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برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة هــو الســلطة
البيئيــة العامليــة الرائــدة التــي تضــع جــدول
األعــال البيئــي العاملــي ،وتعــزز التنفيــذ
املتامســك للبعــد البيئــي للتنميــة املســتدامة
داخــل منظومــة األمــم املتحــدة ،وتعمــل
كمدافــع رســمي عــن البيئــة العامليــة.
تتمثــل مهمــة الربنامــج يف توفــر القيــادة
وتشــجيع الرشاكــة يف حاميــة البيئــة مــن خــال
إلهــام وإعــام ومتكــن األمــم والشــعوب مــن
تحســن نوعيــة حياتهــم دون املســاس بأجيــال
املســتقبل.

حتدي تايد
ترينرز للبالستيك
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احملتوى
مقدمة
كيف تحصل عىل شــارة تحدي تايد ترينرز للحد من اســتعامل البالســتيك
األدوات:

.1التقييم الذايت
.2اختبار املراجعة الســتخدام املواد البالستيكية
.3شارك اآلخرين وأرشكهم
.4خطط لخطواتك القادمة
.5ماذا بعد رحلتكم يف “تايد ترينر” تحدي البالســتيك

5

لإلشــراك يف تحدي تايد ترينرز للحد من اســتعامل البالســتيك _ الدليل التنفيذي

6
8
13
20

22
60
65

املنظمة العاملية للحركة الكشــفية WOSM
متنح الكشــافني فرصا للمشــاركة يف الربامج و املناســبات واألنشطة واملشــاريع التي تساهم يف تنميتهم
كمواطنــن فعالــن .عن طريق هذه املبادرات يصبح الشــباب عامال فعــاال للتغيري اإليجايب الذي يلهم
الغري باتخاذ اإلجراءات.

برنامــج األمم املتحدة للبيئة
برنامــج األمــم املتحدة للبيئة هو الســلطة البيئية العاملية الرائــدة التي تضع جدول األعامل البيئي
العاملــي ،وتعــزز التنفيذ املتامســك للبعد البيئي للتنمية املســتدامة داخل منظومة األمم املتحدة،
وتعمل كمدافع رســمي عن البيئة العاملية.
مهمتنــا هــي توفري القيادة و تشــجيع الرشكاء لالهتــام بالطبيعة عن طريق إلهام وإعالم ومتكني
األمم والشــعوب من تحســن نوعية حياتهم دون املســاس بأجيال املستقبل.
هذه املجموعة مصممة لجميع الشــباب من ســن  7ســنوات وما فوق ،لتثقيف الشــباب حول
التلوث البالســتييك وتشــجيعهم عىل لعب دور يف حل القضايا البيئية التي تتعلق عىل وجه التحديد
بالبالســتيك و النفايات البالســتيكية والتلوث البالســتييك .الدليل التنفيذي لتحدي ترينري للبالســتيك
يوفر مجموعة من األنشــطة واألدوات لكل فئة عمرية لبدء االكتشــاف والحصول عىل تدريب
عميل

تحدى مجموعة “تيدز ترينر” للحد من البالســتيك مصممة للشــباب:
•ملعرفة و فهم تأثري ســلوكياتنا يف اســتخدام البالســتيك و كيف تؤثر يف النظم
اإليكولوجية.
•و أن يكــون لدينــا القدرة عىل تحديد االحتياجات والتحديــات البيئية يف مجتمعنا،
والعمل مع اآلخرين إليجاد حلول مســتدامة.
•و الفهم و الترصف للحد من االســتخدام الشــخيص للبالســتيك ذي االستخدام الواحد؛
•و اتخــاذ إجراءات واملســاهمة يف حل قضية محــددة تتعلق بكوكب صحي مع العمل
مع الجهات الفاعلة الرئيســة وهي  :املجتمع ،مجموعتك الكشــفية ،الرشكاء.
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•فهــم الكيفية التي يعالج املجتمع العاملي بها هذه املســألة؛
•إلهام أصدقائك ،وعائلتك ،واملدرســة واملجتمع للحد ،و إعادة تدوير البالســتيك ذي االســتخدام الواحد ملرة واحدة
خذ زمام املبادرة عىل نطاق أوســع إلحداث تغيري دائم يف منطقتك أو مجتمعك فيام يتعلق باســتخدام املواد البالســتيكية ذات
االســتخدام الواحد والقاممة البحرية والبالســتيك الدقيق ،عىل وجه التحديد يف وقاية واســتعادة النظم البيئية للمياه واألرايض
من التلوث.
إكامل متطلبات التحدي للحصول عىل الشــارة حتى تصبح عضوا يف شــبكة قبيلة األرض ،و أحصل عىل فرصة لتكون:

محافظا عىل
كوكــب صحي خال من التلوث
ينخــرط الشــباب يف تصميــم الحلــول
واتخــاذ اإلجــراءات ملنــع التلــوث
واملســاهمة يف اســتعادة النظــم البيئيــة
للميــاه واألرايض بإجــراءات مجتمعيــة.
كيــف تحصــل عــى شــارة ترينــرز للحــد
مــن اســتعامل البالســتيك
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كيف تحصل عىل شــارة ترينرز البالستيكية

تحــدي ترينــرز أحــد التحديــات العديــدة التــي متكــن
الشــباب مــن أن يصبحــوا جــزءا مــن قبيلــة األرض،
ويلــزم أن يكــون البالغــون عــى اســتعداد لتقديــم كل
الدعــم الــازم للشــباب لــي ينجحــوا يف هــذه الرحلــة.

