
مشروع

ةاألكاديمية العربية مؤسسة صديقة للبيئ

تجربة تطبيقية بمعهد تدريب الموانى

SMART Program

Save Money And Respect Tomorrow



تقديم

وائل كامل. د. أ

بناءأستاذ الهندسة البيئية بقسم هندسة التشييد وال

كلية الهندسة والتكنولوجيا

البحرىاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل



مقدمة
مثل يعانى العالم من العديد من القضايا البيئية الخطيرة•

هواء ظاهرة االحتباس الحرارى وثقب طبقة األوزون وتلوث ال
واستنزاف الموارد الطبيعية

امة قامت دول العالم المختلفة بسن القوانين البيئية وإق•
وثالمؤتمرات العلمية بغرض حماية البيئة والحد من التل

وهو 1994لعام 4قامت مصر باصدار قانون البيئة رقم •
قانون مجمع ومعدل لكافة القوانين البيئية السابقة



مليون كجم من الورق فى عام واحد 30أعادت تدوير AT&Tركة ش•
$مليون 2من إستهالكها للورق ووفرت أكثر من % 50وهو يمثل 

أصبحت تستخدم خشب األرز وورق الجرائد Faber-Castellشركة •
بدال من أخشاب الغابات إلنتاج األقالم الرصاص

أصبحت تستخدم صناديق مصنوعة من Hewlett Packardشركة •
ورق لدن غير معالج كيميائيا

%80الدنماركية خفضت إستهالكها للورق بنسبة Oticonشركة •
من أرباحها لقضايا البيئة% 1تمنح Seventh Generationشركة •

إلتزامات المؤسسات العالمية نحو حماية البيئة



يمية بادرت بتطبيق لوائح األيزو لتصبح أول مؤسسة تعل•

9001على مستوى العالم تحصل على شهادة األيزو 

ية بادرت بربط أنشطتها التعليمية باإلحتياجات الحقيق•

للصناعة من خالل إنشاء مركز تحديث الصناعة

لة األكاديمية فى تقديم العديد من الخدمات الجليتستمر•

لتنمية المجتمع المحلى

ى رائدة على المستوةاألكاديمية العربية مؤسس

الدولىالعربى والمحلى و



شتىفىبهيحتذىالذىالمثلتعطىالعريقةأكاديميتناأنوحيث•
ىعلوالحفاظالبيئةحمايةفىبالمشاركةبادرتاهفإنالمجاالت،

.SMARTالبيئىالبرنامجتطبيقطريقعنالطبيعيةالموارد
(وفر المال واحترم الغد (

علىالمشروعتجربةفىالبدءتم2009الحالىالعاممطلعمع•
.األكاديميةلمنشآتمصغرنموذجكالموانىتدريبمعهد

والبيئية،ةاإلقتصاديالناحيةمنالمشروعتقييمسيتمالعامنهايةفى•
يضاوأتسويقهيمكنوقدتطويرهسيتمالبرنامجنجاححالةوفى

.األخرىاألكاديميةمنشآتبعضعلىتطبيقه

مشروع سمارت 



ج نموذكتجربة المشروع على معهد تدريب الموانى سيتم•

ن تقييم المشروع مثم سيتممصغر لمنشآت األكاديمية، 

سيتمامج الناحية اإلقتصادية والبيئية، وفى حالة نجاح البرن

.تعميمه على كافة وحدات األكاديميةوتطويره 



أهـــــداف المشــــروع

لخالمنالمجتمعخدمةفىلألكاديميةالفعالةالمشاركة1.

البيئةلحمايةبرنامج

يدوترشالتدويرإعادةطريقعنمؤسستناربحيةزيادة2.

المصروفاتتقليلوبالتالىاالستهالك

المستوىعلىبهيحتذىكنموذجاألكاديميةإسمرفع3.

والدولىالمحلى



عناصــــر المشــــروع

رفع مستوى الوعى البيئى للعاملين بالمعهد 1.

ستهالك الطاقة الكهربائيةإترشيد 2.

المخلفات الصلبةإعادة تدوير3.

ترشيد استهالك المياه 4.

التشجير5.



