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ٔخ١جت ٌجّغ اٌحطب اٌالصَ ٌٍطٚ ٟٙاٌبٕبء .ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ اعخخذاَ ٚلٛد اٌىخٍت
اٌح٠ٛ١ت األخش ٜف ٟبؼل األح١بْ ،إال أْ ٚلٛد اٌحطب ٘ ٛاٌّقذس اٌشئ١غٌٍ ٟطبلت
إٌّضٌ١ت ف ٟداسفٛس.
ٚحؾ١ش حمذ٠شاث إصاٌت اٌغبببث ف ٟداسفٛس ٔح ٛأوثش ِٓ  1ف ٟاٌّبئت عٕ٠ٛب .أِب اٌحبالث
اٌخ ٟال ٛ٠جذ فٙ١ب أغقبْ ِ١خت ،أ ٚجذ٠ذةٚ ،اٌخؾب األخنش  -اٌز ٛ٘ ٞػٍ ٝحذ عٛاء
ػذَ وفبءة اعخخذاَ اٌطبلت ٚحٕخج اٌىث١ش ِٓ اٌذخبْ ٠ --جشِ ٞقذس٘ب.
ٚػٍِ ٝغخ ٜٛاألعشة ،فبٌٕغبء (ٚاٌفخ١بث) ٘ٓ اٌّغؤٚي األٚي ػٓ جّغ اٌحطب ٚهٟٙ
اٌطؼبَ ،فؼٕذ ٔمـ اٌّؼشٚك ِٓ اٌخؾب ،غبٌبب ِب حٍجأ اٌّشأة إٌ ٝب١غ حقـ غزائ١ت
ٌؾشاء ٘زا اٌخؾبٚ ،لذ حخخبس حٕبٚي ٚجببث غ١ش ِطبٛخت ج١ذا أ ٚسبّب حخ ٝاٌخخٍ ٟػٓ
ٚجببث اٌطؼبَٚ .ػالٚة ػٍ ٝرٌه ،حخبهش إٌغبء ،ف ٟوث١ش ِٓ األح١بْ بغالِخ ٓٙاٌبذٔ١ت
ِٓ خالي اٌغفش ٌّغبفبث هٍ٠ٛت ٌجّغ اٌؾج١شاث ٚاألغقبْٚ .ػٕذ اٌط ٟٙداخً إٌّبصي
غبٌبب ِب حخؼشك إٌغبء ٚاألهفبي ٌٍذخبْٚ ،اٌز٠ ٞؾىً خطشا ػٍ ٝاٌقحت ٚاٌز٠ ٞخغبب
ببٌٛفبٖ اٌّبىشة ٌـ  ْٛ١ٍِ 1.5ؽخـ ف ٟاٌؼبٌُ عٕ٠ٛب (بحغب حمش٠ش ِٕظّت اٌقحت
اٌؼبٌّ١ت .)2002

