
1 تحدى أبطال الطبيعة )أدوات وإجراءات العمل(

أدوات وإجراءات 
العمل

 اعرتاف قبيلة األرض مبسارات التعلم األربعة: خيارات   

أفضل - التنوع البيولوجي -الطبيعة –كوكب صحيح. 

دليل 
تحدى أبطال الطبيعة



© World Scout Bureau Inc.
SCOUTING DEVELOPMENT
June 2020

World Scout Bureau 
Global Support Centre 
Kuala Lumpur

Suite 3, Level 17  
Menara Sentral Vista 
150 Jalan Sultan Abdul Samad
Brickfields 
50470 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Tel.: + 60 3 2276 9000
Fax: + 60 3 2276 9089

worldbureau@scout.org
scout.org

الجمعيــات إىل  أساســا  موجهــة  الوثيقــة   هــذه 
 الكشــفية الوطنيــة واتحــادات الكشــافة الوطنيــة

بالعمــوم التعليميــة  .واملؤسســات 

تــّم إصــدار هــذه الوثيقــة نتيجــة للتعــاون املشــرتك 
مــع برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة، والصنــدوق 
ــدة  ــل الوح ــود عم ــل جه ــة، وبفض ــي للطبيع العامل
الفرعيــة ملراجعــة الربنامــج الكشــفى العاملــى للبيئــة 
ــرق  ــل للط ــامل أفض ــار ع ــدة  إط ــن وح ــة   ع املُنبثق
التعليميــة التــي   تعمــل خــالل الفــرتة الثالثيــة 
ــل  ــم جزي ــه له ــا أن نوج ــذا، ال يفوتن 2020-2017 ل
ــر هــذا املحتــوى. الشــكر عــى مســاهمتهم يف تطوي

ــاء يف  ــة األعض ــفية الوطني ــات الكش ــمُح للجمعي  يُس
املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية بنســخ هــذا 

ــوى. املُحت

مع وجوب التنويه للمصدر يف شكل: © 2020. 

املنظمة العاملية للحركة الكشفية.

أعيد طبعها بإذن.
 

ــرب  ــن أك ــد م ــو واح ــة ه ــي للطبيع ــدوق العامل الصن

ــامل. ــة يف الع ــات البيئي املنظ

ــد ــا يزي ــذ م ــة من ــي للطبيع ــدوق العامل ــل الصن  يعم

   عــى الســتني ســنة عــى مســاعدة النــاس والطبيعــة

 عــى االزدهــار. ويعمــل الصنــدوق العاملــي للطبيعــة

ــدة لحفــظ الطبيعــة ــة الرائ ــه املنظمــة العاملي  بوصف

 يف أكــر مــن 100 بلــد. مــن خــالل التعــاون مــع

 شــعوب العــامل عــى كل املســتويات مــن أجــل تطويــر

 وتقديــم حلــول مبتكــرة، تحمــي املجتمعــات والحيــاة

.الربيــة واألماكــن التــي يعيشــون فيهــا

ــة ــي للطبيع ــدوق العامل ــة الصن ــل مهم ــث تتمث  حي

ــاء ــأرض، وبن ــة ل ــة الطبيعي ــور البيئ ــف تده  يف وق

 مســتقبل يعيــش فيــه البــر يف وئــام مــع   الطبيعــة؛

   مــن خــالل الحفــاظ عــى التنــوع البيولوجــي يف

املــوارد اســتخدام  يف  االســتدامة  وضــان   العــامل، 

ــن ــد م ــى الح ــجيع ع ــددة،  والتش ــة املتج  الطبيعي

.التلــوث واالســتهالك
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WOSM املنظمة العاملية للحركة الكشــفية

 متنــح الكشــافني فرصــا للمشــاركة يف الربامــج و املناســبات واألنشــطة واملشــاريع التــي تســاهم يف

 تنميتهــم كمواطنــني فعالــني. فعــن طريــق هــذه املبــادرات يصبــح الشــباب عامــال فعــاال للتغيــر

.اإليجــايب الــذي يلهــم الغــر باتخــاذ إجــراءات ماثلــة

الصنــدوق العاملى للطبيعة

وهــذا التحــدي ميثلــه حيــوان مشــهور وجــذاب وذو لونــني أبيــض و أســود وهــو البانــدا، الــذى 

يُصّنــف كنــوع مهــدد باالنقــراض ،  وتــم اتخــاذه كرمــز للصنــدوق العاملــي للطبيعــة منــذ نشــاته 

ــا  ــزال رمــزا عاملي ــدا كنــوع معــرض للخطــر٬ وال ي ــد تصنيــف البان عــام 1961. يف عــام 2016 أعي

عندمــا يتعلــق األمــر بالحفــاظ عــى األنــواع.

 مــن خــالل رشاكتهــا مــع الصنــدوق العاملــي للطبيعــة،  راجعــت ُمنظّمتنــا نهــج التثقيــف البيئــي،   

ــت  ــاعة األرض”؛ وقام ــي “س ــال العامل ــل: االحتف ــة، مث ــالت العاملي ــافة يف الحم ــاركت الكش و ش

ــي  ــدوق العامل ــع الصن ــّي م ــاون  مح ــج تع ــاء برام ــة بإنش ــفية الوطني ــات الكش ــض الجمعي بع

للطبيعــة؛ لتثقيــف الفتيــة والشــباب حــول البيئــة٬ كــا تلّقــت الحركــة الكشــفية مشــورة الخــرباء 

يف تطويــر مبــادرة قبيلــة األرض و تحــدي أبطــال الطبيعــة 

هــذه األدوات واإلجــراءات  الخاصــة “ بتحــدي أبطــال الطبيعــة”؛ صممــت للفتيــة 

والشــباب مــن أجــل:

استكشــاف وفهــم مختلــف القضايــا البيئيــة ذات الصلــة، نتيجــة عــادات االســتهالك يف 	 

مســارات التعلــم األربعــة: خيــارات أفضــل أو الطبيعــة والتنــوع البيولوجــي، أو طاقــة 

نظيفــة، أو كوكــب صحــي.

القــدرة عــى تحديــد االحتياجــات والتحديــات املتعلقة بالعادات الشــخصية واالســتهالك 	 

ــول  ــق حل ــن لخل ــع اآلخري ــا والعمــل م ــة،يف مجتمعاتن ــع الطبيع ــا م املســؤول وتفاعلن

مســتدامة

إتخــاذ إجــراءات للمســاهمة يف حــل قضايــا محــددة تتعلــق بخيــارات أفضــل والطبيعــة 	 

ــع أو  ــيني: املجتم ــة الرئيس ــاب املصلح ــع أصح ــل م ــاء العم ــي ، أثن ــوع البيولوج والتن

ــركاء. ــك أو ال مجموعت

من خالل أبطال تحدي الطبيعة ستسر يف رحلة حتى تصبح عضوا يف قبيلة األرض.
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تــّم تصميــم هــذا التحــدي لجميــع  الفتيــة والشــباب مــن ســن ســبع ســنوات ومــا فــوق٬ مــن منطلــق حرصنــا 

ــدة  ــتهالك جدي ــادات اس ــر ع ــة وتطوي ــة الطبيع ــاهمة يف حاي ــاع واملس ــدة للدف ــرق جدي ــاف ط ــى اكتش ع

تســهم بشــكل فاعــل يف حايــة مواردنــا الطبيعيــة. فتحــدي أبطــال الطبيعــة يقــدم لكــم محتــوى و أنشــطة 

ذات معنــى.

و مــن ثــم عليــك استكشــف متطلبــات مجموعــة أدوات التحــدي إلكــال تحــدي أبطــال الطبيعــة؛ لتصبــح 

ــة األرض: عضــًوا يف قبيل

داع لخيارات أفضل

ــوة  ــزى والدع ــادات ذات املغ ــاد الع اعت

ــاة  ــلوب حي ــر أس ــل تطوي ــن أج ــا م إليه

ــة ــق للبيئ ــي و صدي صح

الطبيعة أبطال 

فهــم النظــم اإليكولوجيــة والتواصــل 

مارســات  واعتــاد  الطبيعــة،  مــع 

مســتدامة لحايــة املــوارد الطبيعيــة

OR
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تحدي أبطال الطبيعة
  ورحلــة قبيلة األرض

تحــدي أبطــال الطبيعــة هــو واحــد مــن التحديــات التــي متكنــك مــن 

أن تصبــح جــزءا مــن قبيلــة األرض ســتحصل عــى دعــم مــن القــادة 

لضــان نجاحــك يف هــذه الرحلــة.

يتفق الشاب والقائد الراشد عى 

املسار الشخيص )كن واعيا، تعاون، 

إفعل(عن طريق:

عــى 	  املتبــادل  االتفــاق 
التحــدي  إمتــام  خطــوات 
الســنية للمرحلــة  وفقــا  املختــار 

االتفــاق املتبــادل عــى اختيــار 	 
مــروع مجتمعــي واحــد مــن 
ــى:  ــارات، وه ــة مس ــني أربع ب
ــة  ــارات أفضــل،أو الطبيع اختي
والتنــوع البيولوجــي، أو طاقــة 

نظيفــة، أو كوكــب صحــي

عــى 	  املتبــادل  االتفــاق 
التكميليــة  اإلجــراءات 
االعــرتاف  عــى  للحصــول 

األرض قبيلــة  ضمــن 

تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها

وبذلك يكونون قد عرفوا 	 
طرق الحصول عى املعلومات 
ومعرفة مصادر الحصول عليها

 ومن الرضورى خلق فرص 	 
للتعاون من خالل تخطيط 

املشاريع أو املُشاركة يف 
األحداث 

وال شك، سيتحقق هذا من 	 
خالل العمل عى تنفيذ 

املشاريع، أو القيام بتقديم 
املساعدات   الجيدة، أو   

املشاركة يف أعامل الدفاع عن 
البيئة، أو عمل  مبادرات 

ترويجية 

ومشاركة األحداث من خالل و	 
 scout.org and the SDG

hub

 اكتشاف وتقاسم االهتاممات 

ملواجهة التحدي

مقدمة لتصبح عضوا يف قبيلة 	 
األرض 

تحدي أبطال الطبيعة	 

إجراء تقييم ذايت للعادات 	 
الشخصية، وملعرفتك بالطبيعة
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تهانياً

لقد أصبحت

البطل

تحدي الطبيعة والتنوع البيولوجي

لقد أصبحت من الداعمني من أجل خيارات أفضل وأسلوب حياة صحي و اآلن أنت عضو يف قبيلة األرض

ــات األخــرى  ــاء التحدي ــق إنه ــك عــن طري ــة رحلت ــة و تســتطيع متابع ــة األرض العاملي ــت اآلن عضــو يف قبيل أن

ــة املســتدامة. ــق أهــداف التنمي ــر يف تحقي ــدر أك للمســاهمة بق

أو

 تقييم النتائج وتأثري األقران 

واملستفيدين والقادة الّراشدين 

إجراءات املشاركة والرتويج 	 

والدعوة ألحد مروعات تنمية 

املجتمع

فكر و قيم الكفاءات مع األقران و 

املستفيدين و القادة و الشباب 

املهارات	 

املعرفة 	 

االتجاهات املُطّورة	 

 يُقّدم القائد للفتى أو الشاب 

شارة تحّدي أبطال الطبيعة

يقام احتفال بسيط وهادف 	 

بالشباب يف مجموعتهم

وفيه يتم تسليم الشارة 	 

والشهادة

و اآلن أنــت عضو يف قبيلة األرض

واالستمرار يف مسار جديد لقبيلة 

األرض

واكتشاف أي يشء آخر مل تستكشفه 

بعد 

الطاقة النظيفة

كوكب صحي

خيارات أفضل

الطبيعة و التنوع البيولوجي

من الداعمني

من أجل خيارات أفضل وأسلوب حياة 
صحي
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كيف؟

ــزام بنشــأة وتدريــب  ــذ االلت ــة املســتدامة” إىل اإللهــام والتمكــني وتنفي ــة “الكشــفيّة لتحقيــق أهــداف التنمي تهــدف حمل

ــني ناشــطني وُمجتمعــات ُمســتدامة. ــني عاملي مواطن

مُتّكن عملية التعلم من خالل مسار قبيلة األرض الشباب من استكشاف وتحديد رحلتهم التعليمية يف ثالث مراحل:

يُســاهم تحــّدي أبطــال الطبيعــة يف تنميــة الشــباب مبجموعــة محــّددة مــن اإلجــراءات املتّصلــة مبســارات التعلــم الخاصــة 

بخيــارات أفضــل والطبيعــة والتنــوع البيولوجــي. يســتخدم الشــباب بدعــم مــن القــادة نفــس العمليــة يف كل فئــة عمريــة 

مــع اختيــار مجموعــة مختلفــة مــن األنشــطة وفقــا لذلــك.

كن عى دراية بالعامل من حولك والقضايا البيئية الرئيسة.	 

رضورة التعاون مع اآلخرين إليجاد حلول لحامية النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 	 
واملساحات الخارجية.

والعمل عى وضع وتنفيذ إجراءات ميكن أن تصنع الفارق	 

كن عى علم - تعاون - ترصف

قبيلة األرض 

الكفاءات الرضوريّة للرتبية البيئية
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تحــدي أبطال الطبيعة: كن واعيا
ما هو ؟

استكشاف وفهم مختلف القضايا البيئية ذات الصلة أو كنتاج للعادات االستهالكية  للبر

كيف؟
استكامل التقييم الذايت ملعرفتهم وفهمهم للعالقة بني البر والطبيعة والتنوع البيولوجي.	 

تحديد مسار التعلم الذي يرغب األفراد يف العمل عليه-الخيارات األفضل أو الطبيعة والتنوع البيولوجي.	 

قم باألنشطة وفقا للفئة العمرية )نشاطني لأشبال وثالثة أنشطة للكشافة والجوالة( املدرجة يف أي من 	 
الخيارات األفضل أو مسارات تعلم الطبيعة والتنوع البيولوجي و قم بتنفيذ أنشطتك الخاصة تالئم 

الكفاءات املقرتحة يف الفئة العمرية ألي من املسارات.

بعد استكشاف األنشطة وتنفيذها من خالل أدوات وإجراءات العمل، حدد املسار الذي ستستخدمه 	 
كمصدر إلهام لتطوير مروع خدمة املجتمع.

تحــدي أبطال الطبيعة: تعاون

ما هو ؟

ــن  ــا، والعمــل مــع اآلخري ــة يف مجتمعن ــات البيئي ــد االحتياجــات والتحدي ــا القــدرة عــى تحدي و أن يكــون لدين

إليجــاد حلــول مســتدامة.