حيث يتفق الشــاب والقائد عىل
املســار الشخيص (كن عىل علم ،
تعاون  ،ترصف)عن طريق:
اكتشــاف وتقاسم االهتامم ملواجهة
التحدي
•مقدمــة لتصبــح عضــو يف
قبيلــة األرض
•مقدمــة لتحــدي تايــد
ترينــرز للحــد مــن اســتعامل
ا لبالســتيك
•إجراء تقييم ذايت

•تــم االتفــاق عــى املعــارف
واملواقــف واألنشــطة املتصلــة
بفئــة عمريــة محــددة للمشــاركني
يف تحــدي تايــد ترينــرز للبالســتيك
•االتفــاق عــى مــروع تنميــة
مجتمعيــة يركــز عــى كوكــب
صحــي
•االتفــاق عــى اإلجــراءات
التكميليــة للرحلــة

تنفيذ اإلجراءات
املتفق عليها
•إدراك ذلــك مــن خــال الحصــول
عــىاملعلومــاتواالســتعانةمبصادرهــا
•التعــاون مــن خــال تخطيــط
املشــاريع أو املُشــاركة يف املناســبات
•العمــل مــن خــال تنفيــذ املشــاريع
أو القيــام باملســاعدات الجيــدة
أو املشــاركة يف أعــال التأييــد أو
املبــادرات الرتويجيــة
•ومشــاركة األحــداث مــن خــال و
scout.org and the SDG hub
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ثــم تقييم النتائج والتأثريات مع
األقران واملستفيدين والقادة
ال ّراشدين
•إج ـراءات املشــاركة والرتويــج
واملُنــارصة ألحــد مرشوعــات
تنميــة املجتمــع

فكــر وق ّيم الكفاءات مع األقران
واملستفيدين والقادة
•املهارات،
•املعرفة
•واالتجاهات املُط ّورة

تحدي تايد ترينر للبالســتيك

•االحتفــال بالشــباب ىف حفــل
بســيط و هــادف يف مقــر
املجموعــة.
•ويقــوم القائــد مبنحهــم
شــارة ،أو شــهادة

االســتمرار يف مسار جديد لقبيلة
األرض
أي يشء آخر مل تستكشــفه بعد
خيارات أفضل
الطبيعــة و التنوع البيولوجي
الطاقة النظيفة

اآلن عضــوا يف قبيلة األرض
تهانياً لقد أصبحت
كيــف تحافظ عىل كوكب األرض
أنــت اآلن عضــو يف قبيلة األرض وقد حصلت عىل
إعــراف من قبيلة األرض
و مــن ثــم ميكنــك مواصلــة الرحلــة عــن طريــق إكــال مســارات أخــرى للمســاهمة أكــر نحــو
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــر
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كيف؟

تهــدف الكشــافة إىل التعبئــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة إللهــام ومتكــن الفتيــة و الشــباب ليكونــوا مواطنــن عامليــن
نشــطني يف مجتمعاتهــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة.
تطبــق قبيلــة األرض هدف الشــباب لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة من منظور الرتبيــة البيئية عىل النحو التايل:

كــن عىل علم  -تعاون  -ترصف
قبيلة األرض
الكفاءات الرضوريّة
للرتبية البيئية

أن يســاهم تحدي تايد ترينرز البالســتييك يف تنمية الشــباب مبجموعة محددة من اإلجراءات املتعلقة بـ “ كوكب صحي “.
يســتخدم الشــباب بدعــم مــن القــادة نفــس العمليــة يف كل فئــة عمريــة مــع اختيــار مجموعــة مختلفــة مــن األنشــطة وفقــا
لذلــك.
•كــن عىل علم بالعامل مــن حولك وباملخاوف البيئية
•رضورة التعــاون مــع اآلخريــن إليجــاد حلــول لحاميــة النظــم اإليكولوجيــة والتنــوع
البيولوجــي واملســاحات الخارجيــة.
•والعمــل عىل وضــع وتنفيذ إجراءات ميكن أن تصنع الفارق
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تحــدي تيد ترينرز للحد من البالســتيك -و ليكن عىل دراية
ما هو ؟

استكشــاف وفهم القضايا البيئية املختلفة ذات الصلة أو الناتجة عن التلوث البالســتييك عىل األرض واملياه.

كيف؟

•أكمــل التقييــم الــذايت عــن مــدى فهمــك للقضايــا املتعلقــة بالبالســتيك والنفايــات البالســتيكية والتلــوث
البالســتييك
•تدقيــق إســتعاملك البالســتييك يف حياتــك الشــخصية خــال إختبــار التدقيــق البالســتييك قبــل املــرور
بالنشــاطات.
•القيــام بخمســة أنشــطة عــى األقــل للذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  7و  10ســنوات  ،و  4أنشــطة للمرحلــة
العمريــة مــن  11ســنة فــا فــوق يف املســار .ميكننــك أن تســتعمل نشــاطاتك الخاصــة مــع األخــذ يف االعتبــار
كفــاءات “كوكــب صحــي”
•تخطيــط ومواصلة مرشوع خدمة املجتمع.