انب األنشطة ترتكز على مفهوم حماية البيئة دون إغفال الجهذه 

ى أن اإلقتصادى الذى سيعود على األكاديمية والعاملين بها، أ

اإلستفادة من المشروع البد أن تكون مزدوجة



رفع مستوى الوعى البيئى للعاملين-1

يذ أى يعتبر أهم عنصر من عناصر المشروع حيث أنه ال يمكن تنف•
نشاط بيئى بدون إقتناع العاملين بأهمية وجدية المشروع

:إلقاء محاضرة شهريا للعاملين بحيث يتم فيها سيتم •
عرض قضايا البيئة بشكل عام–
اصمناقشة المشاكل البيئية التى يواجهها العاملين بشكل خ–
لسابقةعرض اإلنجازات البيئية التى تم تحقيقها فى الفترات ا–



العاملينلتوعية(لوحة90عدد)ارشاديةالفتاتتعليقتم•
البيئةعلىوالحفاظاإلستهالكترشيدنحو

ممالمعهدلالذاتيةباإلمكانياتوتجميعهاالالفتاتتصميمتم•
سعرهامن%75حوالىوفر

معجذابةجماليةناحيةعلىتحتوى صورتصميمتم•
بسهولةالصورهذهتغييرامكانيةمراعاة

















ترشيد إستهالك الطاقة الكهربائية-2

عهد ستهلك الطاقة الكهربائية فى منشآت المت

مصادر رئيسية3من خالل

المعداتاألجهزة و-جمصابيح اإلضاءة-بأجهزة التكييف-أ



أجهزة التكييف-أ

ك تتحمل أجهزة التكييف الجزء األعظم من تكاليف استهال•

الكهرباء فى األجواء الحارة

حصان قد يتجاوز معدل إستهالكه 3جهاز التكييف ذو قدرة •

وات 18مصباح إضاءة قدرة 100حوالى 

جهاز120المعهد الى حوالى بتكييف اليصل عدد أجهزة •

نبعث منه يرصيف الفحم الذى نظرا لوقوع المعهد أمام 

تهويةالغبار مما يستحيل معه ترك نوافذ المنشأة مفتوحة لل



تظليل المسطحات الزجاجية:
مع إعطاء أولوية أولى للفراغات 
المواجهة ألشعة الشمس المباشرة

