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ماذا ميكنني
ان أفعل

WHAT CAN
?I DO

انه السؤال الذي نسمعه من الناس طوال الوقت ،وهو يكمن وراء إنجاز هذا الدليل .انه سؤال بسيط ولكن هناك الكثري من وراءه.
ان تسأل ما ميكنك القيام به يدل عىل انك تعرتف بكمية الضغط الذي يتسبب به النشاط البرشي عىل املوارد الطبيعية من أشجار،
مياه ،تربة ،حتى عىل التوازن الدقيق للغازات يف الغالف الجوي املسؤول عن إستمرارية الحياة عىل هذه األرض.كام يدل هذا
السؤال عىل أنك تدرك أن التعامل مع هذه القضايا ليس فقط مسؤولية العلامء أو الحكومات.
لقد تم إعداد هذه النرشة مبساعدة مالية من اإلتحاد األورويب يف إطار برنامج التعاون املشرتك عرب الحدود لحوض البحر األبيض املتوسط  .ENPI CBC MEDإن محتويات هذه الوثيقة من مسؤولية املنظمة
الرشيكة وال تعكس تحت أي ظرف من الظروف رأي اإلتحاد األورويب أو الهياكل الداخلية للربنامج« .
إن مرشوع « - ILEمبادرات محلية للبيئة يف البحر األبيض املتوسط»يتم تنفيذه يف إطار برنامج التعاون عرب الحوض البحر األبيض املتوسط لسياسة الجوار األوروبية IEVP CT Bassin Méditerranée (www.
 .)enpicbomed.euميزانيته اإلجاملية  1,95مليون يورو ويتم متويله من قبل االتحاد األورويب عرب آلية الرشاكة والجوار األوروبية.
إن برنامج  2013 – 2007 ENPI CBC MEDهو برنامج للتعاون املشرتك عرب الحدود لحوض البحر األبيض املتوسط ،هو جزء من سياسة الجوار والرشاكة األوروبية ومن آلياتها التمويلية .يهدف الربنامج إىل
تعزيز ودعم عملية التعاون املستدام واملنسجم عىل مستوى حوض البحر األبيض املتوسط وذلك من خالل معالجة التحديات املشرتكة وتعزيز اإلمكانات الذاتية .مي ّول الربنامج مشاريع التعاون كمساهمة يف
التنمية اإلقتصادية ،اإلجتامعية ،البيئية والثقافية ملنطقة البحر األبيض املتوسط .إن الدول ال  14التالية هي الدول املشاركة يف الربنامج :قربص ،مرص ،فرنسا ،اليونان ،إرسائيل ،إيطاليا ،األردن ،لبنان ،مالطا ،فلسطني،
الربتغال ،إسبانيا ،سوريّا (املشاركة معلَقة حالياُ) ،تونس .إن سلطة اإلدارة املشرتكة  JMAهي منطقة الحكم الذايت ملقاطعة رسدينيا (إيطاليا) .إن اللغات الرسمية للربنامج هي  :العربية ،اإلنجليزية والفرنسية.
()www.enpicbcmed.eu
يتك ّون اإلتحاد االورويب من الدول  28األعضاء الذين قرروا جمع خرباتهم ،مواردهم ومصريهم .معاً ،وخالل فرتة  50عاماً من التوسع ،تم بناء منطقة من اإلستقرار ،الدميقراطية والتنمية املستدامة مع الحفاظ
عىل التنوع الثقايف ،التسامح والحريات الفردية .يلتزم اإلتحاد األورويب يف تقاسم إنجازاته وقيمه مع الدول والشعوب خارج حدوده.