االػخببساث اٌب١ئ١ت اٌّخؾؼبت
٠غبُ٘ اعخخذاَ خ١بساث وفبءة اٌٛلٛد ف: ٟ
 ححغ ٓ١أخؼبػ إٌظبَ اال٠ىٌٛٛجٚ ٟحّب٠خٗ
 اٌّض٠ذ ِٓ فشؿ عبً اٌؼ١ؼ اٌبذٍ٠ت ٚاٌّخٕٛػت
 أِٓ غزائ ٟافنً ٚحغز٠ت أفنً
 اٌحذ ِٓ حٍٛد اٌٛٙاء ف ٟاألِبوٓ اٌّغٍمت ٚاٌّخبهش اٌقح١ت اٌّشحبطت بٗ
 اٌحذ ِٓ اٌخؼشك ٌٍؼٕف ػٍ ٝاعبط اٌجٕظ
حخنّٓ اعخشاح١ج١بث اٌحذ ِٓ اعخٙالن اٌخؾب ِب :ٍٟ٠
 حٛص٠غ وفبءة ف ٟاعخٙالن اٌٛلٛد حٛص٠غ ِٕبعب ثمبف١ب أِٛ ٚالذ اٌطبلت اٌبذٍ٠ت ٚغ١ش٘ب
ِٓ اٌخىٌٕٛٛج١بث راث اٌقٍت ببٌٛلٛد  ،ػٍ ٝعب ً١اٌّثبي ِٛالذ اٌى١شٚعٚ ٓ١غبص
اٌبخشٚي اٌّغبي أ ٚاٌطٓ١
 حمبعُ اٌّؼشفت ٚص٠بدة اٌٛػ ٟألفنً اٌّّبسعبث فِ ٟجبي األغز٠ت اٌّٛفشة ٌٍطبلت
ٚحمٕ١بث إػذاد اٌخؾب.
ٚلذ وبٔج ٚال حضاي ٘زٖ االعخشاح١ج١بث فؼبٌت ٌٍغب٠ت .فؼٍ ٝعب ً١اٌّثبيِ ،مبسٔت ببٌٕ١شاْ
اٌّفخٛحتّ٠ ،ىٓ ٌٍّٛالذ األوثش حطٛسا اٌحفبظ ػٍ 25 ٝف ٟاٌّبئت ِٓ اٌطبلت اٌّغخخذِت.
ببٌٕغبت العخشاح١ج١ت اٌحذ ِٓ اٌٛلٛدّ٠ ،ىٓ ٌٙزٖ االعخشاح١ج١ت أْ حىٔ ْٛبجحتٌٚ ،ىٓ
اٌّؼشفت اٌّحٍ١ت ٚاألفنٍ١بث اٌثمبف١ت ٕ٠بغ ٟأْ حٛجٗ ٔح ٛػٍّ١ت فٕغ اٌمشاسٚ .ػالٚة ػٍٝ
رٌهّ٠ ،ىٓ العخخذاَ اٌؼٍّ١بث اٌخؾبسو١ت اٌخ ٟحشاػ ٟاٌفٛاسق ب ٓ١اٌجٕغ ٓ١أْ حؤد ٞإٌٝ
اسحفبع ِؼذالث اٌمبٛي.
ٚلذ حؾخًّ اعخشاح١ج١بث أخشٌ ٜخحغ ٓ١أسام ٟاٌغبببث اٌّخذ٘ٛسة ِب : ٍٟ٠





ص٠بدة اٌخٛػ١ت ٚاٌخذس٠ب اٌؼٍّ ٟػٍِٕ ٝب٘ج إداسة اٌّٛاسد اٌطب١ؼ١ت اٌؼٍّ١ت ٚ ،ال عّ١ب
ِغ اٌّجخّؼبث اٌش٠ف١ت؛
خٍك ِجخّغ ٍّ٠ه االسام ٟاٌّخققت ٌضساػت االؽجبس ال إٔ٠ ٚخج األؽجبس أٚ
اٌّحبف ً١اٌبذٍ٠ت ِٓ خالي اٌحشاجت اٌزساػ١ت؛
ِؾبحً اٌؾخالث ٌذػُ بشاِج ٌغشط األؽجبسٚ،
ِببدساث اٌحشاجت اٌّجخّؼ١ت اٌّخؾبسوت.