كيف؟
حدد القضايا أو االحتياجات يف مجتمعك مع مجموعتك، مجتمعك ورشكائك.	 

التعرف عى الحلول املمكنة معاً وتقرير أي من املواضيع ميكن العمل عليه كمروع.	 

التفكر يف خيارات مختلفة مع أعضاء املجتمع.	 

التحقق من جدوى املشاريع واالستدامة يف األجل الطويل.	 

تقديم النتائج إىل مسؤويل املجتمع املحي “املستفيدين”	 

االتفاق عى حل لتنفيذه	 
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من خالل تصميم خطة عمل لتنفيذ مروعك و عرضه عى املجتمع لجمع األموال 	 
واملوارد الالزمة.

ضع هدفا SMART واحدا:)محدد - قابل للقياس - قابل للتحقيق - واقعي - قائم 	 
عى الوقت(

من األهمية مبكان تطبيق مبادئ االستدامة يف خططكم ومراعاة استخدام املوارد. 	 

أبطال الطبيعة، إفعل

ما هو ؟

ــوع  ــل أو التن ــارات أفض ــق بخي ــددة تتعل ــكلة مح ــل مش ــاهمة يف ح ــراءات للمس ــاذ اإلج اِتخ

ــركاء. ــك ، ال ــع ، مجموعت ــة: املجتم ــة الرئيس ــات الفاعل ــع الجه ــل م ــاء العم ــي أثن البيولوج

كيف

تنفيذالخطط املتفق عليها لتنفيذ مروعك الخدمي.	 

بالتعاون مع أعضاء املجتمع والركاء	 

رصد الخطط والتقدم املحرز أثناء تنفيذ  اإلجراءات	 

مع رضورة تقييم األهداف ، واألثر ، والتقييات الجاعية الفردية ، وما إىل ذلك.	 

 	SDG hubو Scout.orgاإلبالغ و املشاركة عى

اإلحتفال واالعرتاف بجهود األقران واملستفيدين والركاء.	 

ــح  ــة لتصب ــع تحــدي أبطــال الطبيع ــك م ــدأ رحلت ــل، و اب ــة العم تعــرف عــى النشــاطات و أدوات مجموع

ــة األرض. ــوا يف قبيل عض

مــروع  تطــور  اســتخدام”كيف  ميكنــك 

التوجيهيــة  املجتمع_”املبــادئ  خدمــات 

“ والعمــل  الــركات  “لخطوتــن” 
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التقييم الذاتي
تحّدي أبطال الطبيعة

ــذايت.  ــم ال ــذا التقيي ــن ه ــة ع ــى اإلجاب ــتمرار، يُرج ــل االس ــة! قب ــال الطبيع ــز ألبط ــل ُمتميّ عم

الــذى سيُســاعدكم عــى فهــم وتحديــد املعــارف وتنميــة وعيكــم بشــكل أفضــل حــول مجــاالت 

ــي. ــوع البيولوج ــة والتن ــل والطبيع ــارات األفض الخي

 اخرت الجزء  الخاص بفئتك الُعمريّة 	 

 قم بوضع عالمة داخل املربعات بجانب كل نقطة يف مجالني من الخيارات: إما الطبيعة،  	 
أو الخيارات األفضل،  أو التنوع البيولوجي،استنادا إىل معرفتك الشخصية ومهاراتك 

وموقفك. 

ثم أكتب بعض املالحظات يف قسم “أهدايف الشخصية” و”نشاطايت” للروع يف رحلة 	 
تحدياتك.

مالحظة: 

 إذا كان عمــرك ال يتجــاوز 15 عامــا 

ــلء  ــد م ــدك عن ــتعانة بقائ ُيرجــى االس

االســتامرة. 

1
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االسم:

الفئات العمرية

)7-10(

يف.
شا

يف بداية استك
أنا 

يف.
شا

يف مرحلة استك
أنا 

يف.
شا

ت استك
أنهي

أهدايف الشخصية
 

ميكنني اختيار قضية للعمل 

عليها من خالل إجراءات 

إيجابية )مبساعدة راشد(

نشاطايت
 

تحديد نشاط أو مروع 

)شخيص أو مع فريقي / 

طليعتي(

)Xاكتب ُمالحظات للروع يف رحلتك مع تحّدي أبطال الطّبيعة )√أو

خيارات أفضل

أعــرف مــا ميكننــي القيــام بــه، 1

ألعيــش بصحــة جيــدة، وكيــف 

أحــد مــن تأثــري ىف البيئــة

أقــوم  بتقليــل احتياجــايت 2 بــأن 

احتياجــات    ضــوء  الشــخصية يف 

واحتياجــات  الطبيعــي  العــامل 

املقبلــة. واألجيــال  اآلخريــن 

التقييم الذاتي
تحّدي أبطال الطبيعة

ضــع عالمــة:√ أو X أمــام املســتوى الــذي تــرى نفســك  فيــه بالنســبة لــكُّل 

هــدف مــن أهــداف التعلم الســابقة.

اكتشف - أنا يف بداية استكشايف.

استكشف - أنا يف مسار االستكشاف

إدراك - لقد أنهيت اإلستكشاف
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الفئات العمرية

)7-10(

يف.
شا

يف بداية استك
أنا 

يف.
شا

يف مرحلة استك
أنا 

يف.
شا

ت استك
أنهي

أهدايف الشخصية
 

ميكنني اختيار قضية للعمل 

عليها من خالل إجراءات 

إيجابية )مبساعدة راشد(

نشاطايت
 

تحديد نشاط أو مروع 

)شخيص أو مع فريقي / 

طليعتي(

(√ or X)اكتب ُمالحظات للروع يف رحلتك مع تحّدي أبطال الطّبيعة

وسأغتنم  كل فرصة ملارسة 3

سلوك غر ضار بالبيئة

الطبيعة و التنوع البيولوجي

أعرف ريف بلدى وأحاول أن أمل  1

بالبيئات واألنواع املحلّية. 

 وأشعر بالرّاحة وأنا أستمتع  2

بالطبيعة واألماكن املفتوحة . 

 وأتعامل بحرص واحرتام مع 3

الكائنات الحية األخرى حينا 

أقيض الوقت يف الطبيعة، وأعرف 

كيف أترصف لتجنب التأثر فيها.  
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الفئات العمرية

)14-11(

ي 
يف بداية طريق

أنا 

ت بحاجة ملعرفة 
ومازل

ضايا 
ن الق

املزيد ع

ت 
ساري وبدأ

يف م
أنا اآلن 

شاطا 
روعا أو ن

م

ضايا، 
ى دراية  بالق

وع

شطة 
يف األن

وأشارك 

شاريع وأروج لحل 
وامل

ضايا..
ك الق

تل

أهدايف الشخصية
 

أنا قادر عى اختيار 

قضية والتأثر فيها 

بانتهاج أساليب إيجابية 

نشاطايت
 

تحديد نشاط أو 

مروع )شخيص أو مع 

فريقي / طليعتي(

)Xاكتب ُمالحظات للروع يف رحلتك مع تحّدي أبطال )√أو

الطّبيعة

خيارات أفضل

أنا أفهم العالقة بني منط 1

حيايت واملشاكل البيئية، 

باإلضافة إىل تباين توزيع 

الروة العاملية..

أفهم من أين يأيت طعامي.2

أشعر باملسؤولية عن 3

تأثرات سلويك ىف البيئة 

والناس اآلخرين. 

أشعر بالتعاطف تجاه 4

األشخاص الذين يعانون 

من الجوع والفقرغالبا 

نتيجة لتغر املناخ 

وأعمل عى دعم األفراد 

املترضّرين.  

أتحدى نفيس و أصدقايئ 5

للحد من تأثرنا ىف البيئة 

االسم:
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الطبيعة و التنوع البيولوجي

أعرف ريف بلدى وأحاول 1

أن أمل  بالبيئات واألنواع 

املحلّية. 

 وأشعر بالرّاحة وأنا 2

أستمتع  بالطبيعة 

واألماكن املفتوحة . 

 وأتعامل بحرص واحرتام 3

مع الكائنات الحية األخرى 

حينا أقيض الوقت يف 

الطبيعة، وأعرف كيف 

أترصف لتجنب التأثر 

فيها.  

وأشارك يف الفعليات 4

التي تساعد عى حاية 

الطبيعة واستعادتها يف 

منطقتنا.

الفئات العمرية

)14-11(
ي 

يف بداية طريق
أنا 

ت بحاجة ملعرفة 
ومازل

ضايا 
ن الق

املزيد ع

ت 
ساري وبدأ

يف م
أنا اآلن 

شاطا 
روعا أو ن

م

ضايا، 
ى دراية  بالق

وع

شطة 
يف األن

وأشارك 

شاريع، وأروج لحل 
وامل

ضايا..
ك الق

تل

أهدايف الشخصية
 

أنا قادر عى اختيار 

قضية والتأثر فيها 

بانتهاج أساليب إيجابية 

نشاطايت
 

تحديد نشاط أو 

مروع )شخيص أو مع 

فريقي / طليعتي(

)Xاكتب ُمالحظات للروع يف رحلتك مع تحّدي أبطال )√أو

الطّبيعة
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الفئات العمرية

15 +

ي
يف بداية رحلت

أنا 

ت 
ساري وبدأ

يف م
أنا اآلن 

شاطا 
روعا أو ن

م

ضايا، وأشارك 
ى دراية  بالق

وع

شاريع، وأروج 
شطة وامل

يف األن

ضايا..
ك الق

لحل تل

أهدايف الشخصية

 
أنا قادر عى اختيار قضية والتأثر فيها 

بانتهاج أساليب إيجابية 

نشاطايت

 
تحديد نشاط أو مروع 

)شخيص أو مع فريقي / 

طليعتي(

(√ or X)اكتب ُمالحظات للروع يف رحلتك مع تحّدي أبطال الطّبيعة

خيارات أفضل

أنا أفهم العالقة بني منط حيايت 1

واملشاكل البيئية، باإلضافة إىل تباين 

توزيع الروة العاملية..

أفهم من أين يأيت طعامي.2

أشعر باملسؤولية عن تأثرات سلويك ىف 3

البيئة والناس اآلخرين. 

أشعر بالتعاطف تجاه األشخاص الذين 4

يعانون من الجوع والفقرغالبا نتيجة 

لتغر املناخ وأعمل عى دعم األفراد 

املترضّرين.  

أتحدى نفيس و أصدقايئ للحد من 5

تأثرنا ىف البيئة 

وأقيم عادايت وأعدلها باستمرار لجعلها 6

أكر استدامة و أساعد اآلخرين عى 

القيام بذلك.

وأتخذ خطوات إيجابية لإلسهام يف 7

مساعدة الناس الذين يعانون من الفقر 

والجوع نتيجة للمشكالت البيئية.

 وأعمل عى إقناع املؤسسات 8

واملجتمعات املحلية؛ ىك تغّر ُمارساتها 

لتصبح أكر استدامة. 

االسم:
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الفئات العمرية

15 +

ي
يف بداية رحلت

أنا 

روعا 
ت م

ساري وبدأ
يف م

أنا اآلن 

شاطا 
أو ن

يف 
ضايا، وأشارك 

ى دراية  بالق
وع

ك 
شاريع، وأروج لحل تل

شطة وامل
األن

ضايا..
الق

أهدايف الشخصية

 
أنا قادر عى اختيار قضية والتأثر فيها 

بانتهاج أساليب إيجابية 

نشاطايت

 
تحديد نشاط أو مروع 

)شخيص أو مع فريقي / 

طليعتي(

(√ or X)اكتب ُمالحظات للروع يف رحلتك مع تحّدي أبطال الطّبيعة

الطبيعة و التنوع البيولوجي

أفهم جذور فقدان التنوع البيولوجي 1

عى املستويني املحي والعاملي. 

يف حيايت اليومية، سآخذ بعني االعتبار 2

أثر أفعايل ىف الطبيعة وأقيسه وأحث 

اآلخرين للقيام بذلك أيضا.

أفكر يف كيفية عيش حيايت يف انسجام 3

مع الطبيعة، ويف كيفية مساعدة 

مجتمعي عى أن يصبح أكر استدامة. 

يف حيايت اليومية، آخذ بعني االعتبار 4

أثر أفعايل ىف الطبيعة وأقيسه وأحث 

اآلخرين   للقيام بذلك أيضا. 
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شارك اآلخرين وأشركهم
وإليك موضوعات وأنشــطة لتطوير كفاءاتك.

و هــي مجــرد عينــة مــن األنشــطة واملوضوعــات التــي ميكــن أن يســتخدمها الفتيــة و الشــباب و الكبــار 

ــات  ــتخدام املوضوع ــأن اس ــا ب ــم”. عل ــى عل ــن ع ــة األوىل “ك ــق املرحل ــا؛ لتحقي ــاق عليه ــد اإلتف بع

واألنشــطة التاليــة. )اختيــاري( ميكنــك أيًضــا تطويــر أنشــطتك الخاصــة ولكــن يجــب أن تكــون بنفــس 

مســتوى الكفــاءات املذكــورة أعــاله. أبطــال الطبيعــة - الدليــل التنفيــذي.

هل أنت مهتم:

خيارات أفضل

تطويــر العــادات املســتدامة نحــو منــط 

حيــاة صحــي وصديــق للبيئــة

الطبيعة و التنوع البيولوجي

التواصــل مــع الطبيعــة وحايتهــا مــن أجــل 

االستدامة

كيف نالئم أنشــطتك مع أهداف التنمية املســتدامة.

األنشطة التالية تتمىش مع األهداف الرتبوية ألبطال الطبيعة.

كــا أنهــا تســاهم يف تطويــر الكفــاءات الرئيســة الثانيــة للتنميــة املســتدامة. مــع أهــداف التعلــم التي 

ستســاعد الشــباب عــى املــدى الطويــل عــى تطويــر الكفــاءات مــن أجــل التنميــة املســتدامة. وميكــن 

تحقيــق املواءمــة بــني الرتبيــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة مــن خــالل:

الكفــاءات الرئيســة للتنميــة املســتدامة - هــي كفــاءات رئيســة شــاملة لتحقيــق جميــع أهــداف التنميــة 

املســتدامة. إنهــا تســمح للشــباب باالنخــراط بشــكل بنــاء ومســؤول مــع عــامل اليــوم.