يف كل يوم ،كل واحد منا يتخذ قرارات تزيد أو تقلل من الضغط عىل هذا الكوكب؛ وهذه األعامل الفردية عىل نطاق واسع ميكن
أن تحدث فرقا هائال .وأفضل ما يف هذا السؤال أنه يدل عىل استعدادك للتحرك نحو حلول ومبادرات خرضاء.
It’s the question we hear from people all the time, and it underlies all the work we do at
this guide. It’s a simple question, but there’s a lot behind it. Asking what you can do shows
that you’ve recognized the kind of stress that human activity puts on the planet- on natural
resources from trees, water, and soil, to the delicate balance of gases in our atmosphere
that lets life exist on Earth. It shows that you realize that it’s not just up to others- scientists or
businesspeople or governments- to deal with the issues; that every day, each of us make
decisions that worsen or lessen the stress on the planet; that widespread individual action
could make a tremendous difference. And best of all, it shows that you’re ready to act.
You’re ready to go green.

أطعمة صحية
ووجبات مستدامة

إشـرتي املنـتـجات املحلـية أو إدعـم
املـزارعـني املحلـيـني باإلنضـمـام إىل
برامج الزراعة املدعومة من املجتمع
Buy local produce or join
a community-supported
agriculture program

{

إشرتي الفواكه ،الخرضوات واللـحوم
«العضوية» عندما يكون ذلك ممكنا

{

نصيحة بيئية :متى نتوجه نحو األطعمة العضوية؟

لقد جمع فريق العمل البيئي قامئة مؤلفة من عدة أنواع من الفواكه والخرضوات التي تتميز يف معظم األحيان بوجود
نسبة من املبيدات الحرشية .لذلك عندما يكون ممكنا عليك برشاء املنتوجات «العضوية» من هذه األصناف :الخوخ،
التفاح ،الفلفل الحلو ،الكرفس ،النكتارين ،الفراولة ،الكرز ،الخس ،العنب ،اإلجاص ،السبانخ والبطاطا.

ECO-TIP: When to Go organic
The environmental working group has compiled a list of the top 12 fruits and vegetables
most often contaminated by pesticides. When possible buy organic versions of these
foods: Peaches, apples, sweet bell peppers, celery, nectarines, strawberries, cherries,
lettuce, grapes, pears, spinach and potatoes.

Use organic sugar or experiment
with sweet alternatives such as
honey

}

5

قـم بـإخـتـيـار العـبـوات الـبـالستيكية القابلة
للتدوير أو املصنوعة من املواد املتجددة

Choose plastic containers that
are recyclable or renewable
materials and safest

}

قم باختيـار الوجبـات الخفيـفـة
التي تحتوي عىل نسبة منخفضة
 6من الدهون املهدرجة

TAKE
ACTION

Invest in reusable or
biodegradable shopping bags.

Remove plastic wrapping
from food as soon as possible.

}

4

إستـخـدم السـكـر العضوي أو جرب بدائل عن
السكر مثل «العسل»

إتخذ
الخطوات التالية

قم باستعامل أكياس التسوق
ذات االسـتخـدام املتـكـرر أو
القابلة للتحلل
12

قم بإزالة األوراق البالستيكية عن املواد
الغذائية يف أرسع وقت ممكن

Buy organic cooking oils made
without genetically modified
ingredients

1

”Buy “Certified Organic
fruits and vegetables and
meat when possible.
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2

}

3

إشرتي زيوت الطبـخ «العضوية» املصنـوعـة
من مكونات غري معدلة جينيا

{
{

إشـرتي أصناف الـشوكوال ،القـهـوة والشاي
املصنفة «عضوية» أو «تجارة عادلة»

Buy chocolate, coffee and tea
labeled “Certified Organic”,
”“Fair Trade Certified

11

}

7

10
تنـاول الطعام يف املطاعـم التي تقـدم خيارات االكل
«العضوي واملـستدام» .اسـأل املؤسسـات املفـضـلـة
لديك من اين يأتون بأطعمتهم؟
Eat at restaurants that offer organic,
sustainable mean choices. Ask your
favorite establishments where their
food comes from.

{

9

}

8

Choose snacks low in
trans-fats

قلل من استخدام املياه املعبأة يف الزجاجات.
اخترب مـاء الحنفية ،واستـخدم فلرت أو منـقي
املياه إلزالة امللوثات منها

Minimize your use of bottled
water. Test your tap water and
use a water filter to remove the
contaminants specific to your
water supply

إستخدم عبوات الزجاج ،السرياميك ،واملعادن

Favor glass, stoneware, ceramic,
metal, and biodegradable storage
containers.

