3 .3ــــــــــــ يجب معاجلة مياه ال�صرف قبل ا�ستخدامها
8 .8ــــــــــــ الطريقة الأ�سلم للتخل�ص من املخلفات
لري املزروعات.
ال�صلبة هي املطامر.
4 .4ــــــــــــ �أ�سلم الطرق للتخل�ص من املخلفات اخلطرة
9 .9ــــــــــــ يجب ا�ستخدام �أكيا�س البال�ستيك بدل
هي دفنها.
�أكيا�س الورق عند الت�سوق.
5 .5ــــــــــــ تعد عبوات مبيدات احل�شرات وبع�ض
م�ساحيق التنظيف املنزلية من النفايات 1010ــــــــــــ يدوم الن�شاط الإ�شعاعي لليورانيوم «�إىل
اخلطرة.
الأبد».

� .6صح
� .7صح
 .8خط�أ
 .9خط�أ
� .10صح

1 .1ــــــــــــ كل املخلفات ال�صلبة ت�صلح للتخمري.

6 .6ــــــــــــ حمارق النفايات الطبية احلديثة جمهزة
بالو�سائل املختلفة للحد من انبعاث امللوثات �إىل الهواء.
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الن�شاط  :2وجبة غداء بال قمامة
الهدف:

�أن يتعلم التلميذ ،من خالل �أفكار عملية ب�سيطة،
امل�ساهمة يف تقليل حجم النفايات التي ينتجها.
ان وجبة غداء بال قمامة تعني �أن تتناول طعام الغداء من
دون �أن ترمي �أي خملفات �أو القليل جد ًا لدى االنتهاء.
هنا بع�ض الأفكار لتحقيق ذلك:

 .1احمل وعاء ال يتحول اىل قمامة ،مث ًال:

• كي�س ورق ت�ضع فيه طعامك ،وبعد ان ت�أكل احتفظ
بالكي�س ال�ستعماله يف اليوم التايل.
• علبة حتتوي على وجبة غداء .هذه ميكن �أن تدوم
ل�سنوات ،كما �أنها حتفظ الطعام من الأذى.
• كي�س قما�ش ت�ضع فيه وجبة الغداء وميكن ا�ستعماله
تكرار ًا .ا�صنعه بنف�سك ،كن خالق ًا.

 .2ال�سندوي�شات:

• �ضع ال�سندوي�ش �أو طعام ًا �آخر يف وعاء يعاد
ا�ستعماله.
• لف ال�سندوي�ش بورقة �ألومنيوم ،فهذه ميكن غ�سلها
واعادة ا�ستعمالها .وميكن �أي�ض ًا تدويرها.

 .3الوجبات اخلفيفة:

�أح�ضر معك حلوى �أو فاكهة من املنزل ،يف وعاء ميكن
�إعادة ا�ستعماله.

 .4امل�شروبات:

• حاول �أن حتمل احلليب �أو الع�صري يف «ترمو�س»
�صغري يحفظها .بع�ض علب وجبات الغداء تكون جمهزة
برتمو�س يف داخلها.
• ا�ش ِرت م�شروبات معب�أة يف �أوعية يعاد تدويرها.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
الن�شاط � :3أفكار من �أجل «تدوير» حفلتك
الهدف:

�أن يتعلم التلميذ ،من خالل �أفكار عملية ب�سيطة ،كيف
ميكنه تقليل حجم النفايات عند �إقامة احلفالت.

هنا بع�ض الأفكار:

تدور عادة ،فعندما تتلطخ بالطعام ال
• �صحون الورق ال َّ
يتم خلطها ب�أوراق �أخرى قابلة للتدوير وال بد من رميها.
• �أكواب الورق ي�صعب تدويرها �أي�ض ًا ،فعليها طبقة رقيقة
من البال�ستيك �أ�ضيفت ملنع ت�سرب ال�سائل منها.
• الأكواب وال�صحون البال�ستيكية لي�ست �أف�ضل بكثري،
فغالبيتها م�صنوعة من البولي�ستريين (مادة بي�ضاء
�شبيهة بالفلني) وهو بال�ستيك ي�صعب تدويره.