تحدي تيد ترينر للبالســبتيك -تعاون
ما هو ؟

و أن يكــون لدينــا القــدرة عــى تحديــد االحتياجــات والتحديــات البيئيــة يف مجتمعنــا ،والعمــل مــع اآلخريــن إليجــاد
حلــول مســتدامة.

كيف؟

•تحديــد القضايــا أو االحتياجات مــع مجموعتك ،يف املجتمع املحيل ،والرشكاء.
•استكشــاف الحلــول املمكنة معاً وتقرير أي من املواضيــع ميكن العمل عليها كمرشوع.
*التفكــر يف خيــارات مختلفة مع أعضاء املجتمع.
ميكنك استخدام”دليل كيف
*التحقق من جدوى املشــاريع واالســتدامة يف األجل الطويل.
تطــور مرشوع خدمات مجتمعية”
*تقديم النتائج إىل مســؤويل املجتمعات املحلية املســتفيدين
املبــادئ التوجيهية “لخطوتني”
*اتفــق عىل حل لتنفيذه
الرشاكات والترصف “
•صمــم خطــة عمــل لتنفيذ مرشوعك و اجمع له األموال واملوارد الالزمة.
*إنشــاء هــدف  SMARTواحد(:محــدد  -قابــل للقيــاس  -قابــل للتحقيــق  -واقعــي  -قائــم عــى
الوقــت)
*تطبيق مبادئ االســتدامة يف خططكم ومراعاة اســتخدام املوارد.
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تحدي تايد ترينرز للبالســتيك -ترصف

ما مســارات التعلم التي تُســاعد الشباب عىل اتخاذ إجراء؟

يُســاعد القادة أو النظراء الشباب عىل:
اتخــاذ إجراءات واملســاهمة يف حل قضية محــددة تتعلق ب”كوكب صحي “مع العمل مع
الجهات الفاعلة الرئيســة وهي  :املجتمع ،مجموعتك الكشــفية ،الرشكاء.

كيف يطبق مســار التعلّم؟

يُســاعد القادة أو النظراء الشباب عىل:
•تنفيــذ مرشوع الخدمات املتفق عليه
*نفــذ خططــك بالتعاون مع أعضاء املجتمع والرشكاء
*رصــد الخطط والتقدم املحرز يف اإلجراءات
•قــم بتقييم (األهــداف  ،األثر  ،التقييامت الفردية  ،إلخ)
•قم بعمل تقرير و شــاركة عىل  Scout.orgوSDG hub
•االحتفال واالعرتاف بالجهود مع األقران واملســتفيدين والرشكاء.
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تغيري السلوك1

الرغبــة يف تغيــر العــامل (لألفضــل) هــو دامئــا هــدف عظيــم ولكــن ليــس مــن الســهل أبــدا .يحــب معظــم النــاس تغيــر أســاليبهم مثــل ســلحفاة
تحــب األكيــاس البالســتيكية (آســف ،مبك ـ ًرا ج ـ ًدا؟) .نعمــل كفريــق وندعــم بعضنــا البعــض قبــل أن تبــدأ ،فكــر جيــدا حــول كيفيــة جعــل
مشــاريعك ناجحــة.
ما ييل قــد يوفر بعض الغذاء للتفكري:
•كــن محــددا مثــا  ،بــدال مــن أن تقــول “اســتخدم بالســتيك أقــل”  ،ميكنــك أن تنصــح اآلخريــن “بالبــدء يف حمــل زجاجــة ميــاه قابلــة
إلعــادة االســتخدام مــرة ثانيــة”.
•خطــة العمــل :ســاعد الناس الذين تعمل معهم يف وضع خطــة واقعية من املحتمل نجاحها.
•انتبــه للســلوك الحــايل ،انــه يســاعد عندمــا يبــدأ النــاس يف التفكــر يف كيفيــة القيــام باألشــياء وكيــف ميكنهــم  /ينبغــي عليهــم
التغيــر.
•مــا الــذي يقــف يف الطريــق؟ كل شــخص لديــه الكثــر مــن األعــذار ال وقــت وال مــال وال يوجــد معلومــات كافيــة .كــن مســتعدا لهــذا
و جهــز نفســك ببدائــل و معلومــات مفيــدة.
•تحويــل الــكالم إىل أفعــال الحديــث عــن األشــياء ال يكفــي .إن إقنــاع اآلخريــن بتجربــة األشــياء بأنفســهم يســاعدهم عــى أخــذ زمــام
املبــادرة ويكــون لــه تأثــر أكــر.
•قضــاء الوقــت يف الطبيعــة .أبعــد أصدقــاءك عــن هواتفهــم و اقضــوا أطــول وقــت يف الهــواء النقــي الشــعور باإلرتبــاط أكــر بالطبيعــة
يولــد لــدى النــاس الرغبــة ىف اإلعتنــاء بالكوكــب وإبقائــه جميــا.
•قلهــا بصــوت عــال حــاول أن تجعــل اآلخريــن يتعهــدون علنــا بالتصــدي للتلــوث البالســتييك .قطــع الوعــود يجعلهــا أكــر إحتــاال
للوفــاء بهــا
•مشــاركة  ،مشــاركة  ،مشــاركة :تشــجيع الجميــع عــى نــر الكلمــة مــن خــال شــبكاتهم ومجتمعاتهــم .مــن املرجــح أن يســتمع
النــاس إىل مــا يقولــه الصديــق أكــر مــن أي ســيايس أو مســؤول.
•مراقبــة األشــياء :ولكــن كيــف تتأكــد مــن أن النــاس يحافظــون عــى ســلوكهم الجيــد؟ تابــع مــع الفريــق ،قــم بارســال رســائل للتذكــر،
و التحفيــز ،ورمبــا أيضــا اســتخدام نظــام املكافــآت.
 .1ولجعــل األمــر أكــر أهمية – اربطه بزيادة تأثري تغري املناخ ىف برامــج التثقيف يف مجال األمن الغذايئ.
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1