الحفاظ عىل نظافة منزلك أمر مهم لصحتك وراحتك ،ولكن املنظفات املنزلية
املخصصة لقتل الجراثيم ،ميكن أن تحتوي عىل مواد سامة .لذلك فإن اختيار
املنظفات املنزلية الصديقة للبيئة هو أمر بالغ األهمية ليس لسالمة صحتك
فقط ولكن حفاظا عىل كوكب األرض أيضا!

}

{

Keeping your home clean is important for your
health and comfort, but household cleaners, meant
to kill germs, can contain toxic ingredients. Choosing
environment-friendly options is critical not just for
your health but for the sake of the planet.

إقـرأ امللصقـات عىل جمـيـع منـتـجـات
التـنـظيـف .تـوقـف عن استخدام تلك
التي تحوي مكونات سامة

Read labels on all cleaning
products; stop using any
with toxic ingredients.

تجنب استخدام منظفات الصحون
 2ذات األلوان الزاهية

1

إتخذ
الخطوات التالية
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تشكل املواد الغري السامة والغري مكلفة املذكورة
أدناه الئحة من املكونات األساسية ملعظم وصفات
املنظفات املنزلية الصنع
 •1بيكربونات الصوديوم :توفر الحبيبات الرملية
الخشنة تنقية املياه ،وتتفاعل مع الخل أوالحامض
عرب تشكيل فقاعات ،مام يرسع من عملية التنظيف
 •2الخل األبيض املقطر :يطهر ويكرس األوساخ .قم
باختيار الخل األبيض بدل من خل التفاح أو الخل
األحمر ،الذي ميكن ان يرتك بقعا عىل األدوات
 •3الحامض :ينظف الشحوم .كام ميكن إستعامل
عصري الحامض املعبأ بشكل جيد ،عىل الرغم من
أنك قد تحتاج إىل استخدام كمية أكرب بقليل
للحصول عىل نفس النتائج
 •4زيت الزيتون :يلتقط األوساخ ويلمع الخشب

TAKE
ACTION

ECO-TIP:
Homemade Cleaners

نصيحة بيئية :منظفات
منزلية يدوية الصنع

احملافظة على نظافة
املنزل بطريقة افضل

The less toxic, inexpensive items
listed here make up the basic
ingredients for nearly every do-ityourself cleaning recipe.
1•Baking soda: provides grit for
scrubbing and reacts with water,
vinegar, or lemon by fizzing, which
speeds up cleaning times.
2•Distilled white vinegar: disinfects
and breaks u dirt; choose white
vinegar over apple cider or red
vinegars, which can stain surfaces.
3•Lemons: cut grease; bottled
lemon juice also works well, although
you might need to use a bit more
to get the same results.
4•Olive oil: picks up dirt and polishes
wood; cheaper grades work well.

Avoid brightly colored
dish detergents.

}

3

إستخدم خرق القامش القابلة للغسل
أو إشرت املناشف الورقية املعاد تدويرها
واملنتجات الورقية األخرى.

{

Use washable cloth rags or
buy recycled paper towels
and other paper products.

4

تجنب استخدام عطور املنزل االصطناعية .إقض
عىل الروائح الكريهة من خالل معالجة أسبابها

;Avoid artificial home fragrances
eliminate odors by addressing the
root cause of the problem.

أطلق عليه تسمية العرص الرقمي ،العرص اإللكرتوين ،أو عرص الراحة .يف هذه األيام ،ال يكاد منزل أو مكان عام واحد ال تجد فيه
نوعا من األجهزة اإللكرتونية أو األجهزة الكهربائية .فمن الصعب تصور الحياة العرصية بدون ثالجات لتربيد طعامنا ،وآالت
لتنظيف اطباقنا ومالبسنا ،ولكن عىل الرغم من ان وسائل الراحة هذه تبقينا منتجني بشكل جيد ،مرتاحني ،ومرفهني ،قليل منا
يتوقف للنظر يف كيفية تأثريها عىل الجوانب األخرى من عاملنا ،مثل بيئتنا وصحتنا!
Call it the digital age, the electronic age, the age of convenience. These days, there’s
hardly a single home or public space where you won’t find some sort of electronic device
or electrical appliance. It’s tough to imagine modern life without refrigerators to chill our
food, machines to clean our dishes and clothes, and while these conveniences do well
to keep us productive, comfortable, and entertained, few of us stop to consider how they
impact other aspects of our lives, like our environment and our health.
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Check to make sure your
air purifier is not the type
that emits ozone