• من �أف�ضل الو�سائل لإعادة تدوير بقايا احلفالت �أن
تتجنب ا�ستعمال ال�صحون والأكواب التي ترمى بعد
اال�ستعمال .وبد ًال من ذلك ،ميكن ا�ستعمال �صحون
و�أكواب ميكن غ�سلها بعد انتهاء احلفلة.
• كثري من النا�س يرمون ال�شوك واملالعق وال�سكاكني
البال�ستيكية بعد انتهاء احلفالت ،لكن هذه ميكن غ�سلها
واعادة ا�ستعمالها الحق ًا ،فهي توفر املال واملواد الأولية.
• ت�ستطيع حت�ضري بطاقات دعوة معاد تدويرها
با�ستعمال ق�صا�صات ورق.
• ميكنك اعداد زينة حفلة با�ستعمال دوائر من ق�صا�صات
ورق ملون و�صور من جمالت و�سواها.
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الن�شاط � :4أن�شئ مطمراً �صحي ًا �صغرياً
الهدف:

تعريف التلميذ على كيفية �إن�شاء املطامر ال�صحية.

ما حتتاج اليه:

• �صندوق كبري زجاجي القعر
• بع�ض النفايات (معادن ،بقايا طعام ،ورق ،بال�ستيك)...
• تراب
• ماء

ماذا تفعل:

 .1ار�سم على لوح غرفة الدر�س ر�سم ًا مب�سط ًا� ،أو وزع
ن�سخ ًا من ر�سم املطمر النموذجي (�أنظر الر�سم) .ا�شرح
للتالميذ �أن هذا الر�سم هو منوذج لأحد ت�صاميم املطامر
الأكرث وقاية .ع ّلم طبقات الرتاب والطني واحل�صى التي
فيها �أنابيب التجميع والبطانة البال�ستيكية والنفايات.
القمامة التي جتمع حديث ًا تغطى يومي ًا بطبقة من
الرتاب� .أخرب التالميذ �أن املطامر احلديثة تتحكم الآن
�أي�ض ًا بال�سوائل املرت�شحة بحيث ال تلوث البيئة.
بال�ستيك

 .2كن�شاط يف غرفة الدر�س� ،أن�شئ «مطمر ًا �صحي ًا
�صغري ًا» يف وعاء بال�ستيكي �أو يف �صندوق كبري له قعر
�شفاف� .ضع ت�شكيلة من النفايات (معادن ،بقايا طعام،
ورق ،بال�ستيك )...على احل�صى وغطها بطبقة خفيفة
من الرتاب .ر�ش ماء عليها من حني اىل �آخر حماكي ًا
�سقوط املطر .الحظ التغريات يف النفايات مع مرور
الوقت ،وراقب جتمع ال�سائل املرت�شح يف القعر.

�أ�سئلة:

• ما هي ح�سنات طمر النفايات يف مطمر �صحي ،ي�صمم
جلمع ال�سوائل املرت�شحة ومنعها من الت�سرب يف الرتبة،
وجمع الغاز الناجت عن التحلل؟
• ما هي امل�شاكل التي قد تظل باقية؟
• ما الذي ميكن �أن يحدث اذا مل يعد لدينا �أماكن الن�شاء
مطامر نفايات جديدة؟

نفايات

بطانة بال�ستيكية
طني
تراب

�إن�شاء مطمر �صحي �صغري

ح�صى فيها �أنابيب
لتجميع �سوائل الرت�شيح

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
الن�شاط  :5عملية احلي النظيف
الهدف:

عملية تنظيف احلي ن�شاط تطوعي ينقل «العدوى» اىل
الآخرين.

ما حتتاج اليه:

• ب�ضعة �أ�صدقاء
• قفازات واقية
• �أكيا�س قمامة
• مكن�سة
• لقاطة كنا�سة (جمرود)

ماذا تفعل:

املطلوب �أحيان ًا «بطل»
يبا�شر حملة م�شاركة .و�أنت قد
تكون ذلك البطل من خالل تنظيم
جمموعة من املتطوعني للقيام ببع�ض
�أعمال التنظيف يف ح ّيكم ال�سكني.
ا�س�أل �أ�صدقاءك هل يهمهم احلي الذي
يعي�شون فيه .اذا كان جوابهم «نعم» كما هو
�ش�أن معظم ال�شبيبة� ،أبلغهم �أن الوقت حان
لتحويل �أفكارهم النرية اىل �أفعال حميدة.
ا�ست�أذن اجلريان قبل بدء العمل ،ثم ارتد قفاز ًا
واحمل كي�س قمامة كبري ًا وابد�أ العمل.
هل هناك ح�صى �أو رمل متناثر على
الطريق؟ اجمعه و�ضعه يف كي�س
القمامة .هل ك�سر
�أحدهم قارورة زجاجية
يف الطريق؟ اكن�س تلك
املخلفات و�ضعها يف
كي�س القمامة.
�سوف ت�شعر الآن �أنك بطل ،و�أن
طرقات ح ِّيك تعك�س مدى اهتمامك.
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الن�شاط  :6اخرت �أف�ضل الأغلفة وامل�ستوعبات
الهدف:

�سوف يكون التالميذ قادرين على التمييز بني خمتلف
�أنواع الأغلفة وامل�ستوعبات ،وعلى حتديد ما اذا كانت
�صاحلة العادة التدوير �أم ال.