ــف  ــذايت يف مختل ــم ال ــل والتنظي ــراد للعم ــا األف ــي يحتاجه ــددة الت ــات املح ــاءات الس ــف الكف تص

ــدة. ــف املعق ــياقات واملواق الس

2
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تتمثل الكفاءات الرئيســة ألهداف التنمية املســتدامة فيام ييل:

ــدة. 	  ــة املعق ــل األنظم ــا؛ لتحلي ــات وفهمه ــى العالق ــرف ع ــى التع ــدرة ع ــم: الق ــري املنظ ــاءة التفك كف

ــني  ــدم اليق ــع ع ــل م ــة؛ والتعام ــس مختلف ــة ومقايي ــاالت مختلف ــة يف مج ــج األنظم ــة دم ــر يف كيفي التفك

الكفــاءة التوقعية:القــدرة عــى فهــم وتقييــم املســتقبل  – املمكــن واملحتمــل واملرغــوب فيــه؛ إلنشــاء 	 

الــرؤى الخاصــة للمســتقبل؛ لتطبيــق املبــدأ الوقــايئ؛ لتقييــم عواقــب اإلجــراءات؛ وللتعامــل مــع املخاطــر 

والتغــرات.

الكفــاءة املعياريــة: القــدرة عــى فهــم املعايــر والقيــم التــي تكمــن وراء أفعــال الفــرد والتفكــر فيهــا؛ 	 

والتفــاوض بشــأن قيــم االســتدامة ومبادئهــا وأهدافهــا وغاياتهــا ، يف ســياق تضــارب املصالــح واملقايضــات، 

واملعرفــة غــر املؤكــدة والتناقضــات. 

ــن 	  ــد م ــي تزي ــكل جاع ــرة بش ــراءات مبتك ــذ إج ــر وتنفي ــى تطوي ــدرة ع ــرتاتيجية: الق ــاءة اإلس الكف

ــي.  ــي والخارج ــتوى املح ــى املس ــتدامة ع االس

ــات 	  ــن ووجه ــات اآلخري ــرتام احتياج ــم واح ــن؛ لفه ــن اآلخري ــم م ــى التعل ــدرة ع ــاون: الق ــاءة التع كف

نظرهــم وأفعالهــم )التعاطــف(؛ لفهــم اآلخريــن والتواصــل معهــم والحساســية تجاههــم )القيــادة 

ــاريك. ــاوين وتش ــكل تع ــكالت بش ــل املش ــهيل ح ــة؛ ولتس ــات يف املجموع ــع النزاع ــل م ــة(؛ للتعام املتعاطف

كفــاءة التفكــري النقــدي: القــدرة عــى التشــكيك يف القواعــد واملارســات واآلراء؛ للتفكــر يف قيــم املــرء 	 

وتصوراتــه وأفعالــه؛ واتخــاذ موقــف يف موضــوع االســتدامة. 

ــي(؛ 	  ــع )العامل ــي واملجتم ــع املح ــرد يف املجتم ــر يف دور الف ــى التفك ــدرة ع ــذايت: الق ــي ال ــاءة الوع كف

ــه.  ــرء ورغبات ــع مشــاعر امل ــل م ــرد باســتمرار؛ والتعام ــال الف ــز أفع ــم وتحفي لتقيي

الكفــاءة املتكاملــة يف حــل املشــكالت: القــدرة الشــاملة عــى تطبيــق إطــارات ر مختلفــة لحــل املشــكالت 	 

املتعلقــة باإلســتدامة املعقــدة وتطويــر خيــارات و حلــول قابلــة للتطبيــق وشــاملة ومنصفــة تعــزز التنمية 

املســتدامة، ودمــج الكفــاءات املذكــورة أعاله. 

ــة أفضــل لتقييــم املعرفــة واملهــارات  ــة املســتدامة يف الحصــول عــى رؤي ستســاعدك الكفــاءات الرئيســة للتنمي

والســلوك التــي طورهــا الشــاب خــالل رحلــة التعلــم يف الخيمــة.

تعرف عى املزيد حول الرتبية من أجل التنمية املستدامة من خالل:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444                                                                 
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األنشطة

خيارات أفضل
إن كونــك صديقــا للبيئــة هــو أكــر مــن مجــرد 

رشاء أِشــياء صديقــة للبيئــة “eco”. إنــه التــزام 

ال يتزعــزع بأســلوب حيــاة مســتدام”
Jennifer Nini

تطوير العادات املســتدامة نحو منــط حياة صحي وصديق للبيئة

15 وأكرمن 11 إىل 14من 7 إىل 10

النشاط : ما موقفك من..النشاط : امليش مرتديا نظارات طعامك!النشاط: قامئة األثر

النشاط:أربعة أركان النشاط:إعادة التدوير و التقليصالنشاط:حياتك الصديقة للبيئة

نشاط:الهرم الغذايئنشاط:مراقبة النفايات الخاصة يبالنشاط:أخرض أو أحمر

ــة  ــك معرف ــارات األفضل.ميكن ــن أنشــطة الخي ــال ســاعة األرض كجــزء م ــا املشــاركة يف احتف ــك أيًض ميكن

ــط. ــق هذاالراب ــد حــول ســاعة األرض عــن طري املزي

الوقت
الفئة العمرية

الكفاءات الرئيسةاملصادر و األدوات
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قائمــة التحقق الخاصة بالبصمة

امللخص:

هــذا النشــاط يســاعد املشــاركني يف فهــم الكيفيــة التــي ميكنهــم بهــا تحســني تتبــع أثــر الكربــون 

والحــد منــه بتغيــر العــادات.

سري النشاط:

رســم خريطــة لبصمتــك الكربونيــة وإجــراء مناقشــة حــول كيفية تقليــل تأثرنا  الشــخيص . 1

الســلبي يف البيئــة ، قــم بذلــك عــرب اإلنرتنــت: إمــا نســخة عــرب اإلنرتنــت أو اســتخدم هــذا 

ــطة Kandersteg International Scout Centre يف  ــاؤه بواس ــم إنش ــذي ت ــدار ال اإلص

امللحــق )رقــم( نســخة مطبوعــة

يف مجموعات صغرة، دع املشاركني يناقشون ويتبادلون نتائج حساب بصاتهم.. 2

ــا . 3 ــة: فبخفضه ــراد أن يخفضــوا بصاتهــم الكربوني ويــرح امليــر ملــاذا مــن املهــم لأف

ــذا  ــاعد ه ــن أن يس ــوي. ميك ــالف الج ــة يف الغ ــازات الدفيئ ــالق الغ ــا إط ــض أيض نخف

ــخص  ــى كل ش ــو اعتن ــل ل ــتقبل. تخي ــاخ يف املس ــر املن ــدة تغ ــل ح ــاض يف تقلي االنخف

باســتهالكه بطريقــة صديقــة للبيئــة، ســيكون لدينــا عــامل أفضــل وصحــي لنــا وللمواطنــني 

ــن(  اآلخري

ميكنــك اســتخدام مــواد القــراءة وتكويــن خلفيــة عــن املوضــوع، فهــذه املــوارد الرتبويــة . 4

تتيــح لــك التعمــق يف رحلــة التعلــم واالستكشــاف لحســاب البصمــة الكربونيــة

شبكة األثر العاملية. 1

2 ./https://www.footprintnetwork.org

10 - 15 دقيقة
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البصمــة 	  منــوذج  فحــص 
بــك: الخــاص 

النسخة اإللكرتونية1 	

النسخة املطبوعة 	

أقالم تحبر	 

وتكويــن 	  القــراءة  مــواد 
املوضــوع  عــن  خلفيــة 

التعليميــة2 واملــوارد 

التفكر النقدي	 

املعايــر 	  يف  التفكــر 
لقيــم ا و
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امللخص:

ــة. ــادات الشــخصية اليومي ــع الع ــة املســاهمة يف االســتدامة م ــز هــذا النشــاط عــى كيفي ويرك
ويبــدأ املشــاركون يف التفكــر يف عاداتهــم اليوميــة يف إدارة النفايــات ويقرتحــون ســبال لتحســني 
مارســاتهم.الهدف مــن النشــاط هــو استكشــاف عــادات يوميــة مســتدامة أكــر وكيفيــة التأقلــم 

معهــا.

سري النشاط:

ــن إلدارة . 1 ــف ميك ــؤول وكي ــتهالك املس ــة االس ــرح أهمي ــاش ب ــة النق ــر حلق ــدأ املي يب
ــب. ــاخ وىف الكوك ــر يف املن ــات أن تؤث النفاي

ويقــوم امليــر بتقســيم الفــرق إىل فريقــني أو أكــر ويريهــم الرســم البيــاين منــزل . 2
اإلســتدامة )رقــم املرفــق(.

وينبغــي أن تفكــر الفــرق بأفضــل املارســات لــكل منــزل والقســم والطــرق لجعلهــا أكــر . 3
إســتدامة وصديقــة للبيئــة.

بعــد العصــف الذهنــي، يجــب عليهــم كتابتهــا عــى قطــع صغــرة مــن الــورق )مثــل مــا . 4
بعــد ذلــك( ووضعهــا عــى الرســم البيــاين منــزل اإلســتدامة.

ــا مبناقشــة وإقــرار أفضــل املارســات التــي يجــب . 5 يجمــع امليــر الفــرق ويقومــون مًع
اســتخدامها.

وبعد االتفاق عى أفضل املارسات، يتشارك الجميع أفكارهم فيا بينهم.. 6

حياتك الصديقة للبيئة
10 - 15 دقيقة

14 - 7

الفتة نشاط املنزل املستدام . 	 

ملحق )رقم(

املراكز الكشفية املتميزة يف 	 

الطبيعة والبيئة و اإلستدامة 

)SCENES(

“تعرف عى املشاهد” ملحق	 

ورقة وأقالم تحبري	 

التفكري النقدي	 

الوعي الذايت	 
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املعلومــات ذات الصلة للميرسين:

تسليط الضوء عى تأثري أفعالنا يف املنزل عى البيئة واملجتمع.	 

ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة. وميكن للجميع أن يتبنوا مامرسات مختلفة برط أن تكون صديقة للبيئة.	 

ينبغي أن يتعهد املشاركون بتغيري عاداتهم اليومية؛ بحيث تصبح أكرث إستدامة، و نر الوعي البيئي عى األقل 	 

يف نطاق املنزل والعائلة واألصدقاء.

قم بدعوة املشاركني للتفكري يف مامرساتهم يف لقاءات األصدقاء واملخيامت ويف املقر الرئيس، وكيف ميكنهم 	 

تحسينها.

أسئلة استخالص املعلومات:

ما اإلجراءات التي ستتخذها لتحسني املامرسات يف منزلك و أثناء لقاءات األصدقاء، و يف املخيامت واملدرسة، 	 

وما إىل ذلك؟

كيف ميكنك رفع الوعي بطرق اإلستدامة وقيادة حياة صديقة للبيئة يف مجتمعك؟	 
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امللخص:

ــة،  ــارات مختلف ــر يف عب ــى التفك ــباب ع ــة و الش ــث الفتي ــو ح ــاط ه ــذا النش ــن ه ــرض م الغ
وتطويــر أفكارهــم الخاصــة حــول موضــوع منــط الحيــاة الصحــي واالســتدامة، مــن خــالل تحديــد 

ــة املســتدامة. املارســات املتعلقــة بالعــادات الصحي

سري النشاط:

ــا . 1 ــدون إم ــم يب ــة و بدوره ــارات مختلف ــاع عب ــيقومون بس ــم س ــاركني أنه ارشح للمش
املوافقــة أو الرفــض عــن طريــق اســتخدام البطاقــات الحمــراء و الخرضاء:موافق=أخــرض، 

غــر موافق=أحمــر

سلم كل مشارك مجموعة من البطاقات، واحدة خرضاء و واحدة حمراء.. 2

وضــح لهــم كيــف ميكــن اســتخدام البطاقــات بــأن يختــاروا  مــن املجموعــة شــخصا يقــوم . 3
برفــع يــده بالعلــم الــذى يعــرب عــن رأيهــم يف العبــارات التــى سيســمعونها.

ــارات . 4 ــرح العب ــدء يف ط ــل الب ــيط قب ــد بس ــال واح ــح مبث ــة للتوضي ــراء تجرب ــم بإج وق
ــط. ــى القط ــكالب ع ــل ال ــا أفض ــال: أن املختارة.مث

3. مقتبس من “منهجيات املســتقبل” من قبل الصندوق العاملي للطبيعة

أخضر أو أحمر3
15 - 20 دقيقة
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)1( مجموعــة مــن بطاقــات 
الخــرضاء  “التصويــت” 

شــخص. لــكل  والحمــراء 

التفكري املنهجي	 

التفكري النقدي	 

الوعي الذايت	 
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ــا . 5 ــودة هن ــة املوج ــتخدام األمثل ــك اس ــارات. ميكن ــرض العب ــراءة أو ع ــاط بق ــدأ النش اب
ــرى: ــة أخ وإضاف

رشاء مواد قابلة إلعادة االستخدام باهظة الثمن وغر رضورية، من املمكن زراعة 	 
األعشاب الخاصة بنا. إنه إجراء صحي وأكر صداقة للبيئة!

من املستحيل تغير / تقليل استهالك اللحوم.	 

ال ميكننا إيجاد بروتني بديل!	 

رشاء أغذية محلية أفضل لصحتنا وللبيئة.	 

مفهوم الحياة املستدامة هو املستقبل!	 

ضــع قامئــة توضــح عــدد األصــوات املوافــة والرافضــة يف مــكان ظاهــر للجميــع، ومبجــرد . 6
ــوات  ــول األص ــة ح ــع املجموع ــة م ــراء مناقش ــم بإج ــارات، ق ــة العب ــن قامئ ــاء م االنته

ــوع. واملوض

املعلومــات ذات الصلة للميرسين:

ميكن إجراء مناقشة بعد التصويت ملعرفة وجهة نظر كل مشارك.	 

ويتعني عى امليرس أن يجعل املشاركني يفهمون ويحرتمون منظور اآلخر وأن يكونوا 	 

مستمعني جيدين.

و أن يعرض بعض مبادئ الحوار العرة لدعم الحوار الجاري.	 

تعد املناقشات التي تتم قبل وبعد “التصويت” أهم الجوانب الرتبوية، لذا تأكد من إتاحة 	 

الوقت للمناقشات سواء يف ثنائيا أو جامعيا.

يعتر التصويت طريقة مفيدة لجعل املحارضات ومناقشات الفريق أكرث تفاعلية، وأيًضا 	 

مينع املقاطعة املناقشات واملناظرات التي ال تنتهي أبًدا.