التقييم الذاتي
تحدي تايد ترينرز للحد من اســتعامل البالســتيك
ســتنضم إىل تحدي القادة الصغار البالســتييك وقبل امليض قدما  ،يرجى القيام بالتقييم الذايت.
والقيام بذلك ســيعطي لحظة من التفكري حول مســتوى معرفتكم ووعيكم يف مجال الكوكب الصحي.
•اخرت الورقــة الخاصة بفئتك ال ُعمريّة
•ضــع عالمــة يف املربعــات املجــاورة لــكل نقطــة يف منطقــة “كوكــب صحــي”  ،بنــا ًء عــى
معرفتــك الشــخصية ومهاراتــك وســلوكك.
•أكتــب بعــض املالحظــات يف قســم “أهــدايف الشــخصية” و “نشــاطايت” للــروع يف رحلــة
تحدياتــك.

مالحظة:
إن مل يتجاوز سـ ّنك  15عاما
يُرجى االســتعانة بقائدك مللء
االستامرة.
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أنا يف بداية استكشايف.

الفئة العمرية
()7-10

أنا يف مرحلة استكشــايف.

االسم:

أنهيت استكشايف.

أرش ب √ أو  Xللمســتوى الذي ترى نفســك فيه بالنســبة لك ُّل هدف من أهداف التعلم تلك
اكتشــف  -أنا يف بداية استكشايف.
استكشــف  -أنا يف مسار االستكشاف
إدراك  -لقد أنهيت اإلستكشــاف
أهدايف الشخصية

نشاطايت

ميكننــي اختيار قضية أريد
العمــل عليها من خالل
إجراءات إيجابية
(مبساعدة راشد)

تحديد نشاط أو مرشوع
(شــخيص أو مع فريقي /
طليعتي)

اكتــب مالحظات لبدء رحلة تحدي ترينرز للحد من البالســتيك

)(√ or X

كوكب صحي
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1

أعرف تأثري التلوث عىل
النظم البيئية وصحة اإلنســان
واملجتمعات.

2

أريد املســاعدة يف تقليل التأثري
البرشي عىل الطبيعة.

3

إنني أشــارك يف أحداث تتصدى
لتلــوث النظم اإليكولوجية للمياه
واألرايض.

4

أنا ال القي القاممة.
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أنا يف بداية طريقي
وأنا بحاجة ملعرفة
املزيد عن القضايا

)(11-14

أنا يف مساري
وبدأت مرشوعا أو
نشاطا

الفئات العمرية

وأفهم القضايا
وأشارك يف األنشطة
واملشاريع ،وأروج
لحلها.

االسم:

)(√ or X

أهدايف الشخصية
أنــا قادر عىل اختيار قضية
ميكننــي التأثري فيها عن طريق
األفعال اإليجابية

نشاطايت
تحديد نشــاط أو مرشوع
(شــخيص أو مع فريقي /
)طليعتي

اكتــب مالحظات لبدء رحلة تحدي ترينرز البالســتيكية
الخاصة بك.
كوكب صحي

1

أفهم كيــف تتأثر النظم البيئية
بالتلوث الناشــئ عن األنشطة
البرشية.

2

أعرف أكرب امللوثات عىل املســتوى
املحيل واإلقليمي.
أعــرف ما اإلجراءات التي يجب
اتخاذهــا يف البيئات امللوثة من أجل
حامية الحياة والصحة.

3

أعي متاما أن نشــاطايت الخارجية لها
تأثــر ىف الطبيعة  ،وما الفرق بني
املامرسات الجيدة والسيئة.

4

أنــا أدرك كيف تؤثر حيايت اليومية
ىف الحيــاة عىل األرض  ،حتى عىل
املدى البعيد.

5

أريد أن تكون كافة مامرســاىت
الحياتيــة صديقة للبيئة.

6

وكلام كان ذلك ممكنا  ،ســأخفض
من نســبة التلوث للمساعدة يف
حامية النظم اإليكولوجية.

7

ســأحث أقراين عىل عدم إلقاء
القاممة أو اتباع ســلوكيات أخرى
قد تؤدي إىل التلوث.
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أنا يف بداية رحلتي

أنا يف مساري وبدأت
مرشوعا أو نشاطا

الفئات العمرية
)(15+

أفهم القضايا وأشارك يف
األنشطة واملشاريع ،وأروج
لحلها.

