


ــتدامة  ــات االس ــاخ وتحدي ــر املن ــرة أن تغ ــة القاه ــت جامع أدرك
البيئيــة تشــكل تهديــًدا خطــرًا عــى املجتمــع. كــا أدركــت  منــذ 
فــرة طويلــة مســؤوليتها يف مواجهــة هــذه التحديــات كجــزء 
مــن مســؤوليتها تجــاه املســتقبل. تهــدف جامعــة القاهــرة إىل 
إنشــاء حــرم جامعــي مســتدام يعــزز بشــكل أســايس مهمتهــا 
البحثيــة والتعليميــة مــع اإللتــزام مبســؤوليتها اإلجتاعيــة. كا 

دليل الحياة املستدامة
للطالب الجامعى



تــدرك الجامعــة أن التحديــات التــي تواجههــا معقــدة ومرابطــة 
وتتطلــب نهًجــا دائــم التطــور لتحقيــق االســتدامة. 

و حيــث أن األفــراد و املجتمعــات ال تفعــل دامئـًـا مــا هــو األفضــل 
ــن  ــد م ــذت العدي ــدة إتخ ــم املتح ــإن األم ــة، ف ــاد أو البيئ لالقتص
اإلجــراءات لوقــف )أو عــى األقــل إبطــاء( العديــد مــن العــادات 
ــا  ــدة 17 هدفً ــم املتح ــت األم ــة. كتب ــر بالبيئ ــى ت ــيئة و الت الس
)مثــل الهــواء النظيــف وامليــاه والعدالــة االجتاعيــة والتعليــم 
للجميــع( لقيــادة الحكومــات واملواطنــن نحــو مســتقبل أفضــل 
أن  إىل  نحتــاج   ، األهــداف  هــذه  لتحقيــق  اســتدامة.  وأكــر 
ــالب  ــن إىل الط ــادة الوطني ــن الق ــم ، م ــع بدوره ــوم الجمي يق
الجــدد يف الكليــة. الحيــاة الجامعيــة هــي الوقــت الذهبــي 
الــذي يعيشــه اإلنســان يف بدايــة شــبابه ، وال يــزال يتذكــر 
ــًدا. يف  ــيانها أب ــه نس ــه ، وال ميكن ــوال حيات ــا ط ــة فيه كل لحظ
الحيــاة الجامعيــة ، يبــدأ الطــالب يف التعــرف عــى أصدقــاء 
ــك  ــهم ، ويف تل ــم بأنفس ــة ثقته ــم ، وتنمي ــن اختياره ــدد م ج
املرحلــة يدركــون أهميــة الــذات ، ويتعلمــون األخــالق الحميــدة 
ــم  ــد إكاله ــا بع ــيعملون فيه ــي س ــف الت ــون بالوظائ ، ويحلم
دراســات. و الحيــاة الجامعيــة أيًضــا وقــت ميكــن أن يكــون فيــه 
تأثــر كبــر عــى البيئــة مــن خــالل األنشــطة الطالبيــة املختلفــة، 
تنــاول الطعــام ، إســتخدام قاعــات املحــارضات، تنــاول الطعام و 
املرشوبــات. فيــا يــي بعــض الخطــوات الصغــرة التــي ميكنــك 
البيئــة  عــى  تأثــرك  لتقليــل  اليوميــة  حياتــك  يف  اتخاذهــا 

ــتدامة. ــر اس ــكل أك ــش بش والعي



يجب أن تقـــــول 

ال 
ـــك ـي لل�بالست�



القابلـة  البدائـل  يف  لإلسـتثامر  الطـرق  مـن  العديـد  هنـاك 

إلعـادة االسـتخدام والتـي ال تكلفـك أقل فحسـب ، بـل ميكنها 

أيًضـا ضـامن طـول العمـر. فيـام يـي بدائـل البالسـتيك التـي 

يجـب عـى كل طالـب االسـتثامر فيهـا:

 إستخدم زجاجات املياه 

البالستيكية القابلة إلعادة 

اإلستخدام أو الزجاجات 

املصنوعة من الفوالذ 

املقاوم للصدأ بدالً من زجاجات 

املياه البالستيكية العادية.

 إحرص عى إحضار كوب قابل 

إلعادة االستخدام. هناك الكثري 

من الفوائد للكوب القابل 

إلعادة االستخدام. يظل السائل 

دافئًا لفرتة أطول ، وأقل 

إنسكابا ، وهو أفضل للبيئة.