ك�شف عمل التالميذ

وزع اال�ستبيان املرفق على التالميذ يف بداية ال�صف ،وبعد
 10ـ  15دقيقة ابد�أ مناق�شة خياراتهم با�ستعمال الأجوبة
التي يعطونها.

عندما تذهب للت�سوق ،واذا كانت جميع االعتبارات
مت�ساوية ،اخرت املنتج املو�ضب ب�أقل مقدار من الأغلفة
وامل�ستوعبات .ويف �ضوء القائمة �صنف املنتجات وفق
املعايري الآتية:
( )+تعني �أن املنتج �صالح العادة اال�ستعمال والتدوير.
( )0تعني �أن املنتج ميكن حرقه �أو طمره.
( )-تعني �أن املنتج ال ميكن التخل�ص منه ب�سهولة ويجب
جتنبه �إن �أمكن ذلك.

ك�شف عمل التلميذ
نوع الغالف

�سلع من املتجر

 .1ال غالف

بطيخ� ،أنانا�س ،فواكه

 .2قارورة زجاجية مرجتعة

قوارير حليب ،قوارير مرطبات مرجتعة مقابل عربون

 .3وعاء �صالح العادة اال�ستعمال

علب كعك وب�سكويت� ،أطباق بال�ستيك متينة تغلف فيها وجبات طعام تطبخ يف امليكروويف

 .4ورق غري مطلي

�أكيا�س احللوى والكعك ورقائق البطاطا ووجبات خفيفة �أخرى

 .5كرتون غري مطلي

علب كورن  ،فليك�س ،علب منظفات ،علب حلوى

 .6علبة فوالذ

فواكه وخ�ضار معلبة

 .7علبة �ألومنيوم

وعية مرطبات

 .8علبة فوالذ لها �سدادة �ألومنيوم

علب تفتح �سداداتها انتزاع ًا

 .9قارورة زجاجية تفتح �سدادتها برم ًا

مرطبات

 .10ورق م�شمع

بطانات يف قوالب احللوى

 .11ورق �سيلوفان ،بال�ستيك

«نوافذ» يف علب الورق و�أكيا�س البال�ستيك

 .12ورق مطلي

علب كرتون للحليب والع�صائر

 .13بال�ستيك PVC

قوارير وغالفات بال�ستيك �شفافة

 .14وعاء مبطن بورق �ألومنيوم

علب و�أكيا�س مبطنة بورق الألومنيوم

� .15أنبوب معدين ان�ضغاطي

معجون �أ�سنان ومرهم للأيدي

 .16م�ضخة معدنية وبال�ستيكية

م�ضخة معجون �أ�سنان

 .17علبة ايرو�سول (رذاذ)

م�ستح�ضرات تزيني ،مزيالت روائح� ،سرباي لل�شعر ،مبيدات ح�شرية

العالمة

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
�أجوبة للمعلم:
نوع الغالف

مواقع مفيدة على االنرتنت
العالمة

 .1ال غالف

+

 .2قارورة زجاجية مرجتعة

+

 .3وعاء �صالح العادة اال�ستعمال

+

 .4ورق غري مطلي

0

 .5كرتون غري مطلي

0

 .6علبة فوالذ

0

 .7علبة �ألومنيوم

+

 .8علبة فوالذ لها �سدادة �ألومنيوم

+

 .9قارورة زجاجية تفتح �سدادتها برم ًا

+

 .10ورق م�شمع

0

 .11ورق �سيلوفان ،بال�ستيك

0

 .12ورق مطلي

0

 .13بال�ستيك PVC

-

 .14وعاء مبطن بورق �ألومنيوم

-

� .15أنبوب معدين ان�ضغاطي

-

 .16م�ضخة معدنية وبال�ستيكية

-

 .17علبة ايرو�سول (رذاذ)

-

تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية:

www.afedonline.org

برنامج الأمم املتحدة للبيئة ـ ن�شاطات حول �إدارة النفايات:

www.unep.or.jp/ietc/spc/activities/activity_globalpartnership.asp

اتفاقية بازل:

www.basel.int

وكالة حماية البيئة الأمريكية ـ النفايات:

www.epa.gov/recyclecity
www.epa.gov/epawaste

املفو�ضية الأوروبية ـ النفايات:

اec.europa.eu/environment/waste/index.htm

�إعادة التدوير للأطفال:
www.ecy.wa.gov/programs/swfa/kidspage/

الأطفال و�إعادة التدوير:

www.kidsrecycle.org
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á«Ä«H ÉjÉ°†b