تجنب إستخدام جهاز التكييف
واستبدله مبروحة
Avoid the use of an air
conditioner by installing
a fan.

تربع بالكمبيوتر القديم
الخـاص بـك لجـمـعـية
خريية

Donate your old
computer to a
nonprofit.

نصيحة بيئية:
إسحب القابس

إفصل التلفزيون الخاص بك من الكهرباء عندما ال
يكون قيد االستعامل .قد تستهلك بعض األجهزة
كمية من الكهرباء وهي مطفئة خالل  20ساعة
أكرث من ما تستهلكه وهي قيد االستعامل خالل
 4ساعات .وبعبارة أخرى« ،إيقاف التشغيل» ال
يعني عدم رصف الكهرباء .معظم أجهزة التلفاز
تبقى يف وضع رصف منخفض للطاقة عند إيقافها،
بحيث ميكن أن تستجيب عىل الفور ألجهزة التحكم
عن بعد .إذا كان لديك أكرث من جهاز واحد تريد
تشغيـله ،مثـل التلفزيـون ومشـغـل دي يف دي،
استخدم فيشة الكهرباء ذات الوصالت املتعددة
مام يجعل من االسهل إيقاف كافة االجهزة دفعة
واحدة عندما ال تكون قيد االستعامل ،وبالتايل توفري
الطاقة.

تأكد من ان منقي الهواء ليس من
النوع الذي يبعث األوزون

ECO-TIP:

Pull the Plug

األجهزة
وااللكرتونيات

Unplug your television when it’s
not in use. Some models may
consume more electricity in 20
hours of being off than they do
in 4 hours of being on. In other
words, “off” isn’t really off. Most
TVs remain in low-energy standby
modes when turned off, so that
they can instantly respond to
remote controls. If you have more
than one item to plug in for power,
such as a TV and DVD player, use
a power strip. This makes it easier
to turn off all items at once when
not in use, saving energy.

{

{

2

3

{

1

}

عند ملء غسالة الصحون ،ليس هناك حاجة
إىل غسل األطباق قبل يف الحوض .فقط
تخلص من املواد الغذائية الزائدة يف القاممة
وضع األطباق يف الغسالة

}

إغسل املالبس الخاصة بك مستخدما
 4املياه الباردة
Wash your clothes using

When filling the dishwasher,
there’s no need to pre-rinse the
dishes in the sink; just scrape the
excess food into the garbage
and place the dishes in the
machine.

5

}

flashlights.

إخرت شاشة تلفزيون صغرية لتوفري أكرب
للطاقة
Choose a smaller television
screen for bigger energy
savings.

Choose a clothes dryer
with a moisture sensor or
air-dry feature.

Use rechargeable batteries
and recycle old ones

TAKE
ACTION

14

{

إخرت مجففا للمالبس يحتوي عىل
جهاز استشعار الرطوبة

إستـخـدم البطـاريـات القابلـة للشحن
 6وأعد تدوير تلك القدمية

إتخذ
الخطوات التالية

إستخـدم مشاعـل (ملبـات) تـوفـري أو
تلك التي تعمل عىل الطاقة
الشمسية 13
Use LED or solar-powered

}

cold-water cycles.

{

إبحث عن االلكرتونيات املصنوعة من
أقل قدر ممكن من املعادن الثقيلة
واملواد السامة
Look for electronics made
with fewer heavy metals
and toxic materials.

}

8

12

{

11

{

حفاظا عىل الطاقة ،قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر
الخاص بك بدال من اعتامد وضع رصف منخفض
للطاقة
10 Turn your computer off instead
of relying on the screen saver to
conserve energy.