تحدى أبطال الطبيعة )أدوات وإجراءات العمل(28

امللخص:

انتبهوا لأشياء املوجودة يف حيكم و املرتبطة باستهالك وإنتاج الغذاء.

سري النشاط:

املــي يف الحــي: ضــع “نظــارات الطعــام عــى عينيــك”! وهــذا يعنــي أننــا نتجــول بحثــا عــن . 1
ــع  ــول م ــك. تج ــا إىل ذل ــن، وم ــتهالك، والتخزي ــذاء، واالس ــاج الغ ــذاء، وإنت ــق بالغ ــياء تتعل أش

ــا ســرتى: ــر يف الطعام؟رمب ــك تفك ــراه و يجعل ــذي ت ــا ال ــك يف الحــي، م أصدقائ

حقوال من الذرة أو النباتات التي ميكن استخدامها لصنع أحد األطباق املحلية	 

أو علبة فارغة ملقاة يف ركن، شخص ما قام برميها بدون مباالة	 

أو قد ترى شاحنة تنقل الحليب من مزرعة إىل بائع األلبان	 

أو شخصا ما يحمل أكياس تسوق يف طريقه إىل البيت عائدا من السوبر ماركت	 

رمبا ترى بقرة تجعلك تفكر يف فطور من الخبز والجنب والزبدة	 

أو بحرة أو سمكة	 

أو سفينة محملة باملوز	 

أو قطة تطارد فأرا	 

أو فضالت بعض الحيوانات	 

أو شجرة برتقال	 

أو ورقة شجرة تم قضمها بواسطة يرقة.	 

تقرير: أخربوا بعضكم البعض مبا رأيتموه وتم تجربته.. 2

ــد إىل اللحــد. . 3 ــة، مســارها مــن امله ــة إنشــاء سلســلة غذائي ــة: محاول ــد السالســل الغذائي تحدي
ــات. ــخ - نفاي ــة - مطب ــوة عصر-بقال ــع - عصــر- عب ــال- مصن ــب - شــجرة - برتق ــال: ل ــال: الربتق مث

4. مقتبس من “منهجيات املستقبل” من قبل الصندوق العاملي للطبيعة

ــارة  ــك نظ ــى عيني ــع عل ــت تض ــي و أن ــاط : المش النش
طعامــك!4  ساعة واحدة

11 سنة وما فوق

أقالم تحبر	 

املخططات التوضيحية	 

بطاقات ملونة بريط 	 

الصق أو مشبك

التفكر املنهجي	 

التفكر النقدي	 

توقع املستقبل	 

إسرتاتيجي	 
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ــام برســمها، وكيــف تتم،أواســتخدام  ــك ، والقي ــة ذل ــل رحل ــك وحــاول تخي االســتخدام املســتدام:ناقش مــع أصدقائ
بعــض البطاقــات لتخيلهــا. اســتخدم البطاقــات لكتابــة الخطــوات املختلفــة، خطــوة واحــدة عــى كل بطاقــة، وتحديــد 

سلســلة االتصــال. أو رســم مخططــات بأقــالم التحبــر

هــل السلســلة الغذائيــة مســتدامة؟ كيــف ميكــن تغيرهــا لأفضــل؟ اآلن أقــرتح سلســلة جديــدة مــن االتصــال. أضــف 
املزيــد مــن الخطــوات إذا كنــت تشــعر أنهــا مطلوبــة أو أزل تلــك التــي ليســت مســتدامة. ميكنــك أيضــا اســتخدام 

أقــالم التحبــر و العالمــات إذا مل يكــن لديــك بطاقــات

املعلومات ذات الصلة للميرسين:

مروع السلسلة الغذائية املستدامة )SUSTAIN - التحالف من أجل غذاء وزراعة أفضل(	 

عندما نتحدث عن السالسل الغذائية املستدامة نعني األغذية والزراعة واملارسات التي تعزز الصحة و رفاهية 

الناس والحيوانات، وتحسني بيئة العمل واملعيشة، وتعزيز اإلنصاف، وإثراء املجتمع والثقافة.

ويرى بعض املؤلفني أن “الغذاء املستدام” يشر إىل الغذاء الذي يفي بعدد من املعاير، مبا يف ذلك:

قربه من مصدر إنتاجه أو يؤدي إىل التقليل من استخدام الطاقة	 

صحي كجزء من نظام غذايئ متوازن وال يحتوي عى ملوثات بيولوجية أو كيميائية ضارة	 

التجارة العادلة أو التعاونية بني املنتجني واملجهزين وتجار التجزئة واملستهلكني	 

عدم استغالل املوظفني يف قطاع األغذية من حيث األجر والروط. و مفيدة بيئيا أو حميدة يف اإلنتاج )مثل 	 

العضوية(

ميكن الوصول إليها جغرافيا والقدرة عى تحمل التكاليف ذات معاير عالية لرعاية الحيوانات يف كل من اإلنتاج 	 

والنقل

اإلدماج االجتامعي لجميع أفراد املجتمع · تشجيع املعرفة وفهم ثقافة الغذاء، والغذاء 	 
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امللخص:

هــذا النشــاط يســاعد املشــاركني عــى فهــم الفــرق بــني إعــادة التدويــر والحــد مــن النفايــات، و كيــف 
ميكــن جعــل اســتهالكها أكــر مســؤولية وصداقــة للبيئــة.

سري النشاط:

يعــد امليــر مكانــا أو 4 صناديــق؛ كل صنــدوق خــاص بفئــة مــن أربــع فئــات: األلومنيــوم، . 1
الســاد العضــوي، الــورق، البالســتيك.

ويدعو املير املشاركني إىل تقسيم أنفسهم إىل أربع مجموعات.. 2

يتم إعطاء كل مجموعة حقيبة ورقية بها مجموعة من بطاقات اللعب 5 داخلها.. 3

ــا يف . 4 ــة ووضعه ــن الحقيب ــة م ــة اللعب ــى ســحب بطاق ــوا ع ــن املشــاركني أن يتناوب ــب م اطل
ــى الســجادة. ــبة ع ــة املناس الفئ

Lakeshorelearnng.com .5

إعادة التدوير و التقليص
10 - 15 دقيقة

14 - 7

مجموعة واحدة من 	 

النفايات أو مجموعة واحدة 

من البطاقات

جدار أو سطح أو 4 	 

مستلمني أو صناديق.

التفكر املنهجي	 

التعاون	 

التفكر النقدي	 
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عندمــا يتــم فــرز جميــع البطاقــات يف الفئــات املناســبة. يتــم إعطــاء نقــاط للبطاقــات التــي توضــع يف الفئــة . 5
الصحيحة.الفريــق الفائــز، هــو الحاصــل عــى  أكــر النقــاط.

املعلومــات ذات الصلة للميرسين:

هل إعادة التدوير ترتك أثرا سلبيا أو محايدا أو إيجابيا عى الطبيعة؟قد تبدو إعادة التدوير إيجابية، ولكن يف 	 

الواقع لها تأثر محايد يف البيئة.

ثم، ماذا عن التقليص ؟ويعرف بإعادة االستخدام؛ أي استخدام املادة التي تم استهالكها بالفعل مرة أخرى لغرض 	 

آخر. وهذا هو األثر الصحيح الذي نحتاج إليه لتهيئة بيئة أفضل والحفاظ عى الطبيعة.وإذا بدأنا بتخفيض 

استهالك املواد غر الصديقة للبيئة، فإن معظم الركات ستتوقف عن إنتاج هذه املواد.وينبغي أن نبدأ بأنفسنا 

وأن نكون مثاال جيدا لآلخرين.إن مل يكن اآلن، فمتى ؟ إن مل نكن نحن، فمن؟

إذا كيف ميكننا تقليل استهالكنا؟	 

هناك خطوات صغرة ميكنك اتخاذها، ولكن تحدث تأثرا كبرا حقا يف الكوكب.و هذه بعض األفكار:	 

احرض حقيبة تسوقك الخاصة بك	 

توقف عن رشاء قنينة املاء وبدالً من ذلك خذ زجاجتك	 

اصطحب معك وعاء الراب الخاص بك إىل املقهى	 

اخرت الورق املقوى بديال عن األكياس البالستيكية	 

نقول ال للقصبة البالستيكية للرب	 

ال تشرت شفرات حالقة ذات اإلستخدام الواحد	 

إعادة التفكر يف “عادة” تخزين الطعام الخاص بك	 
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امللخص:

ســيقدم هــذا النشــاط فكــرة عــن كميــة النفايــات املنتجــة وعــن عــدد األشــخاص الذيــن يضيفــون 
إىل تراكــم النفايــات.

سري النشاط:

ــح  ــم برتجي ــات منازله ــجيل نفاي ــاركني تس ــن املش ــب م ــب نفاياتك-اطل ــبوع األول / تعق األس
كميتهــا وتصنيــف نــوع النفايــات التــي ينتجونهــا يف منازلهــم. اقــرتح عليهــم أن يتفقــدوا عــى 

ــم. ــات يف مدينته ــات النفاي ــت إحصائي اإلنرتن

ــم ومناقشــة أســباب  ــة إحصاءاته ــن املشــاركني مقارن ــة واكتشــاف-يطلب م األســبوع 2 / مقارن
زيــادة أو انخفــاض إنتــاج النفايات.دعهــم أيضــا يناقشــون مواضيــع أخــرى تتعلــق بــإدارة 

ــل: ــات مث النفاي

إىل أين تذهب نفاياتك؟	 

كيف تدار النفايات العضوية، هل يتم جمعها أو استخدامها يف الساد؟	 

كيف يتم تصنيف أنواع مختلفة من النفايات ؟	 

كم عدد أنواع النفايات املنفصلة يف منطقتك؟	 

للنفايات مراقبتي 
أســبوعني 4 ســاعات 

لــكل منهــا

11-14

قلم و دفرت مالحظات	 

التفكر املنهجي	 

الوعي الذايت	 

التفكر النقدي	 

حل املشاكل	 
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ــارة إىل مرفــق محــي إلدارة  ــارة مرفــق محــيل إلدارة النفايات-رتــب مســبقا زي األســبوع 3 / زي
ــة  ــن كيفي ــئلة ع ــن األس ــد م ــرح املزي ــات و اط ــب النفاي ــن تذه ــرتى أي ــات يف منطقتك.ل النفاي

ــا. التعامــل معه

أسئلة استخالص املعلومات:

ما الذي رأيته وقمت بتجربته يف منشأة إدارة النفايات املحلية	 

هل تعتقد أن كل النفايات هناك يجب انتاجها يف املقام األول؟	 

هل هناك بدائل لتجنب الكثر من النفايات؟	 
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امللخص:

ــتدامة  ــات نظرهــم بشــأن االس ــم ووجه ــاس وقيمه ــف الن ــدف هــذا النشــاط إىل استكشــاف مواق يه
والطبيعــة. ولتمكــني الشــباب أيضــا مــن اإلعــرتاض باحــرتام عــى بعــض املواقــف املختلفــة، وتشــجيعهم 

عــى التعبــر عــن آرائهــم بصــورة إيجابيــة.

سري النشاط:

قــم بعمــل خــط طويــل عــى األرض بواســطة رشيــط الصــق أو حبل.حــدد بطــول الخــط األرقــام . 1
مــن 1 إىل 6.

يتــم إعطــاء ورقــة واحــدة مــن الفئــة A4 لــكل مشــارك وعالمــات ملونــة مختلفــة حيــث ميكــن . 2
لــكل مشــارك كتابــة آرائــه أثنــاء النشــاط.

يــرح امليــر أنــه ســيتم تقديــم سلســلة مــن البيانــات أو الصــور إليهــم. يف كل مــرة يحتــاج . 3
املشــاركون إىل أن يقــرروا هــل توافــق بشــدة أوغــر موافق/غــر موافــق بشــدة /فكــر إذا كانــت 
مســتدامة أو ال، عــن طريــق الوقــوف عــى رقــم 1)موافــق(أو رقــم6 )غــر موافــق(، و ميكنــك 
أيضــاً اســتخدام األرقــام املتواجــدة بينهــا مبجــرد وصولهــم عــى الخــط ســيالحظون أيــن يقــف 
اآلخــرون وميكنهــم أن يتشــاطروا األفــكار مــع الذيــن يقفــون يف نفــس مكانهــم أو بجوارهــم. 

وســيطلب امليــر مــن بعضهــم أن يتبادلــوا وجهــات نظرهــم مــع املجموعــة بأرسهــا.

ــي . 4 ــارات الت ــول العب ــة ح ــض األمثل ــا. بع ــبق إعداده ــي س ــات الت ــراءة البيان ــر ق ــدأ املي ويب
ــتدامة: ــر املس ــتدامة أو غ ــا / املس ــاق عليه ــدم االتف ــا أو ع ــاق عليه ــني االتف يتع

a .الطبيعة تسبق البر

b .!كل شخص يجب أن يخفض استعاله للطاقة

c .كل شخص مسؤول عن الحفاظ عى البيئة

d . يجب أال نقطع األشجار، وقد ساعد الحس السليم األصي يف الحفاظ عى بيئتنا بشكل أفضل
من تلك األشياء التي نتعلمها يف املدرسة اليوم

e ..الناس يغسلون أيديهم بعد دخول الحام وقبل األكل

f .قطع األشجار وزراعة األرايض الرطبة

g .الشجرات املحرتقة

h .رشاء املنتجات أو إعادة تدويرها وإعادة استخدامها وإصالحها

ما موقفك؟6 

6.مقتبس من “منهجيات املستقبل” من قبل الصندوق العاملي للطبيعة

40-30دقيقة

15 وأكر

طباعة أو قص الصور 	 

املتعلقة بالقضايا البيئية

رشيط الصق، حبل أو 	 

طباشر لتحديد خط عى 

األرض

التفكر املنهجي	 

الوعي الذايت	 

التفكر النقدي	 
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ــن املشــاركني أن يشــروا . 5 ــب م ــل للنشــاط - اســتخدم الصــور مــن الصحــف . اطل البدي
ــر  ــتدامة أو غ ــا مس ــم بأنه ــم أو اعتقاده ــدم اتفاقه ــدى اتفاقهم/ع ــط إىل م ــى الخ ع
ــف يعتقــدون أن العمــل غــر املســتدام ميكــن أن يتحــول إىل  مســتدامة.ثم اســألهم كي

عمــل مســتدام.