بو�سرت

9 الف�صل

á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘ áÑ∏°üdG äÉjÉØædG êÉàfGE ∫ó©e RhÉéàj
⁄É©dG ‘ ä’ó©ŸG ≈∏YGC øe Gògh ,OôØ∏d ΩGôZƒ∏«c 1^5
∫óÑàJh ∫ƒëàJ ÉgOGƒe πc !äÉjÉØf èàæJ ’ á©«Ñ£dG ˜
.IOóéàe OGƒe èàæàd á£HGÎe äGQhO øª°V
™∏°ùdG ™e ,»JÉCf ¥ƒq°ùàf Úëa !äÉjÉØf …Î°ûf øëf ˜
É˘¡˘ªq˘gGC ,∫õ˘æŸG ¤G äÉ˘jÉ˘Ø˘ æ˘ dG ø˘ e Òã˘ µ˘ H ,É˘ ¡˘ jÎ°ûf »˘ à˘ dG
.ÉgÒZh ∂«à°SÓÑdG ¢SÉ«cGCh Ö«°VƒàdG äÓ°†a
ï˘«˘Ñ˘°ùJh êÉ˘Lõ˘dGh ¿OÉ˘©ŸGh ¿ƒ˘Jô˘µ˘dGh ¥Qƒ˘dG ô˘ jhó˘ J ˜
äÉ˘jÉ˘Ø˘æ˘dG º˘é˘M ¿É˘°ü∏˘≤˘j á˘jqƒ˘°†©˘dG äÉ˘jÉ˘Ø˘æ˘ dG (Òª˘ î˘ J)
.%90 áÑ°ùæH
¿ÉæÑd ‘ áÑ∏°üdG äÉjÉØædG Ö«côJ

É¡éàæJ »àdG ájó∏˘Ñ˘dG á˘Ñ˘∏˘°üdG äÉ˘jÉ˘Ø˘æ˘dG ‹É˘ª˘LGE Qó˘≤˘j ˜
.Ékjƒæ°S øW ¿ƒ«∏e 82^000 ƒëæH á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG

RhÉéàJ ’h ,á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ äÉjÉØædG øe §≤a %5 ôjhóJ ºàj ˜
.%20 º«∏°S ƒëf ≈∏Y á÷É©ŸG ∂∏J áÑ°ùf
¥QƒdG øe óMGh ø`W ôjhóJ ¿GE ˜
4^200 ,√É«e Î«d 230^000 ,Iôé°T 17 ÒaƒJ ‘ º`gÉ°ùj
øe Ö©µe Îe 2^5 ,§Øf π«eGôH 4 ,AÉHô¡µdG øe •Ghƒ∏«c
.AGƒ`¡dG äÉKƒ`∏e øe ÉkeGôZƒ∏«c 28 ,ôeÉ£ŸG
:»˘g çÓ˘K •É˘≤˘æ˘H π˘ã˘ª˘à˘J äÉ˘jÉ˘Ø˘æ˘∏˘d á˘∏˘eÉ˘ µ˘ àŸG IQGO’EG ˜
,øµeGC å«M ∫Éª©à°S’G IOÉYGEh ,Qó°üŸG øe á«ªµdG π«∏≤J
.ôjhóàdG `` ™«æ°üàdG IOÉYGEh

k jƒW ΩhóJ Ék©∏°S ÎNG
.äÉjÉØf èàæj •ôØe Ö«°VƒJ ¤G áLÉëH ¿ƒµJ ’h Ó
.á«µ«à°SÓH á«YhGC ‘ áÑ°VƒŸG IõgÉ÷G áª©W’CGh IÉCÑ©ŸG √É«ŸG AGô°T øe ∞ØN
.É¡«∏Y ÖàµJ »àdG ábQƒdG »à¡L øe óØà°SG
.äÉjQÉ£ÑdG ≈∏Y á∏eÉ©dG ∂∏J ∫óH AÉHô¡µdG ≈∏Y á∏eÉ©dG Iõ¡L’CG Ωóîà°SG
.É¡«eQ øe ’kóH áÁó≤dG Iõ¡L’CGh äÉ°ThôØŸGh ÜÉ©d’CGh ÜÉ«ãdÉH ´ÈJ
.ôjhóàdG πeÉ©e ¤G É¡dÉ°SQGh äÉjÉØædG RôØd ´hô°ûe ‘ ∑QÉ°T
.∂£«ﬁ ‘ ádÉ°SôdG √òg ô°ûfG

˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

لوحة معلومات حول �إدارة النفايات
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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