 إستخدم أكواب ورقية أو 

أكواب قابلة إلعادة االستخدام 

بدالً من األكواب البالستيكية ، 

والتي متيل إىل إطالق مواد 

كيميائية سامة عند تعرضها 

ليشء بارد أو ساخن للغاية.

 سواء كنت تتناول غدائك يف 

جامعتك أو من املكان الذي 

تعيش فيه ، تأكد من حمل 

صندوق الغداء الخاص بك 

)والذي من الواضح أنه ليس 

صندوقًا بالستيكيًا(.



يجب أن تعلم أن 
االستدامــة 
تبـــــــدأ مـــــن 
املنـــــزل

هنـاك العديد من العـادات اليومية التي ميكنـك العمل عليها 

والتـي ستسـاعدك يف الحفاظ عـى الطاقة بعـدة طرق. نحن 

نسـتفيد من أسـلوب الحياة األخـر ليس فقط مـن خالل ضامن 

أننـا نعيـش عـى كوكـب صحـي ولكـن أيًضـا مـن خـالل توفـري 

املـال عـى املدى الطويـل. فيام يـي بعض العادات سـهلة 

التعلـم التـي قمنـا بإدراجها يف دليل املعيشـة املسـتدامة 

للطالـب الجامعى:

 قـم بإطفـاء األنـوار واألجهـزة اإللكرونيـة عنـد عـدم 

الحاجـة إليهـا.

 إستخدم ضوء الشمس بدالً من األضواء الكهربائية.

 إسـتخدم أغطيـة األواين عند الطهـي لتقليل الطاقة 

املطلوبة.

 علـق املالبـس لتجف بشـكل طبيعـي بدالً مـن وضعها 

املجفف. يف 



إن الدعوة إىل اإلستدامة البيئية تسر 

اإلسـتدامة  دعـم  مـع  جنـب  إىل  جنبًـا 

تتمثـل  واإلجتاعيـة.  االقتصاديـة 

إحـدى طـرق العيـش املسـتدام بيئيًـا 

التسـوق  يف  واقتصاديًـا  واجتاعيًـا 

املحليـة.  الـرشكات  ودعـم  الصغـرة 

االقتصـاد  تدعـم  أنـك  املحـي  يعنـي 

املحـي وتقلـل مـن أميال نقـل املنتج.

ضـع يف إعتبـارك العبـوة قبـل الرشاء، 

الفواكـه  أخـر  املثـال  سـبيل  عـى 

وأخـر   ، كبـرة  بكميـات  والخـروات 

معقمـة  كرتونيـة  عبـوات  يف  الحليـب 

بـدالً مـن علبـة بالسـتيكية. حـاول تجنـب 

الحاويـات البالسـتيكية املصنوعـة مـن 

الكيميائيـة. املـواد 

تسوق أقــل، 

تسوق بذكاء، 

تسوق محلًيا. 



إستخــــــــــــــــــــــــدم
وسائل النقل املستدامة

التجول سريًا عى األقدام

الذهـاب إىل جامعتـك هـو عـادة صحية لـن تفيدك 

فحسـب ، بل سـتفيد البيئـة أيًضا.

التجول عى الدراجة

بالنسـبة  الكافيـة  بالرسعـة  املـي  يكـن  مل  إذا 

 ، تـزال بحاجـة إىل الهـواء النقـي  ، ولكنـك ال  لـك 

يعـد  الجامعـي  الحـرم  عـر  الدراجـات  ركـوب  فـإن 

بديـالً رائًعـا. ميكـن أن يكـون ركـوب الدراجـات خيـاًرا 

رائًعـا أيًضـا ، حيـث تحصـل عـى جرعتـك اليومية من 

التاريـن ويف نفـس الوقـت تتجنـب تلـوث الهواء 

الضوضـاء. أو 

التجول بالحافلة

أو  الحافـالت  العـام مثـل  النقـل  إسـتخدم وسـائل 

الخاصـة.  السـيارات  مـن  بـدالً  القطـارات  أو  الـرام 

إنهـا يف الواقـع وسـائل تنقـل ميسـورة التكلفـة 

أيًضـا. للبيئـة  وصديقـة 



تبـــــرع بالطعـــــام
وال تهدره

” اهـدار الطعـام يؤذي الفقراء نتيجة الضغوط عي األسـواق 

التـي ترفـع األسـعار ، وتهـدر حـق األجيـال القادمـة، باإلضافة 

إيل التلـوث البيئـي الكبري”.