الرسائل الرئيسية
ّ٠ىٓ أْ ٠غبػذ اعخخذاَ ِّبسعبث وفبءة اٌٛلٛد ٚاٌخمٕ١بث
ػٍ:ٝ
 )1اٌحذ ِٓ إصاٌت اٌغبببث ٚاٌخذ٘ٛس اٌب١ئٟ
 )2حٛف١ش عبً اٌؼ١ؼ اٌبذٍ٠ت
 )3ص٠بدة األِٓ اٌغزائ ِٓ ٟخالي اٌحذ ِٓ
ب١غ اٌحقـ اٌغزائ١ت ٚص٠بدسة حقـ
اٌٛجببث
 )4اٌحذ ِٓ حٍٛد اٌٛٙاء اٌذاخٍٚ ٟاٌّخبهش
اٌقح١ت إٌبجّت ػٕٗٚ ،اٌخ ٟحؤثش بقفت
خبفت ػٍ ٝإٌغبء ٚاألهفبي
 )5ححغِ ٓ١غخ ٜٛاٌحّب٠ت ٚاٌغالِت ٌٍٕغبء
ٚاٌفخ١بث.
 حٕف١ز اٌّؾشٚػبث اٌخ ٟحغ ُٙف ٟاٌّحبفظت ػٍ ٝاٌغبببث
ٚإٌظُ اال٠ىٌٛٛج١ت اٌخ ِٓ ٟؽأٔٙب حؼض٠ض ِببدساث اٌحفبظ
ػٍ ٝاٌطبلت.
٠ غبػذ اعخخذاَ إٌٙج اٌخؾبسو١ت ف ٟحقّٚ ُ١حٕف١ز وً ِببدسة
ٌخٛف١ش اٌطبلت ػٍ ٝحؼض٠ض ٔجبح اٌّؾشٚع ٚاعخذاِخٗ.
 اّ٘١ت إٌظش إٌ ٝدٚس اٌّشأة ف ٟجّغ اٌحطب ٚاعخخذاِٗ
إلدساجٗ ف ٟوً ِٓ حقّ ُ١اٌّؾشٚع ٚحٕف١زٖ.
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مزيد من القراءات والمصادر
انشجكخ انذونيخ حىل انطبقخ انمنشنيخ في حبالد األسمبد اإلنسبنيخ.
http://www.fuelnetwork.org/
مشروع المواقد في دارفور.
http://darfurstoves.org/
انفقز وانتشىيخ وإسانخ انغبثبد  :أثز انصزاع ػهى تجبرح األخشبة وانىقىد
انخشجي في دارفىر( .بروبمج األمم المتحدة للبيئت)2008 ،
http://postconflict.unep.ch/publications/darfur_timber.pdf
انتؼبمم مغ إحتيبجبد انطبقخ في ػمهيبد االستجبثخ نألسمبد اإلنسبنيخ :انمسح
انضىئي انسزيغ نهسيبسبد وأفضم انممبرسبد من منظمبد انمسبػذاد
اإلنسبنيخ ومصبدر محتمهخ نهطبقخ انجذيهخ وانتكنىنىجيبد ( .معهد األمه البيئي،
االتحبد العبلمي للحفبظ على الطبيعت ومىاردهب)2009 -
http://www.fuelnetwork.org/Environment
انؼثىر ػهى األشجبر في انصحزاء  :جمغ انحطت وانجذائم في دارفىر
(ِفٛم١ت اٌالجئٌٍّ ٓ١شأة)2006 -
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48aa82ec0.html

نصائح لتحسٌن عادات الطبخ وإعداد الخشب

(المفوضٌة

العلٌا لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن :)0220
 تقطيع الحطب إلى قطع صغيرة
تعطً قطع الخشب الصغٌرة مساحة سطحٌة اكبر ،ولذلك فهً سرٌعة
اإلشتعال وتحترق تماما .وٌوصى باستخدام العصً الصغٌرة التً ٌتراوح
قطرها من  5-3سم.
 البحث عن سبل إلحتواء الحرائق والتحكم في تدفق الهواء
تحتاج الحرائق إلى كمٌات مختلفة من الهواء فً مراحل مختلفة ،فعند
اإلشتعال تحتاج الى أكثر مما تحتاجه اثناء االحتراق الكامل .وبالتحكم فً
الهواء حتى  20فً المائة ،ستقل كمٌة الحاجة إلى الوقود.
 نضج الطعام
ٌستغرق الطعام نفس المقدار من الوقت للطهً عند طهٌه ببطء مقارنة بالغلٌان.
فعند الطهً ببطء ،قد تكون هناك حاجة أقل وٌمكن االحتفاظ أكثر من قٌمة المواد
الغذائٌة.

تقييم فؼبنيخ ثزمجخ مىقذ كفبءح في استهالك انىقىد  :مزاجؼخ واسؼخ في
دارفىر( .بروأكت)2008 -
http://proactnetwork.org/proactwebsite/media/download
/FES_Report/FES_Report_ProAct.pdf

 اطفاء الحرائق فورا بعد االستخدام
وذلك عن طرٌق إخماد النار بحرص ،بدال من تركها تشتعل ،فعندما تصل إلى
 20فً المائة قد تكون هناك حاجة إلى كمٌة أقل من الوقود.

انطجخ خيبراد في حبالد انالجئين  :دنيم انخجزاد في مجبل انحفبظ ػهى
انطبقخ وأنىاع انىقىد انجذيهخ( .المفىضيت العليب لألمم المتحدة لشؤون الالجئيه-
.)2002
http://www.unhcr.org/406c368f2.html

 قبل نقع األطعمة الجاف
عند نقع األطعمة الصلبة فً الماء من  8- 5ساعات قبل الطهً ،سٌتم استخدام
كمٌة من الوقود اقل بنسبة  ،%40حٌث سٌتم اختصار وقت طهً الطعام.