الخطوات العملية

 تركيب أجهزة إغالق ذاتى

:لألبواب

إعطاء أولوية أولى لقاعات مع

المحاضرات التى يكثر بها عدد 

المستخدمين لألبواب، وتكون 

األولوية الثانية للمكاتب



أجهزة التكييف-أ

ىحوالالمعهدبتكييفالأجهزةعدديبلغ•

أمامالمعهدلوقوعنظراوذلكجهاز120

مامالغبارمنهنبعثيالذىالفحمرصيف

وحةمفتالمنشأةنوافذتركمعهيستحيل

للتهوية

ذاتىإغالقجهاز70عددتركيبتم•

األماكنحرارةدرجةعلىللحفاظلألبواب

المكيفة



اإلضاءة-ب

تشكل اإلضاءة فى المتوسط•
من مجموع % 40حوالى 

ىالطاقة المستهلكة فى المبان

ةالموفر للطاقينتج المصباح •
وات نفس شدة 18قدرة 

اح االستضاءة الذى ينتجه مصب
وات75متوهج قدرة 

العمر االفتراضى للمصباح •
مرة 13أطول الموفر للطاقة

توهجممن المصباح ال



الموفر للطاقةالمصباح •

570وفر توليد ي

ساعة من الطاقة .كيلووات

وتجنب إنبعاث طن واحد من

، ويوفر تكاليف CO2غاز 

مصباح عادى 12شراء 

وذلك أثناء طوال فترة عمره

اإلفتراضى



الخطوات العملية

وفرة مصابيح اإلحتراق العادية بلمبات ماستبدال•

حيث تعطى نفس شدة ( وات18)للطاقة 

لطاقة االستضاءة ولكنها تتميز بقلة إستهالكها ل

وبطول عمرها االفتراضى

مصباح إحتراق عادى قدرة300استبدالتم •

وات بلمبات موفرة للطاقة 100وات و75

وات27وات و 15

تشجيع العاملين على استخدام اإلضاءة•

الصناعيةاالضاءة الطبيعية بدال من 



األجهزة والمعدات-ج

يحتوى المعهد على عدد كبير من •

بعض األجهزة وأجهزة الكمبيوتر 

آالت الكهربائية مثل الطابعات و

ة وبعض المعدات الموجودالتصوير 

بورش المعهد

هذه األجهزة يمكن التقليل من•

معدالت استهالكها للطاقة 

وإطالة عمرها اإلفتراضى عن 

هاطريق توعية المسئولين عن



عقطيوفرتدويرهالمعادالورقمنطنكل•

منساعة.كيلوات400ويوفرشجرة15

ويجنبالمياهمنمكعبمتر25والطاقة

التلوثمنكجم25الهواء

3يستلزمالجديدورقالمنكجم1إنتاج•

الورقمنكجم1.4أوالخشبمنكجم

القديم

المخلفات الصلبةاعادة تدوير-3

الورق-أ



ة يستهلك المعهد كميات ضخمة من األوراق التى ال يتم االستفاد•

مكن منها بعد استخدامها، ولتحقيق االستفادة القصوى فانه من الم

:R3تطبيق مبدأ 

Reduce :تقليل استهالك الورق عن طريق تشجيع استخدام

e-mail ،ت استبدال المخاطبات الورقية الغير رسمية بالمحادثاو

التليفونية الداخلية، وعن طريق استخدام نسخ ذات وجهين

Re-use : إعادة استخدام األوراق المستخدمة كمسودة للخطابات

والتقارير أو كقصاصات لكتابة المفكرات الصغيرة

Recycle  :ره بعد االستخدام النهائى للورق من الممكن إعادة تدوي

إلنتاج أوراق جديدة



الخطوات العملية

هو اكثر أنواع A4الورق مقاس بما أن•

دوق تخصيص صنسيتمالورق إستخداما، 

و A4بمساحة الورقة مقاس )صغير 

لكل مكاتب ( سم30بارتفاع ال يزيد عن 

المعهد بغرض وضع األوراق المستعملة

ىدوربشكلبها ثم تجميعها 

ة استبدال األوراق المستعملسيتم•
بكميات أخرى من األوراق الجديدة 

ةمما يعد توفير لنفقات األكاديمي



فصل المخلفات الصلبة من المنبع-4

واأللومنيوم من أكثر المواد المربحةالزجاج•

فى إعادة التدوير حيث أن إعادة تدوير إناء

يمكن أن ينتج إناء ( أو ألومنيوم)زجاجى 

جديد أى أن الفقد فى( أو ألومنيوم)زجاجى 

منعدمشبه المواد يكون 

الطاقة التى توفرها إعادة تدوير زجاجة •

ساعة أى يمكن .وات400واحدة تصل الى 

وات 100أن تضئ مصباح كهربائى قدرة 

تدوير علبة الومنيوم ، ولمدة أربع ساعات

من الطاقة الالزمة % 95مستعملة يوفر 

. إلنتاج علبة ألومنيوم جديدة



منتج بترولىهوالبالستيك •

يعيا ويستهلك تصنيعه موردا طب

مركبوهوغير قابل للتجديد، 

ال غير قابل للتحلل العضوى إ

بعد مئات السنين

هناك أنواع من البالستيك •

و PETالقابلة للتدوير مثل 

PVCأما البولى ايثيلين و ،

البولى بروبيلين والبولى 

ن ستيرين فإنه من الصعب وم