}

7

ال تستخدم فرنا كبريا واعتمد عىل أجهزة
طهي صغرية ،إال إذا كنت تقوم باستمرار
بطهي وجبات كبرية

Unless you’re constantly
cooking large meals, skip
the big oven and rely on
smaller cooking appliances.

إستخدم هاتفك الخلوي أطول فرتة ممكنة
قبل رشاء واحد جديد
Use your cell phone as long as
you can before buying new
one.

}

تخلص من النفايات اإللكرتونية بشكل
صحيح .قم بإعادة استخدامها أو إعادة
 9تدويرها

;Dispose of e-waste properly
reuse or recycle.

2

{

إبحث عن مالبس مصنوعة من
الحرير الطبيعي
Seek out wild-crafted silk.

}

ال تشرتي مالبس مصنوعة من املواد
 مثل البوليسرت والنايلون، املركبة3
Skip the synthetics, like
polyester and nylon.

خـذ مالبسـك ملصبـغـة صـديـقة
للبيئة

}

Take your clothes to
a greener cleaner for
wet cleaning or CO2
cleaning.

1

إتخذ
الخطوات التالية
4

{

املالبس واحللى
قم برشاء املالبس املصنوعة من القطن
 إبحث عن أقمشة.«العضوي» والصوف
مثل الكتان والخيزران والتي تصنع من
نباتات طبيعتها مقاومة لآلفات

Buy basics made from
organic cotton and wool.
Look for fabrics like linen
and bamboo, which come
from naturally pest-resistant
plants.
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TAKE
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6

5

{

{

قم برشاء املجوهرات املصنوعة من
املواد املستدامة او املعاد تدويرها

Buy jewelry made from
recycled, and sustainable
materials.

 تجنب.اخرت الجلود واملواد العالية الجودة وطويلة األمد
االلبسة الجلدية املصنوعة من جلود انواع حيوانات مهددة
 تجنب اإلكسسوارات املصنوعة من مواد بالستيكية.باالنقراض

Choose high-quality, long-lasting leather
items. Avoid leather made from the
skins of endangered species. Avoid PVC
accessories.

 االنتقال من أسلوب حياة غري مستدام السلوب حياة صديق للبيئة يتطلب يشء من هذا،بالنسبة للمستهلك البيئي العادي
 رشاء منظفات صديقة للبيئة وإعادة، إستخدام اللمبات املوفرة للطاقة، التحول إىل األغذية العضوية، بدء إعادة التدوير:القبيل
. قليل منا يتوقف للنظر يف تأثري ما نرتديه عىل البيئة، ولكن ونحن نشق طريقنا نحو أسلوب حياة بيئي.استخدام أكياس التسوق
!هل مالبسنا ا التي تالمس جلدنا هي صحية وصديقة للبيئة؟
For the average green consumer, the progression from an unsustainable lifestyle to and
Earth-friendly one goes something like this: Start recycling, Switch to organic foods, Install
energy-saving lightbulbs, Buy greener cleaners and Reuse shopping bags. But as we
make our way through our newer, greener daily routines, few of us ever stop to consider
the impact of what we’re wearing. Are our clothing items and accessories that come
closest to our skin-how environmentally friendly and healthful are they?

}

خزين املواد الغذائية واملرشوبات
لألطفال يف عبوات قابلة إلعادة
 االستخدام3

Store kids’ food and drinks
in reusable containers.

ال تشرتي ألعاب بالستيكية

Skip the hyped-up plastic
and painted toys; go for solid
wood items and homemade
crafts instead.

2

}

Pamper your infant with
products free of preservatives,
harsh detergents, perfumes

1

Opt for glass baby bottles
with silicone nipples.

{

4

}

إستخدمي لطفلك املنتجات الخالية
 واملنظفات،العطور،من املواد الحافظة
القوية

{

إختاري زجاجات الرضاعة املصنوعة
من الزجاج مع حلامت مصنوعة من
السيليكون وليس من البالستيك

While pregnant, limit your exposure
to toxic household chemicals and
foods containing pesticides and
mercury.