مب وراء انحطت  :ثذائم انىقىد واستزاتيجيبد انحمبيخ نهمزأح وانفتيبد
انمشزداد( .مفوضٌة الالجئٌن للمرأة.)0222 -
http://womensrefugeecommission.org/docs/fuel.pdf
انجنس وانطبقخ ألغزاض انتنميخ انمستذامخ  :دنيم األدواد وانمىارد( .بروبمج
األمم المتحدة اإلومبئي.)2004 -
http://www.undp.org/energy/genenergykit/genderengtool
kit.pdf
تىفيز انىقىد وانؼنف انقبئم ػهى انجنس  :فؼبنيخ انىقىد كبستزاتيجيخ وقبئيخ.
(صىدوق األمم المتحدة اإلومبئي للمرأة.)2005 -
http://www.fuelnetwork.org/index.php?option=com_docm
an&task=cat_view&gid=13&Itemid=57

ؽبىت بشٚاوج ِٕ٘ ٟظّت ب١ئ١ت غ١ش حى١ِٛت حخخز ِٓ ع٠ٛغشا ِمشا
ٌٙبٙ٠ .ذف ػٍّٕب إٌِ ٝغبػذة اٌّجخّؼبث اٌنؼ١فت ػٍ ٝححغ ٓ١لذسحٙب
ػٍِ ٝمبِٚت اٌىٛاسد ٚ ،حغ١ش إٌّبخ ٚاألصِبث اإلٔغبٔ١ت  ِٓ ،خالي
اإلداسة اٌب١ئ١ت اٌّغخذاِتٚ .حُ جّغ ٘زٖ اٌّزوشة اإلػالِ١ت ف ٟإهبس
ِؾشٚع " حؼض٠ض اٌخٛػ١ت اٌب١ئ١ت ٚبٕبء اٌمذساث اإلداس٠ت ٌؼٍّ١بث
ِجّٛػت اٌؼًّ اٌّغخذاِت ف ٟاٌغٛداْ" ،اٌز ٞحّ ٌٗٛاٌّؼٔٛت اٌّغ١ح١ت.
لإلتصال:
جادة الفرٌد كورتوت  7د CH-1260 ،نٌون  ،سوٌسرا
+41 22 362 5384
email: info@proactnetwork.org
www.proactnetwork.org

 جرش األطعمة أو تقطيعها إلى قطع صغيرة
عند تقطٌع الطعام إلى قطع صغٌرة ٌزداد حجمه وٌطهو أسرع ،وقد ٌوفر هذا
ما ٌصل إلى  30فً المائة من الوقود الالزم.
 استخدام أغطية محكمة ومناسبة وإضافة وزنا ً فوقها
تفقد األطعمة التً ٌتم تغطٌتها بإحكام حرارة أقل من الحمل الحراري واإلشعاع،
ففً األماكن التً ال تكون فٌها األغطٌة مناسبة ،تعتبر مرتجلة مع الموارد
المتاحة محلٌا ،مثل األطباق .ومع وجود الغطاء المناسب بإحكامٌ ،تم حفظ 20
فً المائة من الوقود الالزم لها.
 استخدام طريقة مزدوجة للطهي
عند وجود وعاء واحد على النار لطهً الطعام ،ضع وعاء أخر فوقه لتدفئة المٌاه
حٌث ٌجعل حجم األوانً من هذه العملٌة ممكنة.
 إضافة الماء لؤلواني أثناء الطهي
بدال من ملء وعاء بالماء من البداٌة ،فمن األفضل إلضافة ما ٌكفً لتغطٌة
الطعام وٌضاف الماء حسب الحاجة ،وبهذه الطرٌقة لن تهدر كمٌة كبٌرة من
المٌاه أثناء الغلٌان.
 تجنب التنظيف الزائد لآلنية من الخارج
إن األوانً التً اسودت من فعل النار ،والتً رغم ذلك ال ٌغطٌها السخام،
هً أوانً جٌدة فً امتصاص الحرارة المنبعثة وٌمكن أن تقلل من وقت
الطهً.