االسم:

)(√ or X

أهدايف الشخصية

نشاطايت

أنــا قادر عىل اختيار قضية
ميكننــي التأثري فيها عن طريق
األفعال اإليجابية

تحديد نشاط أو
مرشوع (شخيص أو
مع فريقي /طليعتي)

اكتــب مالحظاتك لبدء رحلة تحدي ترينرز البالســتيكية الخاصة بك.

كوكب صحي
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1

أفهــم التأثريات املبارشة وغري
املبــارشة لنمط حيايت  -ماذا
آكل؟ ومــاذا ارتدى؟ وما املواد
الكيميائية التي أســتخدمها
دون أن تؤثــر ىف النظم البيئية ،
وأتعلــم طرقًا لتقليل التأثري (إىل
الصفر)

2

أريــد تقليل تأثري منط حيايت يف
إنتاج امللوثات.

3

أحمــي اآلخرين من آثار التلوث
من خالل عادايت وأفعايل
الشخصية يف املجتمع.

4

ســأقوم بتنظيم األحداث التي
تتصدى لنشــاط تلوث املياه
واألنظمة البيئية لألرايض.

5

ســأقوم بتقليل إنتاج النفايات
بوعي يف حيايت ويف مدرســتي أو
مكان عميل.

6

ســأنظم حمالت للتقليل و الحد
من التلوث.
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2

اختبار املراجعة الس��تخدام املواد البالستيكية
اختبار مراجعة 10 :أس��ئلة إجبارية قبل أن تبدأ
بعــد تقييــم كفاءاتــك  ،يرجــى أخــذ األســئلة العــرة التاليــة ملراجعــة اســتخدامك
للمــواد البالســتيكية يف حياتــك الشــخصية .يف نهايــة رحلتــك الخاصــة بالتحــدي،
ميكنــك الرجــوع إىل هــذا النمــوذج والتحقــق مــن كيفيــة مامرســاتك الشــخصية
وأرائــك حــول اســتخدام البالســتيك و كيــف تــم تغيريهــا.
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االسم:
7-10

الفئة العمرية:

14-11

1

يف الشــهر املايض,تجنبــت األكل يف أماكــن تدعــم اســتخدام املــواد
البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد.

نعم

ال

غري متأكد

2

يف الشــهر املــايض  ،اســتخدمت أكياســا بالســتيكية ذات اإلســتخدام
واحــد.

نعم

ال

غري متأكد

3

أشــري لوازم منزيل يف كيس بالستييك.

ال

نعم

ال أعرف

4

أرشب الشــاي يف كوب بالستييك

ال

نعم

ال أعرف

5

أحب رشب الصودا باســتخدام أنبوب بالستييك

نعم

ال

غري متأكد

6

أرى البالســتيك أحادي االستخدام كيشء جيد

غري موافق

موافق

غري متأكد

7

ميكننــي تغيــر طريقــة اســتخدام أصدقــايئ وعائلتــي للبالســتيك
يف حياتهــم اليوميــة عــن طريــق التحــدث معهــم حــول القضايــا
املرتبطــة بالبالســتيك.

غري موافق

موافق

غري متأكد

8

هــل ميكنــك بســهولة العثــور عــى أكيــاس مــن القــاش او الــورق؟
أو هــل ميكنــك صنــع حقيبــة بنفســك ؟

نعم

ال

غري متأكد

9

هل هناك أي أماكن إلعادة تدوير البالســتيك يف منطقتك؟

نعم

ال

ال أعرف

هــل تعتقــد أنــه مــن املمكــن التــرف مــن دون اســتخدام
البالســتيك أحــادى االســتخدام يف حياتنــا؟

نعم

ال

ال أعرف

10

أرســل إجاباتك عىل unenvironment-yea@un.org:و عىل  scout.orgكمرفق مع تقرير نشــاطك
19
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شارك اآلخرين وأشركهم
يف نشاطاتك لتطوير كفاءاتك
هــذه عينــة مــن األنشــطة واملوضوعــات التــي ميكــن أن يســتخدمها الشــباب
والكبــار لالتفــاق عليهــا لتحقيــق املرحلــة األوىل “كــن عــى علــم” .اســتخدام
املوضوعــات واألنشــطة التاليــة( .اختيــاري)
ميكنــك أيضً ــا تطويــر أنشــطتك الخاصــة ولكــن يجــب أن تتبــع الكفــاءات املذكــورة
أعــاه .دليــل تنفيــذ تحــدي تايــد ترينــرز للبالســتيك.

مالحظة :محتوى األنشــطة التاليــة واملوارد األخرى ذات الصلة بالتحدي هي
مقتبســة مــن مجموعة أدوات التحدي األصليــة إىل كفاءات قبيلة األرض وعملية
التعلم وسياق الكشافة.
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كوكب صحي

منع التل ّوث واســتعادة املياه والنظم البيئية لألرايض.
7 to 10

11 to 14

فوق 15

النشاط :مراجعة عاداتك
البالستيكية

النشاط :مراجعة عاداتك
البالستيكية

النشاط :مراجعة عاداتك
البالستيكية

النشاط :فيديو للمشاهدة

النشاط :تحديد بدائل
البالستيك

النشــاط :القاممة  ،ملاذا تهم

النشــاط :العب لقتل املحيط

النشاط :االحتياجات
والحاجات

النشاط :هجوم القاممة

النشــاط :قنينة الفسيفساء
الفن والحرفة

النشاط :متى يتحلل

النشاط :تنظيم استخدام
البالستيك

النشاط :بدايات بالستيكية
(البالستيك سابقا وحاليا)

النشاط :الزراعة يف
الزجاجات

النشــاط :إعداد ملصق عن
التلوث البحري

النشــاط :الدقة البالستيكية

النشاط :تغيري العقول

النشاط :مراجعة عاداتك
البالستيكية

النشاط:فن إعادة التدوير

النشــاط :أكرب أثر للبالستيك

النشاط :التعلم باملامرسة

النشــاط :الفرز من املصدر
النشاط :حملة ملصقات
النشاط :تغيري العقول
النشــاط :أكرب أثر للبالستيك
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كيف تالئم أنشــطتك مع أهداف التنمية املســتدامة.