9

إتخذ
الخطوات التالية

TAKE
ACTION

5

}

Keep young babies out of the sun
completely, and slather the sunscreen
on older kids- every single day.

7
6

{

{

Creating a healthy environment for your baby starts
early, and any steps you can take to decrease the
exposure of babies to potentially harmful substances
are well worth the effort. Healthy eating, nontoxic
cleaning, and natural personal care are the most
important fast track.

إشرتي مالبس الرضع واالطفال
»املصنوعة من القطن «العضوي

Buy babies’ and kids’
clothes made of organic
cotton

{

8

 وادهني،إبقي أطفالك الرضع بعيدين عن الشمس متاما
ًكل يوم واقي من الشمس لألوالد األكرب سنا

 وأي خطوة ميكنك اتخاذها،إن خلق بيئة صحية لطفلك تبدأ يف وقت مبكر
 تناول.لتقليل تعرض األطفال للمواد الضارة املحتملة تستحق جهدا حقيقيا
 والعناية الشخصية الطبيعية هي، التنظيف مبواد غري سامة،الطعام الصحي
.املسار الرسيع األكرث أهمية للحفاظ عىل الصحة
 عناية تقليدية باألطفال:نصيحة بيئية

 ال تتعريض للمواد الكيميائية املنزلية،أثناء الحمل
السامة واألطعمة التي تحتوي عىل املبيدات
والزئبق أو أي معادن ثقيلة

إشرتي رشاشف وبطانيات مصنوعة
»من القطن «العضوي

Purchase organic cotton
bedsheets and receiving
blankets

إشرتي لوازم أطفال متعددة االستعامالت
وطويلة األمد مثل العربات ومقاعد السيارات

Buy versatile, long-lasting baby
gear such as strollers, car seats,
and carriers.

ECO-TIP:
Old-Fashioned Baby
Care
Sometimes simpler is better, especially when it comes to caring for
your infant. If you want to avoid
putting chemicals on your baby’s
tender skin, head to the grocery
store, not the drugstore, for your
baby-care supplies. A few triedand-true suggestions:
1• Pure cornstarch, available in
the baking aisle, makes an excellent baby powder.
2• Olive oil has long been used by
mothers in the Mediterranean to
keep their babies’ skin soft. Look
for organic, cold-pressed light olive oil, which isn’t treated with
chemicals and doesn’t have a
strong olive smell.
3• Pure soap is gentle enough to
be used on babies’ skin and hair.
4• Baking soda can help control
diaper odors in the nursery; if you
use disposable diapers; sprinkle
some in the wastebasket after
each changing.

GREEN
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:التنشئة الـبـيـئـيـة
أطفال ورضع أصحاء

:نصيحة بيئية
عناية
تقليدية باألطفال
 وخصوصا،يف بعض األحيان األبسط هو األفضل
 إذا كنت.عندما يتعلق األمر برعاية طفلك الرضيع
ترغبني يف تجنب وضع املواد الكيميائية عىل جلد
 وليس صيدلية لرشاء، توجهي إىل محل بقالة،طفلك
: إليك عدد من الوصفات املجربة.لوازم العناية به
• إستخدمي دقيق الذرة النقي بديل ممتاز1
 وهو متاح يف املخابز،لبودرة األطفال
• منذ فرتة طويلة وزيت الزيتون يستخدم من2
قبل األمهات يف منطقة البحر األبيض املتوسط
 إبحثي.للحفاظ عىل برشة أطفالهن ناعمة ولينة
عن زيت الزيتون العضوي املعصور عىل درجة
 الغري معالج باملواد الكيميائية،حرارة منخفضة
والذي ليس له رائحة زيتون قوية
• الصابون البلدي لطيف مبا يكفي الستخدامه.3
عىل جلد وشعر الرضع
• الكربونة (بيكربونات الصوديوم) ميكن أن4
تساعد يف السيطرة عىل روائح حفاضات االطفال يف
 رش بعض منها يف سلة املهمالت بعد كل.الحضانة
تغيري للحفاضات

بينام يجلس معظمنا عالقا يف زحمة السري ،قلقا بشأن ارتفاع تكلفة الغاز
واآلثار عىل ظاهرة االحتباس الحراري ،يصبح السؤال «كيف نسافر؟» ذو
أهمية متزايدة فيام يتعلق بأموالنا ونظافة كوكبنا!