هل سـبق لـك أن بالغت   
يف تقديـر قدرتـك عى األكل 
والطهـي أو طلبت القليل جًدا 
مـن اإلضافـــــات لتجـد نفسـك 
الطعـام؟.   بقايـا  مـن  تتخلـص 
يعتقــــد البعـــض أنــــه مـــــن 
األفضـل دامئًـا أن تكون كميات 
الطعــــــام أمنــــة ومتوفـــرة 
بكميـات كبـرة. فـــى حـن أن 
توفـر الطعـام بكميـات كبرة  
مـا  إهـدار  لكـن   ، خطـأً  ليـس 
خطـأً  يكـون  أن  ميكـن  تبقـى 
فـادح ، خاصـًة إذا كان بإمـكان 
منـه.  االسـتفادة  آخـر  شـخص 
إحــــدى النصائـــــح االحرافية 

يف دليـل هذا الطالـب للحياة 
املسـتدامة هى تعزيـز فكرة 
التشاركيـــــــة واملسؤوليــــة 
املجتمعيـة بـن الجميـع  عـن 
ببقايـا الطعـام  التـرع  طريـق 
إمـا ألغـراض إعـادة التدويـر أو 
يسـتطيعون  ال  الذيـن  ألولئـك 
تحمـل تكاليـف الطعـام عـى 

يومـي. أسـاس 



تعلـــــم سياســـــة 
الفصل من املنبع للمخلفات

ال 
ترمي كل يشء يف الحاوية األوىل 

التي تراها. تعلم أين تذهب النفايات. 

يجب أن تكون ثقافة الفصل من املنبع 

أسلوب حياتك.



افحص مرحاضك بحثًا عن أي ترسيبات.	 

سلة 	  أو  سجائر  كمنفضة  مرحاضك  إستخدام  عن  توقف 

مهمالت

ضع زجاجة بالستيكية يف خزان املرحاض	 

خذ حامما أقرص	 

قم برتكيب رؤوس دش موفرة للمياه أو موانع للتدفق	 

أغلق املاء أثناء تنظيف أسنانك	 

أغلق املاء أثناء الحالقة	 

إفحص الصنابري واألنابيب بحثًا عن أي ترسب	 

إستخدم غسالة األطباق األوتوماتيكية لألحامل الكاملة 	 

فقط

إستخدم غسالتك األوتوماتيكية لألحامل الكاملة فقط	 

ال تدع الصنبور يجري أثناء تنظيفك للخروات	 

حافــظ ىلع 
امليـــاة



قم بإيقاف تشغيل أجهزة الكمبيوتر والشاشات.	 

قم بإيقاف تشغيل املعدات يف حالة عدم استخدامها .	 

 قم بإطفاء األنوار ىف حالة عدم الحاجة إليها.	 

 ال ترتك املعدات تشحن طوال الليل.	 

 إخرت مصابيح LED املوفرة للطاقة. 	 

 إستبدل األجهزة القدمية بنامذج موفرة للطاقة. 	 

 دع شعرك ومالبسك تجف بشكل طبيعي بدالً من تشغيل 	 

الجهاز. 

 اضبط منظم الحرارة عى مستوى منخفض يف الصيف.	 

حافــظ ىلع 
قة لطا ا



قلل من تناول
 اللحوم ومنتجات األلبان

»سـيكون لخفض اسـتهالك اللحـوم واأللبان آثار 

إيجابيـة عى انبعاثـات غازات االحتبـاس الحراري 

التنـوع  سيسـاعد  أنـه  كـا  اإلنسـان«.  وصحـة 

لضـان  عليـه  الحفـاظ  يجـب  الـذي   ، البيولوجـي 
تغذية سـكان العامل املتزايدين. وسـيؤدي تغير 
أنظمتنـا الغذائيـة إىل مسـتقبل أكـر اسـتدامة .

إجـاالً ، سـيؤدي اسـتبدال اللحـوم ببدائـل نباتيـة 
األرايض  عـى  العاملـي  الطلـب  خفـض  إىل 
الزراعيـة بنسـبة 11 يف املائـة - وهـو تحـٍد مهـم 
الدخـل  مسـتويات  زيـادة  العـامل  يشـهد  حيـث 

والحليـب. اللحـوم  عـى  الطلـب  زيـادة  ومعـه 