األنشــطة التالية تتامىش مع األهــداف الرتبوية ألبطال الطبيعة.
كام أنها تســاهم يف تطوير الكفاءات الرئيســة الثامنية للتنمية املســتدامة.مع أهداف التعلم التي ستســاعد الشــباب عىل
املــدى الطويل عىل تطوير الكفاءات من أجل التنمية املســتدامة.
وميكــن تحقيــق املواءمة بني الرتبية من أجل التنمية املســتدامة من خالل:
الكفاءات الرئيســة للتنمية املســتدامة  -هي كفاءات رئيســة شــاملة لتحقيق جميع أهداف التنمية املســتدامة .إنها تسمح
للشــباب باالنخراط بشــكل بناء ومسؤول مع عامل اليوم.
تصــف الكفاءات الســات املحــددة التي يحتاجها األفراد للعمل والتنظيم الذايت يف مختلف الســياقات واملواقف املعقدة.

تتمثل الكفاءات الرئيســة ألهداف التنمية املســتدامة فيام ييل:

•كفــاءة التفكــر املنظــم :القــدرة عــى التعــرف عــى العالقــات وفهمهــا؛ لتحليــل األنظمــة املعقــدة .التفكــر يف
كيفيــة دمــج األنظمــة يف مجــاالت مختلفــة ومقاييــس مختلفــة؛ والتعامــل مــع عــدم اليقــن
•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.
•الكفــاءة اإلســراتيجية :القــدرة عــى تطويــر وتنفيــذ إج ـراءات مبتكــرة بشــكل جامعــي تزيــد مــن االســتدامة عــى
املســتوى املحــي والخارجــي.
•كفــاءة التعــاون :القــدرة عــى التعلــم مــن اآلخريــن؛ لفهــم واحــرام احتياجــات اآلخريــن ووجهــات نظرهــم
وأفعالهــم
•(التعاطــف)؛ لفهــم اآلخريــن والتواصــل معهــم والحساســية تجاههــم (القيــادة املتعاطفــة)؛ للتعامــل مــع النزاعــات
يف املجموعــة؛ لتســهيل حــل املشــكالت بشــكل تعــاوين وتشــاريك
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•كفاءة التفكري النقدي :القدرة عىل التشــكيك يف القواعد واملامرســات واآلراء؛ للتفكري
يف قيم املرء وتصوراته وأفعاله؛ واتخاذ موقف يف موضوع االســتدامة.
•كفــاءة الوعــي الذايت :القدرة عىل التفكري يف دور الفــرد يف املجتمع املحيل واملجتمع
(العاملي)؛ لتقييم وتحفيز أفعال الفرد باســتمرار؛ والتعامل مع مشــاعر املرء
ورغباته.
•كفاءة حل املشــكالت املتكاملة :القدرة الشــاملة عىل تطبيق إطارات عمل مختلفة
لحل املشــكالت الخاصة مبشــاكل االســتدامة املعقدة وتطوير خيارات الحلول القابلة
للتطبيق و الشــاملة و املنصفة لتعزز التنمية املســتدامة ،ودمج الكفاءات املذكورة
أعاله وأهــداف التعلم الخاصة بقبيلة األرض.
ستســاعدك الكفاءات الرئيســة للتنمية املســتدامة عىل الحصول عىل مالحظة أفضل لتقييم
املعرفة واملهارات والســلوك الذي طوره الشــاب خالل فرتة التعلم.
تعــرف عــى املزيد حول الرتبية من أجل التنمية املســتدامة من خالل:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444

الوقت
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الفئة العمرية

املصادر و األدوات

الكفاءات الرئيسة
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األنشطة
تدقيق عادتك البالستيكية (نشاط إلزامي)
دقيقة

15 - 20

7 - 14

•ال حاجة للمواد
•التفكري النقدي
•الوعي الذايت

امللخص::

هذا النشــاط ســوف يجعلك تفكر كيف ميكنك تقليل اســتخدامك للبالستيك يف
حياتــك اليومية والبدء يف جعل اآلخرين يفعلون اليشء نفســه.