2

As more of us sit stuck in traffic, worrying about the
rising cost of gas and our effects on global warming,
the question of how we travel is becoming an
increasingly important concern- for our pocketbooks,
and for the planet.

Commit to biking to work
at least a few days a week.

نصيحة بيئية:
تحقق من إطارات سيارتك
املحافظة عىل إطارات سيارتك منتفخة و سليمة
ميكن أن يوفر لك كميات كبرية من وقود السيارة
كام يؤدي اىل تجنب انبعاث املئات من األطنان من
ثاين أكسيد الكربون يف كل عام

Explore alternative automobile designs
and fuels for greener driving.

{

إركب الحافلة (الباص) يف أكرث األحيان

إلتزم ركوب الدراجات الهوائية يف
الذهاب إىل العمل عىل األقل لبضعة
أيام يف األسبوع
1

التنقالت والسفر
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{

}

اكتشف تصاميم السيارات وأنواع الوقود البديلة لقيادة
صديقة للبيئة

Take the bus more often.

3

}

إتخذ
الخطوات التالية
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ECO-TIP: Check
Your Tires
Keeping your tires properly inflated
can save you gallons in car fuel
purchases and avoid hundreds
of pounds of carbon dioxide
greenhouse gas emission every
year.

نصيحة بيئية:
كيفية السفر بطريقة مسؤولة

ECO-TIP:
How to Travel Responsibly

سافر يف مجموعات صغرية ذات تأثري ضئيل عىل البيئة
 •1إلتزم بالبقاء عىل مسارات امليش املحددة
 •2تخلص من النفايات بطريقة سليمة أثناء سفرك
 •3ال تشرتي منتجات مصنوعة من النباتات أو الحيوانات املهددة باالنقراض
 •4يجب ان تكون واعيا للمساهمة يف مشاريع تعود بالفائدة عىل البيئة
واملجتمعات املحلية

1•Travel in small, low-impact groups.
2•Stay on walking trails.
3•Pack it in, pack it out; assure proper disposal of
human waste.
4•Don’t buy products made from endangered
animals or plants.
5•Become aware of and contribute to projects
benefiting local environments and communities.

4

فكر يف عطلة تطوعية بيئية لرحلتك
القادمة

Consider an eco-volunteer
vacation for your next trip.

{

انظر يف رشاء سيارة هجينة أو صديقة
للبيئة عند رشاءك سيارتك املقبلة

Consider buying a hybrid
or greener car for your
next car purchase.

7

إدعم األماكن الصديقة للبيئة يف رحلتك املقبلة

Support eco-friendly destinations
on your next trip.

{

6

5

}

حافظ عىل صيانة سيارتك للحصول عىل
أقىص قدر من الفعالية يف استهالك الوقود
Keep your car well maintained
to maximize your fuel efficiency.

2

انظر يف إمكانية استخدام النباتات
لتحويل ثقف منزلك لحديقة
Look into the possibility
of using vegetation for
a green roof.

إستخدم املياه يف املرحاض
 لإلستحامم،بطريقة واعية
والحنفيات

Use water-wise toilets,
showers, and faucets
in your bathroom.

}

}

{

التحسني
البيئي للمنزل

إسترش مهندسا معامريا أو مقاوال ذو دراية وخربة
يف تقنيات األبنية الخرضاء

Consult a knowledgeable architect
or contractor who is experienced
with green building techniques.

3

1

{

 وخطط ملنزلك األخرض،فكر باملستقبل
منذ البداية ومن األلف إىل الياء

Think ahead, and plan
out your green home or
renovation from the start
and from the ground up.