املعلومــات ذات الصلة للميرسين

قبــل بــدء التمريــن ,يــرح للمشــاركني بأنــه ميكنهــم التعبــر عــن آرائهــم حــول املواضيــع . 1
مــع احــرتام اآلراء األخــرى

و بنفس الطريقة، لن يتم الحكم عى أحد من خالل آرائه التي ناقشها.. 2

وميكنكم استخدام املبادئ العرة للحوار من أجل تيسر أفضل.. 3

وبعــد االســتاع إىل الحجــج التــي قيلــت مــن قبــل اآلخريــن، قــد يرغــب بعــض املشــاركني . 6
ــر مجموعاتهم. يف تغي

ــا إذا . 4 ــرى م ــرى وت ــرة أخ ــئلة م ــس األس ــأل نف ــك أن تس ــق ميكن ــت الح ــة يف وق كمتابع
كانــت اآلراء ظلــت كــا هــي يف األصــل أم قــد تغــرت يف حــال تغيرهــا فبــأي طريقــة 

ــم تغيرهــا؟ ت
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امللخص:

والغــرض مــن هــذا النشــاط هــو مســاعدة املشــاركني عــى تبــادل اآلراء والنظــر يف آراء اآلخريــن 
ووجهــات نظرهــم وقيمهــم املتصلــة باإلنتــاج املســتدام.

سري النشاط:

امليــر يجهــز منطقــة أو مســاحة فارغــة ميكــن بســهولة وضــع عالمــة عــى 4 أركان و . 1
ــع ملحــوظ عــى األرض . اعتبارهــا غرفــة اجتاعــات أو منطقــة مفتوحــة مــع مرب

ويــرح امليــر أن املشــاركني ســيجيبون عــن األســئلة بنقــل واختيــار إجابــة واحــدة مــن . 2
بــني أربــع إجابــات ممكنة.لــكل إجابــة خيــار يتوافــق مــع إحــدى الزوايــا األربــع للغرفــة 
أو املســاحة.وميكن للمشــاركني أن يظهــروا اختيارهــم لإلجابــة باالنتقــال إىل أحــد األركان 

األربعــة.

ــار . 3 ــئلة وإظه ــاع األس ــتعداد لس ــى اس ــم ع ــاحة،و ه ــط الس ــاركون إىل وس ــأيت املش ي
ــل. ــم املفض موقفه

يقــرأ املــدرب الســؤال ويشــر إىل أي ركــن مــن أركان الغرفــة تــم تخصيصــه ألي بديــل. . 4
كل شــخص يتحــرك بصمــت إىل الزاويــة التــي تعكــس اختيــاره.

ومبجــرد أن يكــون جميــع املشــاركني يف زواياهــم التمهيديــة، يفتــح امليــر املجــال . 5
ــاركني يف  ــم. وإتاحــة الفرصــة ملختلــف املش ــبب يف اختياره ــاطروا الس ــم ليتش لبعضه

مختلــف الزوايا.ويســمح للمشــاركني بتغيــر الزوايــا إذا غــروا رأيهــم.

أربع زاوايا7 

7. مقتبس من “منهجيات املستقبل” من قبل الصندوق العاملي للطبيعة

30-20 دقيقة

15 وأكر

ال مواد مطلوبة

الوعي الذايت	 

التفكر النقدي	 
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املعلومــات ذات الصلة للميرسين

تشجيع املشاركني عى التفكر بأنفسهم بشكل مستقل	 

حاول أن تقوم بأبحاثك الخاصة قبل النشاط؛ لتقوية معرفتك باألسئلة التي ستطرحها	 

وفيا يي ثالثة أمثلة تتعلق بالبيئة، ولكن ميكنكم، بوصفكم ميرين، طرح املزيد من األسئلة عى 	 

املشاركني ملناقشتها:

ما األكر أهمية بالنسبة لك عندما تشرتي قطعة جديدة من املالبس؟	 

السعر /  عرصي / كيف أنتج / ال يشء ما ذكر	 
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امللخص:

ــام  ــف أن النظ ــة، وكي ــي يف البيئ ــذاء اليوم ــارك للغ ــر اختي ــم تأث ــول فه ــو ح ــاط ه ــذا النش ه
ــب. ــوازن الكوك ــن ت ــال ع ــك فض ــد لصحت ــوازن جي ــذايئ املت الغ

وسيفكر املشاركون يف نظامهم الغذايئ والهرم الغذايئ املوىص به من أجل التغذية.

سري النشاط:

ــات . 1 ــة واملروب ــا األطعم ــادل م ــة وتب ــا كمجموع ــوس مع ــاركني الجل ــن املش ــب م اطل
املفضلــة لديهم.كــم مــرة تتناولــون كال منهــا؟ قــدم جــدول الطعــام األســبوعي واطلــب 
منهــم تحديــد عــدد مــرات تناوله.مبجــرد االنتهــاء، اطلــب منهــم إضافــة جميــع العالمــات 

لــكل فئــة طعــام و حتــى نهايــة الجــدول.

امــأ خطــوات الهــرم الفــارغ وفًقــا لتتابــع الطعــام - أكــرب عــدد هــو أســاس الهــرم، األصغر . 2
هــو األعــى.يف حالــة عــدم توفــر جميــع أنــواع الطعــام خــالل األســبوع، اتــرك العديــد من 

خطــوات الهــرم مثــل أنــواع الطعــام التــي مل تكــن لديــك يف الجــزء الســفي مــن الهــرم. 

أعرضهــم عــى الهــرم الغــذايئ القيايس8اطلــب مــن املشــاركني مقارنــة مــا معهــم. اســأل . 3
األســئلة التاليــة: هــل تــرى أي اختالفات؟هــل تــأكل كثــرا أو قليــال مــن نــوع معــني مــن 

الطعــام؟

قــارن هــرم الطعــام الخــاص بــك مــع هــرم التأثــر البيئــي9 اســأل األســئلة التاليــة هــل . 4
ــة نعــم، هــل  ــه مــع تأثــر بيئــي كبــر؟ إذا كانــت اإلجاب ميكنــك تحديــد أي طعــام تأكل
تــأكل كثــراً مــن هــذا الطعــام؟ هــل ميكــن أن تــأكل شــيئا آخــر بديــال مــا هــو أفضــل 

ــة ؟ ــك وللبيئ لصحت

اطلب من املجموعة تبادل ما اكتشفوه.

الهرم الغذايئ

8. مركز باريال للغذاء والتغذية

9. مركز باريال للغذاء والتغذية

ساعة و نصف الساعة

15 وأكر

جدول الطعام األسبوعي	 

الهرم الغذايئ	 

الوعي الذايت	 

التفكر النقدي	 
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املعلومــات ذات الصلة للميرسين

يركــز رســم الهــرم املقــدم، عــى نظــام غــذايئ متوســطي كمثــال. ابحــث مــن فضلــك عــن الهــرم البيئــي لبلدكم/منطقتكــم 
مــن خــالل منصــات مختلفــة. الرســم املقــدم مخصــص لأشــخاص الذيــن تزيــد أعارهــم عــى15 عاًمــا .ميكنــك البحــث عــن 

مصــادر أخــرى إليجــاد هــرم يطابــق املــكان الــذي تعيــش فيــه.
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السمك

اللنب

الزبادى

الزيت البسكويت

الفواكه املجففة
البقوليات

الخبز

املعكرونة

البطاطس

األرز

الفاكهة
الخرضوات

الدواجن

منخفض
عال

عال منخفض

به
ىص 

ملو
ك ا

هال
ست

اإل

ئي
لبي

ر ا
ألث

ا

www.freepik.com صمم بواسطة

الحلوى

لحم البقر

الجنب
البيض

السمك

البسكويت
اللنب

الزبادى
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Sumاليوم 7اليوم 6اليوم 5اليوم 4اليوم 3اليوم 2اليوم 1نوع الغذاء

لحم البقر، الحلوى

BLDBLDBLDBLDBLDBLDBLD

جبنة، بيض، لحوم 
بيضاء، سمك، بسكويت

BLDBLDBLDBLDBLDBLDBLD

لنب، زبادى

BLDBLDBLDBLDBLDBLDBLD

زيت، فواكهة مجففة

BLDBLDBLDBLDBLDBLDBLD

خبز، معكرونة، 
بطاطس، أرز

BLDBLDBLDBLDBLDBLDBLD

فواكهة، خرضوات

BLDBLDBLDBLDBLDBLDBLD

B = اإلفطار، L = الغداء، D = العشاء
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األنشطة
الطبيعة و التنوع 

البيولوجي

“من املؤكد أننا نتحمل مسؤولية أن نرتك 
لألجيال القادمة كوكبا سليام وقابال للسكن من 

David Attenboroughقبل جميع األنواع”

التواصل مع الطبيعة وحاميتها من أجل االســتدامة

15 وأكرمن 11 إىل 14من 7 إىل 10

نشاطنشاط :شبكة الحياةنشاط: ما املخاطر ؟

S.E.E the links :

النشاط: اكتشاف الطبيعة باستخدام تطبيق 
 INaturalist البحث من قبل

 INaturalist النشاط: اكتشاف الطبيعة باستخدام تطبيق البحث من قبل

BioBlitz - النشاط: كوكب واحدالنشاط: استكشاف الطبيعة

النشاط: رسد القصص-امللعبالنشاط: التعلم عن غرس األشجارالنشاط: الحد األدىن من التأثر يف الطبيعة

الوقت
الفئات العمرية

الكفاءات الرئيسةاملصادر و األدوات
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ما النوع المعرض للخطر؟10 

امللخص:

ــار  ــة آث ــة - مقــص( وسيســمح للشــباب بتجرب ــة )حجــر - ورق ــد هــذا النشــاط عــى لعب يعتم
ــا.  ــة فيه ــواع األصلي ــي واألن ــن النظــام البيئ ــة، عــى كل م ــواع الغازي األن

ــن  ــواع املعرضــة للخطــر م ــد يرغــب الراشــدون يف إدراج بعــض األن ــف وق ــة للتكي ــة قابل اللعب
ــا الشــباب. ــن أن يقدمه ــي ميك ــم الت منطقته

سري النشاط:

يبدأ جميع املشاركني اللعبة كأنواع أصلية يف خطر.. 1

ــاة . 2 ــم وحي ــون حياته ــني ميثل ــبكني ورقي ــون مش ــة ويتلق ــى بطاق ــاركون ع ــل املش يحص

ــهم(. ــتقبل جنس ــلهم )مس نس

ــوع يف . 3 ــوروا التن ــم وأن يتص ــروا حوله ــاركني أن ينظ ــى املش ــب ع ــة يج ــدء اللعب ــل ب قب

ــة. ــواع األصلي األن

املشــاركون جميعــاً يجــب أن يكــون لديهــم خلفيــة حــول نشــاط حجــرة - ورقــة - مقــص . 4

ــب  ــص يغل ــدق املقص,املق ــر ي ــاط )الحج ــذا النش ــد ه ــة قواع ــل مراجع )RPS(، ويفض

الورقــة والورقــة تغلــب الحجــر( وإرشــاد املشــاركني حــول مــا ســيتم اســتخدامه خــالل 

هــذا النشــاط.

ــب ) . 5 ــدء لع ــوا بب ــد املشــاركون خصــا ويقوم ــر، يج ــن املي ــارة م ــد انطــالق اإلش وعن

ــا  ــارس عندم ــن الخ ــد م ــبك ورق واح ــون مش ــزون يجمع ــة - مقص(.الفائ ــرة - ورق حج

10. هيئة الحفاظ عى وادي التاميز السفي

البحــث،   -  1 األســبوع 
1ســاعة  -  2 األســبوع 

7 - 14

مشابك ورق كبرة )متنوعة األلوان 	 

لتكون ممتعة( ،اثنان لكل مشارك

بطاقات األنواع الغازية مع األساء 	 

)األحمر(

بطاقات األنواع األصلية )األخرض(	 

قامئة األنواع املعرضة للخطر مع 	 

قامئة األنواع املحلية الخاصة بك 

والتي هي: األنواع املثرة للقلق أو 

املهددة باإلنقراض الكفاءات الرئيسة

التفكر املنهجي	 

التفكر النقدي	 
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ــدة. ــة جدي ــه ورق ــر إلعطائ ــاب إىل املي ــوم بالذه ــورق، يق ــابك ال ــب كل مش ــر الالع يخ

العبو األنواع الغازية لديهم ميزة.اللعبة تستمر مع القواعد التالية:. 6

a ..تفوز األنواع الغازية عى العب األنواع األصلية؛ ويجمع مشبكان ورقيان من األنواع األصلية

b ..و يف حالة خسارة األنواع الغازية ميكنهم أخذ مشبك ورقي واحد من العب األنواع األصلية

c ..الغازيون ضد الغازيني، الفائزون فقط يحصلون عى مشبك ورق واحد

إذا فقدت األنواع الغازية كل مشابك الورق الخاصة بها، فإنها تستمر يف اللعب ولكن ميكن فقط استهداف العبي األنواع . 7

املحلية حتى الفوز مبشبك الورق.

تنتهي اللعبة عندما يصبح جميع الالعبني من األنواع الغازية )يجب عى املير أن يتتبع عدد املشاركني وعدد بطاقات األنواع . 8

الغازية التي تم توزيعها(.وميكن لالعبني أن يحصدوا مشابك الورق الخاصة بهم ملعرفة أي األنواع الغازية كان لها أكرب تأثر يف 

النظام اإليكولوجي.

القيام بجوالت إضافية لتمكني املشاركني من معرفة مدى رسعة تأثر النظم اإليكولوجية باألنواع الغازية إن مل يتم التدخل . 9

ومساعدته من قبلنا.

بعض األســئلة االستخالصية للمشاركني:

كيف تعتقد أن األنواع الغازية تؤثر يف النظام البيئي األصي؟ . 1

كيف تعتقد أن هذه األنواع الغازية وصلت إىل هنا ؟. 2

من سيعاين إذا سمح لأنواع الغازية بالذهاب بدون مراقبة؟. 3

ما الذي ميكننا القيام به النتشار األنواع غر األصلية؟. 4

كيف ميكننا أن نوقف انتشار وإدخال أنواع غر أصلية من النباتات والكائنات الحية األخرى؟. 10

األســبوع الثالث - إحضار بحث إضايف

وميكــن للمشــاركني أن يحــرضوا بحوثــا عــن كيفيــة تجنــب نــر األنــواع الغازيــة التــي مثلوهــا يف اللعبــة. وميكــن أن تســفر البحــوث 
واملشــاريع الجاعيــة عــن طريــق تقديــم عــروض للنتائــج عــن.
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املعلومــات ذات الصلة املقدمة إىل امليرسين:

األنواع الغازية غر أصلية وال تنتمي إىل النظم البيئية التي تم جلبها إليها.	 