سري النشاط:

1.هــل البالســتيك يقــوم بــإدارة حياتــك أم أن بصمتــك البالســتيكية ال تــكاد
تــرى بالعــن املجــردة؟
2.أم أنــك يف مــكان مــا يف الوســط؟ اتخــذ إجــراء اآلن لخفــض اســتخدام
البالســتيك الخــاص بــك.
3.وينبغــي للميــر أن يعــرض مفهــوم  the three Rsوهــذا يعنــي تقليــل أو
إعــادة اســتخدام أو اســتبدال املــواد البالســتيكية الخاصــة بــك.
4.وينبغــي للميــر أن يطــرح أســئلة مختلفــة عــى املشــاركني لبــدء الحــوار
بشــأن البالســتيك ذات االســتخدام الواحــد وكيفيــة إيجــاد بدائــل الســتخدامنا
اليومــي.
النقــاط التاليــة هــي عينــة مــن األســئلة واألطروحــات  /القــرارات الشــخصية
للمشــاركني:
•امنع ثالث مواد بالســتيكية ذات اســتخدام واحد من حياتك
•ما البدائل للبالســتيك التي اســتخدمتها يف النهاية؟
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 60دقيقة
10 - 7
•فيلامن
*التلوث البالستييك :كيف
يحول البرش العامل إىل بالســتيك
*هل هذا محيط املســتقبل؟

•شاشة تلفزيونية أو هاتف
محمول
•االتصال باإلنرتنت
•توقع املستقبل
•التفكــر يف املعايــر
و ا لقيــم

25

مشاهدة فيديو عدد ()1

امللخص:

طريقة ممتعة للمشــاركني ملعرفة املزيد عن مشــكلة البالستيك

سري النشاط:

وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن املشــكلة البالســتيكية ،ســيقدم امليرس بعض أرشطة
الفيديو التعليمية للمشــاركني! إليك موضوعني يســتحقان املراجعة:
•التلوث البالستييك:كيف يحول البرش العامل إىل بالستيك-فيلم ممتاز من قبل
 CleanSeasشاهده ثالثة ماليني شخص (https://www.youtube.com/
)watch?v=RS7IzU2VJIQ

مالحظة :يرجى اســتخدام العنوان الفرعــي ملزيد من الخيارات اللغوية.

•هل هذا محيط املســتقبل؟  -نظرة قصرية ولكن متحركة يف كيفية تأثري البالســتيك يف
محيطاتنا ()https://www.youtube.com/watch?v=Yomf5pBN8dY
ميكن للمشــاركني مشــاهدة واحد منهام ومن ثم تضمني رســالة شخصية حول ملاذا يعتقدون
أنه مهم .وســيقود امليرس مناقشــة حول ما تعلموه من خالل مشــاهدة أرشطة الفيديو مع
املجموعة بعد أن يشــاهدها الجميع.
ميكن للمشــاركني مشــاهدة واحد منهام ومن ثم تضمني رســالة شخصية حول ملاذا يعتقدون
أنه مهم.وســيقود امليرس مناقشــة حول ما تعلموه من خالل مشــاهدة أرشطة الفيديو مع
املجموعة بعد أن يشــاهدها الجميع.

لإلشــراك يف تحدي تايد ترينرز للحد من اســتعامل البالســتيك _ الدليل التنفيذي

 20دقيقة

اللعب لقتل احمليط
امللخص:

10 - 7
الطــرق الغبيــة لقتل املحيطات هي لعبة صغرية ولكنها هائلة تســلط الضوء عىل
بعــض أكــر التحديات التي تواجهها محيطاتنــا .والهدف هو الحصول عىل إلهام من
•طرق غبية لقتل املحيط اللعبــة وإجـراء تغيريات صغرية ىف حياتكم التي قد تســاعد عىل جعل محيطاتنا
•حاسوب أو هاتف محمول وكوكبنــا أكرث صحة للجميع.
•االتصال باإلنرتنت

سري النشاط:

•توقع املستقبل
•التفكــر يف املعايــر
والقيــم
•التفيكر النقدي

1.العــب لعبــة الكمبيوتر بطرق غبية لقتل املحيط والحصول عىل شــهادة
لعملــك الشــاق! العب اللعبة وقم بدعــوة ثالثة من أصدقائك للعب نفس
اللعبة أيضا
2.وميكــن للميرس أن يوجه املشــاركني من خالل مــوارد تعليمية إضافية عىل
االنرتنت ملعرفة املزيد عن التلوث البالســتييك.
وهذا يســمى طريقة التفكري العكيس
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عبوة الفسيفساء الفن واحلرف

2

امللخص:

دقيقة 30 - 20

7-10
•أغطية زجاجات بالستيكية
بألوان وأحجام مختلفة
•ألواح من علب الكارتون
املستعملة
•قاطع مربع
•الغراء
•اختياري :قلم رصاص  ،ورقة
 ،أقالم ملونة للتعليم
•التفكري يف املعايري والقيم
•التعاون

يشــجع هــذا النشــاط الشــباب عــى فهــم طــرق إعــادة االســتخدام وإعــادة التدويــر
للمــواد البالســتيكية.