إتخذ
الخطوات التالية
4

TAKE
ACTION

{

6

5

{

انظر يف تركيب األلواح الشمسية عىل السطح
لالستفادة من الطاقة املتجددة
Consider installing solar collectors
or photovoltaic panels on your
roof to tap into renewable energy
savings.

GREEN
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إبحث عن طرق بديلة لتربيد وتدفئة
 مبا فيها التهوئة والنوافذ،منزلك
 ومضخات،ذات التصميم عايل األداء
الحرارة األرضية

Look for alternative ways
to cool and heat your
home, including ventilation,
high-performance
windows, and geothermal heat pumps.

 تسخين أفضل للمياه:نصيحة بيئية
 فقم بالحد من استهالك الطاقة عن طريق تركيب جهاز توقيت عىل سخان،إذا قررت أن تبقي عىل استخدام سخان املياه التقليدي
املياه الكهربايئ مام يوقف تلقائيا تحويل املاء الساخن ليال ويعيده يف الصباح

ECO-TIPS: Better Water Heating
If you decide to stick with a conventional water heater, reduce its energy use by Installing
a timer on an electric water heater that can automatically turn the hot water off at night
and on in the morning.

{

إستخدم كال الجانبني من األوراق
ودفاتر املالحظات

Use both sides of copy
and notebook paper.

1

ال تستخدم الكؤوس ذات اإلستعامل غري
املتكرر يف غرفة اإلسرتاحة أو الكافيترييا
بل إجلب كأس خاص بك
Don’t use disposable cups
from the break room or
cafeteria. Bring your own
mug

}

{

3

2

4

إتخذ
الخطوات التالية
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نصيحة بيئية:
أخفض استهالكك

ECO-TIP:
Reduce Your Use

تـجـنـب اسـتـخـدام األوراق أو مـحـاولـة إعـادة
استخدامها قدر اإلمكان هي أفضل طريقة لتفادي
إنتاج كميات مفرطة من النفايات .أرسل الربيد
اإللكرتوين بدال من طباعته ،وإذا كنت بحاجة إىل
طباعة األوراق ،فإطبع عىل كال وجهي الورقة.

كن بيئيًا يف عملك

Reusing or avoiding paper as
much as you can is the best
method to prevent excessive
waste. Email document instead of
printing them out and, if you need
hard copies, print on both sides of
the paper.

نصيحة بيئية:
قرطاسية مجانية

عندما يفكر معظم املستهلكني بسبل التحول نحو أسلوب حياة بيئي ،فإنهم
يبدأون عادة باتخاذ خطوات يف املنزل ،لكن كم من الناس ينظر إلجراء
تغيريات يف مكاتبهم أو مدارسهم؟!

ECO-TIP:
Free Stationary

يف املرة املقبلة التي تحصل فيها عىل بريد لست
بحاجة إليه ،قم بتوفري الظرف وأعد استخدامه
ملراسالت اخرى.

The next time you receive a
piece of junk mail, save the return When most consumers think about ways to go green,
envelope inside and reuse it for they start at home. But how many people consider
?making changes in their school or office
your own mailing purposes.

أنشئ نظاما إلعادة التدوير يف املدرسة
أو املكتب

Set up a recycling program
in your school or office.

}

إخرت لوازم مكتبك من مواد معاد تدويرها
(الكباسات ،مشابك الورق ،الخ)
Choose desk accessories
(staplers, paperclips, etc.) made
from recycled materials.

}

5

إخرت االوراق ذات األلوان الفاتحة ،والتي ميكن
إعادة تدويرها بسهولة أكرب

Choose light-colored paper,
which can be recycled more
easily.

{

7
إجلب طعام الغداء الخاص بك يف عبوات
لإلستخدام املتكرر
Bring your own lunch in reusable
containers.

{

6

إستخدم املناديل القامشية أو املناديل
الورقية املعاد تدويرها للوجبات
Use cloth napkins or
recycled paper napkins
for meals

جمعية إمناء القدرات يف الريف
صور ،شارع قرطاج ،بناية عزالدين ،الطابق األول
هاتف/فاكس07-742806 :
www.adr.org.lb
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