البر مسؤولون عن تقدميا	 

األنواع الغازية لديها ميزة أنه ال يشء يف محيطها الجديد يرغب يف أن بأكلها أو استخدامها، وأنها حرة يف التكاثر والتكاثر 	 

برعة.

ميكن لبعض األنواع الغازية أن تنافس الكائنات األصلية املوجودة عى املوارد وتتسبب يف اختفاء هذه الكائنات.	 

متتلك بعض األنواع الغازية دفاعات مثل املواد الكيميائية أواألشواك التي مل تتطور الحيوانات آكلة اللحوم والحيوانات 	 

العاشبة للتغلب عليها.

هذا يرتك الغازي بدون أعداء طبيعيني للسيطرة عى أعدادها.	 

األنواع الغازية لها تأثر كبر يف التنوع البيولوجي املحي.	 

وينبغــي أن يكــون املشــاركون قادريــن عــى التعاطــف واســتيعاب التحديــات التــي تواجــه األنــواع األصليــة، وأن يدركــوا الخطــر 
الــذي تشــكله األنــواع الغازيــة عــى نظمنــا اإليكولوجيــة املحليــة. وميكــن اســتخدام نتائــج بيانــات الرســم البيــاين التــي تبــني 
للمشــاركني مــدى رسعــة حــدوث هــذا االســتحواذ الغــازي، وينبغــي أن تحفــز التســاؤالت عــن ســبب حــدوث ذلــك ومــا ميكــن 

عملــه بشــأنه.

العالقات اإلنسانية بالنظم اإليكولوجية والطبيعة. إذا عاىن نظام بيئي واحد-نحن أيضا نعاين.

وينبغــي أن يــدرك املشــاركون أن األنــواع الغازيــة ليســت كل مــا يتعــني عــى جنســنا األصــي التعامــل معــه. وتشــكل خســارة 
البيئــات الطبيعيــة شــاغال رئيســا آخــر يف جميــع أنحــاء العــامل. ويشــكل أيضــا تغــر املنــاخ والغــازات الدفيئــة إىل جانــب التلــوث 

مصــدر قلــق آخــر. وكل هــذه التحديــات تتفاقــم بســبب عــدم االهتــام والتدخــل البــري.

االختالف: مكن للمشاركني أو املير تسجيل عدد األنواع األصلية والغازية يف البداية كل دقيقتني، ثم يتم إنشاء مخطط ميكن 
من خالله اشتقاق الرسوم البيانية.

# من األنواع الغازية# من األنواع املحليةالوقت )دقائق(

ابدأ
2
4
6
8

10
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 INaturalist11 اكتشــاف الطبيعة مع تطبيق البحث بواسطة

امللخص:

ــاء الحــدث أو  ــة أخــرى أثن ــق خــالل أنشــطة خارجي ــوة املشــاركني الســتخدام التطبي ســيتم دع
االجتــاع الكتشــاف البيئــة الطبيعيــة املحيطــة بهــم. يف نهايــة النشــاط، ينبغــي للمشــاركني فهــم 

أهميــة التنــوع البيولوجــي وكيــف ميكــن للشــباب العمــل عــى الحفــاظ عليــه.

سري النشاط:

وســيقدم امليــر للشــباب تطبيــق Seek والتنــوع البيولوجــي، مبســاعدة فيديــو عمــي، . 1

ــم للوصــول إىل  ــف الخاصــة به ــزة الهات ــى اســتخدام أجه سيســاعد املشــاركني أيضــا ع

التطبيق.وســتكون هــذه مقدمــة تتبعهــا أنشــطة ميكــن أن يســتخدم فيهــا هــذا التطبيــق، 

مثــل االرتفاعــات أو األنشــطة الخارجيــة األخــرى.

ميكنك استخدام بعض النشاطات واإلرشادات من مجموعة أدوات مخترب كوكبنا. 2

وينبغــي للمشــاركني أن يتعلمــوا مــا ال يقــل عــن ثالثــة أنــواع مــن األحيــاء الربيــة والنباتية . 3

أثنــاء النشــاط وعنــد اســتكاله ســوف يناقشــون مــا تعلمــوه عــن هــذه األنواع.

Seek by iNaturalist .11

20 - 30 دقيقة

14 - 7

 	 iNaturalist البحث يف تطبيق

عن تنبؤات رؤية الكمبيوتر 	 

يف الوقت الفعي يف ابحث 

بواسطة iNaturalist اإلصدار 

 2.0

مجموعة أدوات مخترب كوكبنا	 

جهاز محمول الستخدام 	 

التطبيق

التفكر املنهجي	 

التفكر النقدي	 
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املعلومــات ذات الصلة املقدمة إىل امليرسين:

 About the Seek by iNaturalist app

ــوم  ــا للعل ــة كاليفورني ــني أكادميي ــادرة مشــرتكة ب ــن منصــة iNaturalist )مب ــذي هــو جــزء م ــق Seek ، ال تطبي
والجمعيــة الجغرافيــة الوطنيــة(، يتألــف مــن مجموعــة مــن األدوات التعليميــة املقدمــة مــن الصنــدوق العاملــي 
ــببها “رضب  ــي كان س ــا الت ــاذ كوكبن ــول إنق ــي ح ــوار العامل ــباب يف الح ــدف إلرشاك الش ــة وNetflix ته للطبيع

ــا”. سلســلة كوكبن

وهنــاك مجموعــة أدوات “علــوم املواطــن مــن أجــل كوكبنــا” متاحة للمــدارس والكليــات والجامعــات ومجموعات 
ــجيل  ــن تس ــا ميك ــدث ‘Seek by iNaturalist” أو حالي ــق املح ــتخدام التطبي ــتخدمني اس ــن للمس ــباب. ميك الش
ــي  ــوع البيولوج ــة بالتن ــل املتعلق ــة العم ــروع يف خط ــي وال ــي املح ــوع البيولوج ــد التن ــرة لرص األدوات املتوف

لتحســني رشوط الحيــاة الربيــة يف املجتمعــات املحليــة.

 

أسئلة استخالص املعلومات

هل تعتقد أن هذا التطبيق ميكن أن يكون مفيدا لتطوير األنشطة يف مجموعتك املحلية؟	 

يف أي نوع من األنشطة ميكنك استخدام هذا التطبيق؟	 

كيف ميكن لهذا التطبيق أن يساعدك لحاية التنوع البيولوجي للكوكب؟	 
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BioBlitz - استكشــاف املناطق الطبيعية12

امللخص:

ســيتعاون املشــاركون يف تنظيــم وتنفيــذ برنامــج BioBlitz، إليجــاد وتحديــد أكــرب عــدد ممكــن 
مــن األنــواع يف منطقــة محــددة عــى مــدى فــرتة زمنيــة قصــرة.يف بيــو بليتــز، يعمــل العلــاء 
ــوع  ــى لقطــة للتن ــا للحصــول ع ــع مع ــراد املجتم ــن أف واألرس والطــالب واملدرســني وغرهــم م

البيولوجــي يف منطقــة مــا.

سري النشاط:

bioblitzاألســبوع األول - االستعداد ل

و يــرح امليــرون للمجموعــة التــي ستشــارك يف “بيوبليتز”.ويختــارون مــع املشــاركني . 1

منطقــة طبيعيــة الستكشــافها والتعــرف عليها.ميكــن أن تكــون محميــة طبيعيــة، حديقــة 

ــون عــن  ــد يبحث ــث ق ــة؛ حي ــة املدينة.مناقشــة املناطــق القريب ــى حديق ــة، أو حت وطني

التنــوع البيولوجــي يف بيئتهــم املحليــة

ــون بـــ . 2 ــباب يقوم ــل الش ــي والبيوبليتز.إجع ــوع البيولوج ــي التن ــر مفهوم ــدم املي يق

“فيديــو إفــرتايض- بيوبليتــز” بينــا يشــاهدون مقطــع مــن )أليــك( يف )ويلدرالنــد( وفتيان 

ــن  ــة م ــم مجموع ــرون له ــا( أو يظه ــن )تولس ــة 20 م ــكا( ، مجموع ــافة يف )أمري الكش

ــة بالنســبة لهــم. ــدة مجهول ــة جدي ــرون فصيل ــا ي ــع أيديهــم عندم ــب منهــم رف الصــور. أطل

تحــدث عــا شــاهدوه يف الفيديــو أو الصــور واســأل: ملــاذا قــد يكــون مــن املفيــد إجــراء . 3

حــرص لجميــع األنــواع يف املناطــق الطبيعيــة؟

ــل . 4 ــل” لجع ــط جوج ــة أو خرائ ــط التفاعلي ــع الخرائ ــط “صان ــتخدام خرائ ــم الس ادعوه

الشــباب يستكشــفون منطقــة الدراســة.اطلب مــن املشــاركني أن يجــدوا وينشــئوا خريطة 

للمنطقــة املختــارة التــي ســيديرها فريــق بيوبليتــز. اســأل: مــا املالمــح الفيزيائيــة التــي 

ميكنــك التعــرف عليهــا ؟ يف أي مناطــق تتوقــع أن تجــد مجموعــة متنوعــة مــن األنــواع؟ 

ــر يف التنــوع البيولوجــي و ســوف تقــوم بحرصهــا  ــة التــي قــد تؤث مــا املجــاالت البري

BioBlitz كجــزء مــن

BioBlitz by National Geographic .12

ســاعتان يف األســبوع األول، أربــع 
الثــاين،  األســبوع  يف  ســاعات 
العمــل يف مجموعــات يف  ثــم 

األســبوع الثالــث

14 - 7

األسبوع األول - رشيط فيديو 	 

أو مجموعة صور أو حاسوب 

أو خرائط للمنطقة املختارة

األسبوع الثاين: لكل مجموعة: 	 

طول الحبل أو طوق الهوال 

هوب. عدسة يد، حافظة بها 

نسخ من تعريف األنواع، ورقة 

عمل بطاقات، كامرا رقمية 

)عند توفرها(. 

األسبوع الثالث - بيانات، صور 	 

وعينات أخرى جمعت من 

البعثة.

التفكر املنهجي	 

التعاون	 
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ــذي ســيكون لديهــم . 5 ــة مســبقا. مناقشــة املشــاركني كيــف ميكنهــم العمــل بكفــاءة مــع الوقــت ال ــم الخــربة امليداني تنظي

ــط  ــة عــى الخرائ ــات صغــرة. ضــع عالم ــوا يف مجموع ــم. وينبغــي عــى املشــاركني أن يكون إلجــراء Bioblitz الخــاص به

ــم رصــاص. ــرت مالحظــات وقل ــب مــن كل مشــارك إحضــار دف ــه املشــاركون واطل باملــكان املحتمــل أن يكــون في

أيــن ســبق و رأيــت مجموعــة متنوعــة مــن النباتــات؟ أيــن ســبق و رأيــت مجموعــة متنوعــة مــن الحيوانــات؟ مــا املناطــق . 6

الطبيعيــة والظــروف التــي متكــن الحيوانــات والنباتــات مــن البقــاء ؟

األســبوع الثاين - إدارة بيوبليتز

مبجــرد وصولكــم إىل املوقــع املحــدد للرحلــة االستكشــافية، ارشح أنــه ســيكون لديهــم وقــت، أوالً: للمراقبــة الصامتــة، ثــم . 1

ملراقبــة الفريــق، حيــث ميكنهــم التواصــل مــع بعضهــم البعــض.

أوال ، ملــدة خمــس دقائــق تقريبــا ، إجعــل املشــاركني يجلســون بصمــت ويراقبــون محيطهــم.يف دفاتــر مالحظاتهــم، أطلــب . 2

ــم  ــات، اجعله ــا أو يســمعونها أو يشــمونها.إذا الحظــوا أي حيوان ــة يرونه ــات أي أشــياء حي ــا يف كل ــم رســا أو وصف منه

يســجلون مالحظاتهــم يف أوراق البيانــات الخاصــة بهــم أو يلتقطــون صــورا لهــا إن أمكــن.

وقبــل أو بعــد مالحظتهــم الصامتــة، يجــب عــى الفتــى الشــاب أن يختــار مجــاال للدراســة وضــح لهــم إمــكان اســتخدام . 3

الطــوق أو الحبــل لتمييــز منطقــة دراســتهم.

أثنــاء إجــراء BioBlitz ، يضــع املشــاركون نتائجهــم عــى خريطــة منطقــة الدراســة، وأيًضــا وضــع أكــرب قــدر ممكــن مــن . 4

املعلومــات حــول األنــواع املوجــودة يف ورقــة عمــل بطاقــات تحديــد األنــواع.

يتــم تحديــد األنــواع، بعــد انتهــاء املشــاركني مــن عمليــة الحرص”الجــرد”، ثــم يتــم االنتقــال مــرة أخــرى إىل مــكان اجتــاع . 5

الوحــدة.