.المكلف إعادة تدويرها



الخطوات العملية

صناديق 4تخصيص سيتم•

ة كبيرة الحجم ذات ألوان مختلف

ن ومميزة بحيث يتم التخلص م

كل نوع من المخلفات فى 

صندوق :صندوق مختلف

ر للمخلفات البالستيكية، وآخ

للمخلفات المعدنية، وثالث 

للمخلفات الزجاجية، والرابع 

الورقيةللمخلفات



معظم المخلفات الورقية القابلة •
ة من للتدوير سيتم تجميعها مباشر

المكاتب

ات إلتفاق على بيع المخلفاسيتم•
نيوم الزجاجية والبالستيكية واأللوم

لمتعهدى النظافة

اشركة فيوليا استعدادهأبدت•
للتعاون مع األكاديمية عن طريق 

ارسال شاحنات بصفة دورية 
زة للمعهد لتجميع المخلفات المفرو

على أن تقوم الشركة بإدماج هذه 
المخلفات مع خطوط الفرز بها





كويستهلبترولىمنتجهوالبالستيك•

جديد،للتقابلغيرطبيعيامورداتصنيعه

إالالعضوىللتحللقابلغيرمركبوهو

السنينمئاتبعد

ريوفمستعملةالومنيومعلبةتدوير•

علبةإلنتاجالالزمةالطاقةمن95%

هاتوفرالتىالطاقةو،جديدةألومنيوم

تصلواحدىزجاجإناءتدويرإعادة

.ساعة.وات400الى

الزجاج-األومنيوم -البالستيك -ب



4عنعبارةمجموعةكلالصناديقمنمجموعتينتخصيصتم•

مننوعكلمنالتخلصيتمبحيثمختلفةألوانذاتصناديق

مختلفلونذوصندوقفىالمخلفات



الورقيةللمخلفاتأزرق

للمخلفات الزجاجيةأصفر

للمخلفات البالستيكيةأخضر

للمخلفات المعدنيةأحمر



يعبعلىإلتفاقاسيتم•

الزجاجيةالمخلفات

يومواأللومنوالبالستيكية

.النظافةلمتعهدى



ترشيد استخدام المياه-4

الفةالتالحنفياتإستبدالوإصالحتم•

المستهلكةالرىوخراطيم

ادرةالصالواحدةالدفقةحجمتقليلتم•

وذلك(السيفون)الطردصندوقمن

مةالعوامستوىفىالتحكمطريقعن



إصالح أو إستبدال سيتم •

لرى الحنفيات التالفة وخراطيم ا

المستهلكة

م دراسة إمكانية استخداسيتم •

حنفيات موفرة للمياه فى 

عاألماكن ذات االستهالك المرتف



رة تقليل حجم الدفقة الواحدة الصاد•

وذلك( السيفون)من صندوق الطرد 

عن طريق التحكم فى مستوى 

العوامة أو عن طريق وضع زجاجة 

لتر بداخل 1مياه ممتلئة بحجم 

صندوق الطرد

دراسة إمكانية إستخدام صناديق •

طرد ذات تدفق منخفض



كجم15حوالىتستهلكالواحدةالشجرة•

الكميةنفسوهىسنويا،CO2غازمن

كم15000كلواحدةسيارةتبعثهاالتى

10لحوالىالواحدةالشجرةتبريدكافئي•

تقللكما،الهواءمكيفاتمنتبريدطن

%50بنسبةالضوضاءألشجارا

خضراءمسطحاتالىللمعهدالخلفيةالمنطقةتحويلتم•

تدربونوالمالعاملونمنهايستفيدبحيثوجمالىشكلإلضافة

التشجير-5





































التشجير

ل يعتبر التشجير من أرخص وأفض•

ء من الوسائل الطبيعية لتنقية الهوا

الشجرة الواحدة حيث أن التلوث

كجم من غاز 15تستهلك حوالى 

ثانى أكسيد الكربون سنويا، وهى

نفس الكمية التى تبعثها سيارة

كم15000واحدة كل 

والى كافئ تبريد الشجرة الواحدة لحي•

طن تبريد من مكيفات الهواء10

د ألشجار تقلل الضوضاء بنسبة قا•

%50تصل الى 



ية تحويل المنطقة الخلفسيتم•

للمعهد الى مسطحات خضراء 

يستفيد منها العاملون 

والمتدربون مع زراعة بعض 

كل األشجار للتظليل وإلضافة ش

جمالى على المنطقة





المشترياتقسم ◄

ئولين بإمكانية إتخاذ القرار حيث يمكن للمسيتمتع هذا القسم •

:ثلبه تشجيع وتفضيل شراء المنتجات صديقة البيئة م

ةالمنتجات ذات المشتقات المائية بدال من المشتقات الكيميائي–

األوراق المعاد تدويرها–

المواد المكتبية المعدنية بدال من البالستيكية–

األخشاب المنتجة من شجر الزان والبلوط بدال من أشجار –

الماهوجنى وخشب الورد



شكرا لفريق 

الصيانة والمرافق بالمعهد

عماد المغربى/ م•

(اشراف)محمد فاروق / أ•

(كهرباء)السيد ابراهيم / أ•

(نجارة)قطب محمد / أ•

(زراعة)أشرف مصطفى –محمد احمد / أ•

( الومنيوم ) أحمد عبد العزيز / أ•

كل العاملين الذين ساهموا فى نجاح المشروع•



...شكرا لحسن استماعكم