قبــل العــودة إىل املنــزل، ناقــش املشــاركني حــول التحديــات التــى  تــم مواجهتهــا ، مثــل أخــذ عينــات مــن الكائنــات الحيــة . 6

الصغــرة جــًدا أو الكائنــات الحيــة الطائــرة أو الزاحفــة، أو العوامــل الفيزيائيــة، مثــل املطــر والريــاح - وناقــش التأثــرات 

)Editing )MT .املحتملــة عــى البيانــات
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األســبوع الثالث - البحث

ــة امليدانيــة، لتحديــد . 1 ــاء البحــث يف املــوارد، عــن األدل اطلــب مــن الشــباب استشــارة الخــرباء أثن

الكائنــات الحيــة التــي متــت مالحظتهــا يف منطقــة BioBlitz املجــاورة وإضافــة املزيــد مــن 

املعلومــات إىل بطاقــات تعريــف األنــواع الخاصــة بهــم - وإنشــاء قامئــة حــرص “جــرد” متثــل تنــوع 

ــة املدروســة. املنطق

ويتم تجميع النتائج عى خريطة ليتسنى تبادل البيانات بني املشاركني:. 2

a .كم نوعا وجد؟

b .أي نوع وجد؟ و أين ؟

c . يف أي نوع من البيانات الطبيعية وجدت األنواع ؟

d .ما األنواع التي وجدت بالقرب من بعضها البعض ؟

e .ما العوامل الضارة التي قد يكون لها تأثري ىف حياة األنواع التي وجدت؟

كيف ميكن لطرق بحث املجموعة أن تؤثر يف األنواع املوجودة؟. 	

g .آخر؟ BioBlitz ما الذي ستفعله بشكل مختلف إذا كنت ستدير حي

ــة الدراســة.. 3 ــة داخــل منطق ــواع املختلف ــع األن ــني توزي ــن املشــاركني وضــع خريطــة تب ــب م اطل

اجعــل املشــاركني يقطعــون ويربطــون بطاقــات تعريــف األنــواع بالخريطــة لعــرض مفهــوم التنــوع 

ــا ألصدقــاء آخريــن وأشــخاص آخريــن. البيولوجــي برصي

ناقش النتائج ناقش التنوع البيولوجي داخل وبني املناطق التي حرصها “جردها” املشاركون.. 4
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املعلومــات ذات الصلة املقدمة إىل امليرسين:

ــد أكــرب عــدد ممكــن مــن 	  مــا Bioblitz: هــو حــدث؛ حيــث تســاعد فــرق مــن العلــاء املواطنــني عــى تحدي

ــى  ــول ع ــك الحص ــل(: ميكن ــقiNatutlaist\Seek )مفض ــز؟ تطبي ــو بيوبليت ــا ه ــة طبيعية.م ــواع يف منطق األن

مزيــد مــن التوجيهــات حــول اكتشــاف الطبيعــة مــع دليــل INaturalist\Seek ارشح أن العلــاء وغرهــم مــن 

املســؤولني عــن حايــة البيئــات الطبيعيــة بحاجــة إىل فهــم التنــوع البيولوجــي هنــاك وأن وجــود حــرص “جــرد” 

هــو وســيلة للقيــام بذلــك.

وتحتــاج النباتــات عــادة إىل الرتبــة وامليــاه وأشــعة الشــمس ؛ وتحتــاج الحيــاة الربيــة إىل الغــذاء واملــاء واملــأوى 	 

والفضــاء.

تكنولوجيــا الهواتــف الذكيــة و التطبيقــات مثــل iNaturalist تجعــل جمــع الصــور واملعلومــات البيولوجيــة عــن 	 

األشــياء الحيــة ســهلة كجــزء مــن BioBlitz. حيــث يتــم تحميــل بيانــات عاليــة الجــودة ىف  iNaturalist لتصبــح 

جــزءا مــن املرفــق العاملــي ملعلومــات التنــوع البيولوجــي مفتــوح املصــدر، وتعــد قاعــدة البيانــات املســتخدمة 

مــن قبــل العلــاء وصنــاع القــرار يف مختلــف أنحــاء العــامل.

عليــك أن تقــرر مقدمــا كــم ميكنهــم تحريــك صخــور أو تربــة للبحــث عــن األنــواع؟ القاعــدة العامــة الجيــدة 	 

هــي أنــه ميكنهــم رفــع صخــرة ولكنهــم البــد أن يعيدوهــا لنفــس مكانهــا. اطلــب مــن املشــاركني تجنــب أخــذ أي 

نــوع مــن موقــع الدراســة، والتأكــد مــن تــرك املوقــع كــا وجــد. وقــد يقــرر الشــباب أن إجــراء الجــرد يف الصبــاح 

الباكــر ، أو خــالل موســم أدفــأ ، قــد يــؤدي إىل نتائــج مختلفــة.
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الحــد األدنى من التأثير في الطبيعة13

امللخص:

ــدل  ــس املع ــرة بنف ــات املط ــض الغاب ــا خف ــا إذا واصلن ــا وعاملي ــيحدث محلي ــا س ــاف م الستكش
ــه اآلن. ــوم ب ــذي نق ال

سري النشاط:

يوضــح امليــر أنــه بينــا يجــري عمــل الكثــر لحايــة الغابــات املطــرة، فإنهــا ال تــزال . 1

ــدم. هــذا  ــرة ق ــم تدمــر مســاحة تعــادل 25 ملعــب ك ــة يت مهــددة بالتدمــر.كل دقيق

ــا تدمــر الغابــات املطــرة بهــذا املعــدل. النشــاط يظهــر مــا ســيحدث إذا واصلن

تنظيــم املشــاركني يف مجموعــات مكونــة مــن 4 أو 5، وإعطاؤهــم مجموعــة مــن بطاقــات . 2

“عــامل خــال مــن الغابــات املطــرة”. يجــب فــرز البطاقــات يف فئتــني  -1كيــف تؤثــر إزالــة 

ــف  ــات املطــرة. -2كي ــش يف الغاب ــي تعي ــات الت ــات والحيوان ــاس والنبات ــات ىف الن الغاب

تؤثــر إزالــة الغابــات علينــا جميعــا يجــب أن يكــون لديهــم 7 بطاقــات يف كومــة “كيــف 

تؤثــر إزالــة الغابــات علينــا جميعــا”.

واآلن يتعــني عليهــم ترتيــب البطاقــات الســبع التــي يعتقــدون أنهــا مــن أهــم القضايــا . 3

وأكرهــا أهميــة. ميكنهــم ترتيــب البطاقــات مــع اثنــني األكــر أهميــة يف القمــة واثنــني 

األقــل أهميــة يف القــاع.

وميكن للمجموعات أن تتقاسم أهم القضايا وأقلها أهمية وأن تناقش اختياراتها.. 4

13.كشافة اسكتلندا

40 دقيقة

7 -11

مجموعة من “عامل بدون غابات 
مطرة”

التفكر املنهجي	 

توقع املستقبل	 
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اســتخدام املعلومــات املجمعــة مــن البطاقــات للتحــدث عــن اآلثــار عــى الغابــات والســكان والتنــوع البيولوجــي . 5

وتغــر املنــاخ عــى الصعيديــن املحــي والعاملــي.

ــة . 6 ــتخدام األغذي ــال باس ــبيل املث ــى س ــألة - ع ــا باملس ــون به ــي يرتبط ــرق الت ــاف الط ــى استكش ــجيعهم ع تش

ــاب.  ــات األخش ــة ومنتج ــلع الجلدي ــل والس ــت النخي ــى زي ــوي ع ــي تحت ــل الت ــتحرضات التجمي ومس

املوارد واملراجع:

 https://www.scouts.scot/media/1606/goal-15-life-on-land.pdf.1

 https://www.scouts.scot/media/1595/17-activities-for-17-goals-print-friendly-scout-cards.pdf.2
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شبكة الحياة14 

امللخص:

ــدل  ــس املع ــرة بنف ــات املط ــض الغاب ــا خف ــا إذا واصلن ــا وعاملي ــيحدث محلي ــا س ــاف م الستكش
ــه اآلن. ــوم ب ــذي نق ال

سري النشاط:

تقسيم املشاركني إىل مجموعات.الحد األقىص لعدد املجموعة هو 15.العدد املثايل . 1

سيكون من 8 إىل 12.كل مجموعة يجب أن تجلس يف دائرة مع شخص بالغ

عنّي لكل مشارك هوية أو اسم نبات أو حيوان. تأكد من أنهم يعرفون القليل عن النبات . 2

أو الحيوان ليك يلعبوا اللعبة، يجب أن يعرفوا كيف ترتبط النباتات والحيوانات بالسالسل 

الغذائية.

ابدأ اللعبة بعرض كرة الخيط وارشح أن الخيط سيسمح لنا برؤية الروابط بني النباتات . 3

والحيوانات.ارشح أنك ستمثل الشمس و ستبدأ؛ ألن كل الطاقة تأيت من الشمس. قم 

بتمثيل اللعبة بأن تقول “ أنا الشمس “ أنا أمرر كرة الخيط إىل شجرة التفاح ألنني أعطي 

الشجرة طاقة لتنمو”متسك بالخيط ومترر الكرة إىل الشجرة

أكمل املرسحية - “الشجرة” تختار اآلن نباتا أو حيوانا يف الدائرة متصل بها بطريقة ما. . 4

متسك الشجرة بالخيط ومترر الكرة لذلك النبات أو الحيوان.عى سبيل املثال، الشجرة قد 

مترر الكرة إىل الغزال الذي يأكل أوراق األشجار، نقار الخشب الذي يأكل الحرات يف 

اللحاء أو البومة التي تسكن يف فروعها.أبق الخيط مشدودا ، ولكن ليس مشدودا جدا! 

استمر يف اللعب حتى ميسك الجميع بالخيط بعض النباتات أو الحيوانات قد يكون لها 

صالت أكر، لكن كل شخص يجب أن يكون جزءا من الشبكة.

14.كشافة اسكتلندا

45 دقيقة

11-14 ،10 - 7

كرة الخيط	 

النباتــات 	  متثــل  بطاقــات 

نــات والحيوا

التفكر املنهجي	 

توقع املستقبل	 
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استكشاف الروابط-ناقشها مع الشباب.أي حيوان أو نبات لديه صالت أكر؟ من يعتمد عى من؟ ماذا . 5

سيحدث لو انقطع الخيط ؟ ماذا سيحدث لو اختفى الفطر )أو نبات أو حيوان آخر( ؟ الفطر ليس بتلك 

األهمية ، أليس كذلك ؟ جرب اللعبة مرة أخرى مع الفطر وقم بالسحب بلطف عى الشبكة. و كل نبات 

أو حيوان يف الدائرة يشعر بالسحب، هو/هي يجب أن يدعو النبات أو الحيوان الذي ميثله.

أنه اللعبة، اسأل بعض املشاركني عن اللعبة كيف شعروا حيال ذلك؟ هل ميكن أن يقدموا بعض األمثلة . 6

عى اتصاالت أخرى من فنائهم من نواحي أخرى؟
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اكتشــاف الطبيعة مع تطبيق INaturalist املســتوى التايل15

امللخص:

ــوع البيولوجــي، مبســاعدة  ســيقوم امليــر بتعريــف الشــباب عــى التطبيــقINaturalist و التن
دروس الفيديــو، التــي ستســاعد أيضــا املشــاركني عــى اســتخدام أجهزتهــم الخاصــة للوصــول إىل 
التطبيــق. وســتكون هــذه مقدمــة تتبعهــا أنشــطة ميكــن أن يســتخدم فيهــا هــذا التطبيــق، مثــل 

االرتفاعــات أو األنشــطة الخارجيــة األخــرى.

سري النشاط:

ميكنك استخدام بعض النشاطات واإلرشادات من مجموعة أدوات مخترب كوكبنا. 1

ويف نهاية النشاط، سيدعى املشاركون إىل استخدام التطبيق أثناء أنشطة خارجية أخرى، . 2

مثل: املناسبات/ اإلجتاع الكتشاف البيئة الطبيعية املحيطة بهم.

ميكنك أن تكمل رحلتك االستكشافية مع INaturalist عن طريق إدارة مروع ميكنك . 3

زيارة هذا املوقع للحصول عى املزيد من املوارد

Seek by iNaturalist .15

20 - 30 دقيقة

13 سنة وما فوقها

 	 Seek by iNaturalist

مجموعة أدوات مخترب كوكبنا	 

فقرات فيديو	 

جهاز محمول للتطبيق	 

التفكر املنهجي	 

التفكر النقدي	 
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املعلومــات ذات الصلة املقدمة إىل امليرسين:

الحصول عى معرفة أكر عن iNaturalist من هنا	 

وينبغــي للمشــاركني أن يتعلمــوا مــا ال يقــل عــن ثالثــة أنــواع مــن األحيــاء الربيــة والنباتيــة أثنــاء النشــاط 	 

وعنــد اســتكاله ســوف يناقشــون مــا تعلمــوه عــن هــذه األنــواع.

وبحلــول نهايــة النشــاط، ينبغــي للمشــاركني أن يفهمــوا أهميــة التنــوع البيولوجــي وكيــف ميكــن للشــباب أن 	 

يتخــذوا إجــراءات للمحافظــة عليــه.

ــات 	  ــات والجامع ــدارس والكلي ــة للم ــا” متاح ــل كوكبن ــن أج ــن م ــوم املواط ــة أدوات “عل ــاك مجموع وهن

ــباب.  ــات الش ومجموع

أسئلة استخالص املعلومات

هل تعتقد أن هذا التطبيق ميكن أن يكون مفيدا لتطوير األنشطة يف مجموعتك املحلية؟	 

يف أي نوع من األنشطة ميكنك استخدام هذا التطبيق؟	 

كيف ميكن لهذا التطبيق أن يساعدك لحاية التنوع البيولوجي للكوكب؟	 
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كوكب واحد16

امللخص:

ــا  ــي يواجهه ــات الت ــا - والتحدي ــام املشــاركني لفهــم كوكبن والهــدف مــن هــذا النشــاط هــو إله
ــاس. ــاذه وإيجــاد مســتقبل مزدهــر للطبيعــة والن ــم إنق ــف ميكنه وكي

سري النشاط:

ــو املقدمــة . 1 يظهــر امليــر حلقــات كوكــب واحــد للمشــاركني. وميكنهــم مشــاهدة فيدي

ــاء  عــى مجــال اهتامهــم. وغرهــا بن

ومييض الفريق يف إدراج مختلف األنشطة التي ميكن أن يقوم بها.. 2

إضافــة: ميكنهــم االتصــال مبــارشة بالخــرباء والفصــول الدراســية يف جميــع أنحــاء العــامل . 3

عــرب ســكايب يف الفصــول الدراســية عــرب كوكبنــا مــن خــالل بــث مبــارش مــن الفصــول 

الدراســية

ــه للكوكــب . 4 ــك فعل ــا ميكن ــم اإلضــايف! اكتشــف م ــت للذهــاب إىل املَعلَ ــد حــان الوق لق

مبــا يف ذلــك التعهــد بتقديــم رســالة صوتيــة للكوكــب، وتعلــم املزيــد مــن خــالل رحلــة 

تفاعليــة عــرب كوكــب افــرتايض مذهــل!

املعلومــات ذات الصلة املقدمة إىل امليرسين:

إن كوكبنــا هــو نقطــة انطــالق، تعــاون ملــدة أربــع ســنوات بــني نيتفليكــس Netflix ســيلفرباك 
فيلمــزSilverback Films، منظمــة الغــذاء العامليــة الكتشــاف العجائــب الطبيعيــة الغنيــة، 
واألنــواع الشــهرة، ومشــاهدة الحيــاة الربيــة التــي ال تــزال قامئــة، والكشــف عــن القضايــا الرئيســة 

التــي تهــدد وجودهــا بشــكل عاجــل. واليــوم، أصبحنــا أكــر تهديــدا لصحــة كوكبنــا.

موارد إضافية: موارد الفصول الدراسية لكوكبنا-اململكة املتحدة

Netflix, Silverback Films, AND WWF.16

افتح

11 أو اكر

التفكر املنهجي	 

التفكر يف املعاير والقيم	 

الوصول إىل اإلنرتنت	 

الكمبيوتــر 	   / الشاشــة 

الهاتــف   / املحمــول 

m o b i l e ملحمــول ا
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التعلم عن غرس األشجار

امللخص:

فهــم عمليــة إعــادة التحريــج / إعــادة الغطــاء النبــايت: معرفــة مصــدر األشــجار والنباتــات إلعــادة 
التحريــج وإعــادة الغطــاء النبــايت مــن خــالل زيــارة يف مشــاتل األشــجار/ البســاتني.

سري النشاط:

1. االســتعداد - تبحــث املجموعــة عــن الغابــة / الغطــاء النبــايت يف محيطهــا / منطقتهــا. أيــن تــرى 
الغابــات؟ هــل هنــاك الكثــر مــن النباتــات / املناطــق الخــرضاء؟ رمبــا ســرتى:

a .إنه يتم قطع الغطاء النبايت يف مكان واحد

b .النباتات تنمو من جديد يف مكان آخر

c .األشجار تقطع وتنقل بعيدا

d .األشجار ال تزرع حيث تم قطعها

e .األشجار تزرع حيث تم قطعها

f .تتم معالجة األشجار يف املنرة

g .منتجات خشب مختلفة يف حياتك اليومية تأيت من األشجار

h .شخص تعرفه يعمل يف الغابات والنجارة

i . وهناك عدة أسباب لقطع األشجار: فهي ببساطة تعرتض الطريق، وتستخدم يف

مواد البناء، وتستخدم يف الحرق.

2. قــم بزيــارة دفيئــة / مشــتل شــجرة - يقــوم القائــد برتتيــب زيــارة إىل مشــتل شــجرة / بيــوت 
ــها  ــجار وغرس ــة األش ــاك زراع ــاركون هن ــم املش ــك. يتعل ــتان يف منطقت ــة /بس ــتيكية للزراع بالس

وميكنــك طــرح أســئلتك.

ــد البســتاين حــاول أن تضــع يف ســياق الجــدول  ــه يف املشــتل و عن ــا رأيت ــش م 3. اعكــس و ناق
ــع  ــرضوري قط ــن ال ــه م ــد أن ــى تعتق ــو. مت ــادة النم ــجرة إلع ــه الش ــاج إلي ــذي تحت ــي ال الزمن
األشــجار؟ هــل هنــاك طــرق بديلــة لتجنــب قطــع األشــجار؟ مــاذا تريــد أن تفعــل لتــزرع بعــض 

األشــجار بنفســك؟

أربع ساعات

14 - 11

ال حاجة للمواد

التفكر املنهجي	 

التفكر النقدي	 
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S.E.E the links17

امللخص:

استكشــاف الروابــط بــني املجتمــع والبيئــة واالقتصــاد )= S. E. E.( مــن خــالل النظــر يف وظيفــة 
األنظمــة اإليكولوجيــة، و مكونــات اآلثــار املحتملــة عــى النظــم اإليكولوجيــة.

سري النشاط:

فليجلس املشاركون يف مجموعات صغرة. أحد املشاركني يقوم بلف مجموعة من الرند.. 1

ويتم اختيار ثالثة أرقام, واحدة من كل نرد )األحمر واألخرض واألزرق(. استخدم األرقام . 2

الختيار موضوع من كل فئة إلنشاء قصة.

ومتنح املجموعة بضع دقائق للمناقشة، ومن ثم تأليف قصة قصرة.. 3

عندما تنتهي قصة واحدة، ارمي الرند مرة أخرى إلنشاء قصة جديدة. عندما تكون كل . 4

املجموعات قد أكملت قصة واحدة عى األقل، أطلب من بعض املجموعات أن تشارك 

ثم تناقش القصص.

االختالف: ميكنك أن تذهب أبعد من ذلك بإضافة مجموعة إضافية من الرند؛ الرند . 5

الشخيص.هذا الرند سوف يظهر العواطف: الفرح، الحزن، السعادة، خيبة األمل، الرضا، 

واإلثارة.

مثــال: الــرند األحمــر رقــم واحــد للتنظيــم، دورة امليــاه، الزهــر األخــرض رقــم ثالثــة للرتبــة، الزهــر 
األزرق رقــم اثنــان لتوليــد الطاقــة 

ــدد  ــاع ع ــبب ارتف ــاء بس ــن الكهرب ــد م ــة إىل املزي ــر يف حاج ــاف نه ــى ضف ــة ع ــة: مدين والقص
ــة  ــر كل الطاق ــة لتوف ــه الكفاي ــا في ــر مب ــب كب ــر القري ــة. فالنه ــة يف املنطق ــكان والصناع الس
الالزمــة، مبجــرد عمــل ســد و خــزان. يكــر ســد النهــر الــدورة الطبيعيــة للترصيفــات املختلفــة 

ــر.  ــاه يف النه ــن متوســط املي ــل م ــر ويقل ــرب النه ع

مل يعد باستطاعة األساك أن تهاجر من خالل النهر من أجل اإلنجاب.

Adapted from ”Methodologies for the future“ by WWF .17

20 - 30 دقيقة

14 او اكر

مجموعــة مــن ثــالث زهــرات 
)نــرد( بألــوان مختلفــة ومعناهــا 

التعاون	 
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ــر يف موســم  ــاف النه ــر وترســبت عــى ضف ــا ســابًقا عــرب النه ــم نقله ــي ت ــات الت ــة باملغذي ــع الرواســب الغني جمي
ارتفــاع امليــاه محصــورة اآلن خلــف الســد. ويتــم كــر التنظيــم الطبيعــي لــدورة امليــاه مــن خــالل الســد، وتغــر 

ــات. ــة باملغذي ــة الغني النظــام اإليكولوجــي يف أســفل النهــر بســبب فقــدان الرتب

الرند األزرق- األثر  واالستعاملالرند األخرض - مكون النظام البيئي الرند األحمر - وظيفة النظام البيئي

تنظيم دورة املياه. 1

املأوى )للحيوانات(. 2

الغذاء )للبر(. 3

تنظيم املناخ. 4

تنقية املاء والهواء. 5

التنوع البيولوجي من أجل املرونة. 6

املاء. 1

الهواء. 2

الرتبة. 3

املغذيات. 4

الحياة الربية. 5

الغطاء النبايت. 6

اإلنتاج الغذايئ املكثف. 1

توليد الطاقة. 2

مياه الرب. 3

التعدين. 4

السياحة املكثفة. 5

التحرض. 6
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 the Pixar pitch18 قــراءة القصص

امللخص:

الدعــوة، تتيــح للشــباب الفرصــة للتعبــر عــن آرائهــم ومقرتحاتهــم لخلــق عــامل أفضــل. وتشــمل 
ــة  ــم واالتصــال واملهــارات القيادي ــا الشــباب اســتخدام التعلي ــع به ــي يضطل أنشــطة الدعــوة الت
واألدلــة مــن أجــل تقديــم حجــة مقنعــة مــن أجــل التغيــر. روايــة القصــص أداة قويــة لجعــل 
ــوع البيولوجــي باســتخدام عــرض  ــع عــن التن ــا نداف ــة. دعون ــة، ومقنع ــة، إبداعي ــك جذاب قضيت

Pixar

سري النشاط:

يقرر املشاركون قضية يرغبون يف الدفاع عنها، مثل: فقدان التنوع البيولوجي، ميثل . 1

تهديدا خطرا لأنواع، وحرائق الغابات التي تدمر البيئة الطبيعية عى سبيل املثال.

قدم منوذج قصة بيكسار. 2

اآلن، دعونا نقدم هذا من خالل مثال “النار يف الهشيم” حيث تسعى إىل القضاء عى . 3

الحرائق التي يسببها اإلنسان يف الغابة.

أعط املشاركني الوقت إلنشاء مواقعهم بواسطة:. 4

a .ملء الفراغات باستخدام قصة بيكسار

b .. مبجرد االنتهاء، اسمح لكل منهم  بإعادة الكتابة لتوسيع القصة

c ..أخرا، إذا كان مازال هناك وقت، ليعد كل واحد كتابتها وتوسيعها مرة أخرى

أطلب منهم مشاركة قصصهم معك. 5

18.بيكسار - أن تبيع إنسان.

ساعة و نصف الساعة

15 وأكر

ورقة وقلم	 

التعاون	 
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املعلومــات ذات الصلة املقدمة إىل امليرسين:

مرجع امليرين	 

يستخدم فيلم بيكسار نفس البنية الردية مع ست جمل متتالية:	 

كان يا ما كان، كان هناك …. 1

كل يوم …. 2

يوما ما …. 3

بسبب ذلك …. 4

بسبب ذلك …. 5

حتى أخرا …. 6

هــذا القالــب مــن ســت جمــل هــو عــى حــد ســواء جــذاب ومــرن. ألنــه يســمح للباحثــني 	 

باالســتفادة مــن قــوة اإلقنــاع املوثقــة جيــدا للقصــص ولكــن يف إطــار يجــرب عــى اإليجــاز 

واإلنضبــاط.
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البيولوجيالعثور عى نيمو التنوع  قضايا 

كان يا ما كان، كان هناك ... سمكة أرملة، تدعى )مارلني(، . 1

وكانت تحمي إبنها الوحيد، )نيمو(.

كل يوم )مارلني( تحذر )نيمو( من مخاطر املحيط وتناشده أال . 2

يسبح بعيدا

يف يوم من األيام ... بغرض التحدي، يتجاهل نيمو تحذيرات . 3

والدته ويسبح يف املياه املفتوحة.

بسبب ذلك ... يتم القبض عليه من قبل غواص وينتهي به . 4

الحال يف حوض السمك الخاص بطبيب أسنان يف سيدين.

بسبب ذلك، )مارلني(تنطلق يف رحلة الستعادة )نيمو(، . 5

مستعينة مبخلوقات بحرية أخرى عى طول الطريق.

حتى أخرا ... مارلني ونيمو يعودان معا ويعيشان معا، بعد أن . 6

تم مل الشمل وتعلم الجميع أن الحب يعتمد عى الثقة.

كان يا مكان، كانت هناك غابة جميلة توفر الطعام والهواء . 1

النقي واملاء لكل النباتات والحيوانات التي عاشت فيه

كل يوم ... استخدم البر املوارد التي توفرها الغابة ومتكنوا من . 2

إطعام أنفسهم وأرسهم ، وازدهروا بسعادة لسنوات عديدة.

يف يوم ما تغرت األمور: استخدم البر النار اآلن لحرق الغابة . 3

لزراعة طعامهم ثم تغر املناخ و أصبح فصل الصيف أكر 

حرارة و موسم املطر مل يصبح بالغزارة املعتادة.

بسبب ذلك ... زادت حرائق الغابات ودمرت الكثر من مساحة . 4

الغابة. النباتات والحيوانات اآلن ليس لديها مكان للعيش 

والبر متأثرون أيضا.

بسبب ذلك ... البر غروا طرقهم، اآلن يستخدمون املارسات . 5

الزراعية املعقولة التي ال تستخدم النار؛ لقد ثقفوا أنفسهم 

الستخدام موارد الغابة بطريقة صحيحة.

حتى أخرا ... منت الغابة مرة أخرى! واآلن النباتات والحيوانات . 6

)مبا يف ذلك البر( سيكون لهم جميعا الغذاء والهواء النقي 

واملاء إىل األبد.

ــني  ــمح للباحث ــه يس ــرن. ألن ــذاب وم ــواء ج ــد س ــى ح ــو ع ــل ه ــت جم ــن س ــب م ــذا القال ه
ــاز  ــى اإليج ــرب ع ــار يج ــن يف إط ــص ولك ــدا للقص ــة جي ــاع املوثق ــوة اإلقن ــن ق باالســتفادة م

واإلنضبــاط.

اآلن لديك عرض دعايئ، بأســلوب بيكسار 
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خطط لخطوتك القادمة

مبجــرد أن يتــم إعالمكــم بالقضيــة البالســتيكية وكيــف تؤثــر يف مجتمعكــم ونظمكــم البيئيــة، حينهــا ســيكون الوقــت 
مناســبا للتخطيــط ملــروع خدمــة املجتمــع الخــاص بكــم للتعــاون والعمــل.

ميكنــك اســتخدام املبــادئ التوجيهيــة ملــروع خدمــة املجتمــع لدينــا للحصــول عــى فهــم أفضــل لكيفيــة التخطيــط 
والتنفيــذ وتقييــم مروعــك.

3
ما الواقع الجديد الذى ترغب يف رؤيته أنت وأعضاء املجتمع؟ما االحتياجات أو القضايا التي تؤثر ىف املجتمع وتلهمك التخاذ إجراءات؟

كرس خطة العمل

خالل املروع

One example

ــة االحتياجــات أو  ــاج إىل اتخاذهــا لتلبي ــي أحت مــا الخطــوات الت

ــا املحــددة؟ حــل القضاي

وما الفوائد التي ستعود عى املجتمع من هذه النتائج؟ما النتائج املتوقعة لكل خطوة من هذه الخطوات؟

راقب خططك

ــت  ــل حقق ــررة؟ * ه ــطتنا املق ــع أنش ــا جمي ــل أكملن ــح؟ 	 ه ــار الصحي ــى املس ــن ع ــل نح ه

ــات؟ ــة عقب ــا أي ــل واجهن ــا؟ * ه ــي توقعناه ــج( الت ــج )النوات ــطتنا النتائ أنش

كيف نتغلب عليها؟

تقييم النتائج والخربات

ــة  ــج( املتوقع ــد )النتائ ــن الفوائ ــطتنا ع ــفرت أنش ــل أس ــة؟ 	 ه ــة أو القضي ــا الحاج ــل تناولن ه

للمجتمــع املحــي ؟  * هــل كان مــن املمكــن أن نفعــل شــيئا مختلفــا- مــاذا تعلمنــا مــن هــذا 

املــروع؟

خريطــة ملناطــق النفايــات الســاخنة ومراكــز إدارة النفايــات تحديد مصادر النفايات يف املجتمع وكيفية التخلص منها.

حســب النــوع يف املجتمــع املحــي؟ 

ويتعلــم املواطنــون أيــن وكيــف ميكنهــم التخلــص مــن النفايــات 

املنزليــة وإدارتهــا بشــكل صحيــح لتجنــب التلــوث.

تخطيط املروع ورصده وتقييمه
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NOTES
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