سري النشاط:

أغطيــة الزجاجــات البالســتيكية تــأيت يف أصنــاف مختلفــة مــن األلــوان واألحجــام.
هــذه األغطيــة ميكــن اســتخدامها بشــكل خــاق يف األنشــطة الحرفيــة مــع أصدقائك
أو اجتــاع الكشــافة.
1.وعــى امليــر أن ينظــم الشــباب يف مجموعــات صغــرة ويــزود كل مجموعــة
بالكرتــون املقــوى .وميكــن للمشــاركني بعــد ذلــك رســم تصميــم عــى الــورق
املقــوى .ميكنهــم كذلــك ترتيــب أغطيــة الزجاجــات حــول الرســمة ولصقهــا
عــى الــورق املقــوى
2.ميكنهــم أيضــا اســتخدام العالمــات امللونــة لتســليط الضــوء أو توضيــح،
وإبــراز التفاصيــل.
3.اطلــب من كل مجموعة عرض فسيفســاء غطاء الزجاجة الخاص بهم.
4.التقييــم :هــل قــام املشــاركني بفهــم مضمــون إعادة االســتخدام؟ هــل ميكنهم
الخــروج بأفــكار إبداعيــة أخرى إلعــادة اســتخدام النفايات البالســتيكية؟
ســيطلب القائد الراشــد من الشــباب جمع أكرب عدد ممكن من أغطية
الزجاجات البالســتيكية مــن بيوتهم ،وبيوت جريانهم وإحضارها إىل
اجتامعهم
 .2نحو االســتخدام املســؤول للبالســتيك والحد منه ،وإعادة التدوير .مركز التعليم البيئي ،الهند دليل املدارس
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 30 - 20دقيقة
7 - 10

•لوح أسود
•طباشري
•ورقة املسح
•قامئــة املنتجــات
ا لبال ســتيكية
•التفكري املنهجي
•التفكــر يف املعايــر
و ا لقيــم
•الوعي الذايت

البدايات البالس��تيكية (بالستيك  -ثم واآلن)

3

امللخص:
هذا النشــاط يســاعد الشباب عىل فهم الكثري من اســتخدامات البالستيك ،التي تعترب
أساســية ،وهي ظاهرة حديثة نسبيا

سري النشاط:

و ســيتبنى العديد من األطفال ،وهم يكربون ،االســتخدام الحايل للبالســتيك و اعتبار
التخلص منه أمرا مســلام به .الحليب يف األكياس ،واســتخدام األقالم ورميها ،وأكياس
حمل البالســتيك لجلب املشــريات ،هي جزء من كيفية رؤيتهم ملا يحدث من
حولهم .غال ًبا ما يكون اكتشــافًا بالنســبة لهم عندما يعلمون أن هذا مل يكن هو
الحــال خالل فرتة والديهم وأجدادهم.

 .3نحو االســتخدام املســؤول للبالســتيك والحد منه ،وإعادة التدوير .مركز التعليم البيئي ،الهند دليل املدارس
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أصبحت املواد البالســتيكية ،بســبب طبيعتها ،عىل مر الســنني جز ًءا ال يتجزأ من الحياة.
يحتاج الشــباب إىل فهم ســبب تحول الناس إىل البالســتيك وما إذا كان ال يزال هناك بعض البدائل التي
ميكن استخدامها.
1.يجــب عــى امليــر كتابــة أســاء املــواد البالســتيكية التــي تســتخدم ملــرة واحــدة يف املنــزل عــى
الســبورة الســوداء .يجــب أن يُطلــب مــن كل مشــارك إعطــاء اســم واحــد ومبجــرد أن يســاهم كل
شــخص ،ميكــن ألي شــخص إضافــة املزيــد مــن األســاء إذا لــزم األمــر.
2.يجــب عــى امليــر مشــاركة ورقــة االســتبيان املســح الرئيســية مــع املشــاركني ورشح كيفيــة
اســتخدامها.
3.يجــب عــى املشــاركني مــلء ورقــة االســتبيان بعــد املناقشــة مــع أجدادهــم وأوليــاء أمورهــم
وإخوتهــم القامئــة املعــدة يف االجتــاع مــن املمكــن أن تســتخدم كمرجــع ملناقشــته مــع املشــاركني
لفهــم مــا إذا كانــت هــذه العنــارص تســتخدم لنفــس الغــرض مــن قبــل أهلهــم و أجدادهــم و
أقاربهــم.
4.يجــب أن يناقــش امليــر الجــدول الزمنــي لهــذه العنــارص يف الفصــل فيــا يتعلــق بوقــت بــدء
اســتخدام مــادة بالســتيكية معينــة ميكــن التخلــص منهــا ويف أي جيــل.
5.وينبغــي للميــر أن يناقــش يف مجموعــات األســباب املحتملــة الســتبدال املــواد البالســتيكية
باملنتجــات الطبيعيــة أو ألنهــا أصبحــت جــزءا ال يتجــزأ مــن الحيــاة.
6.الخالصــة :يف نهايــة هــذا النشــاط ،ســيكون املشــاركون قادريــن عــى فهــم أن اســتخدام
البالســتيك هــو ظاهــرة جديــدة نســب ًيا وأن العديــد مــن املنتجــات القابلــة للتحلــل الطبيعــي
املســتخدمة ســابقًا والتــي تــم اســتبدالها مبنتجــات بالســتيكية غــر قابلــة للتحلــل الحيــوي ال يـزال
مــن املمكــن اســتخدامها بــدال مــن البالســتيك.
7.التقييــم :ناقــش البدائــل وتحقــق مــن أي واحــد مــن املشــاركني يعتقــد أنــه ميكــن اســتبداله
بســهولة.
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ورقة االســتبيان (اإلجابة بنعم أو ال ،وإذا كانت اإلجابة ال ،فقم بتســمية  /وصف البدائل املســتخدمة)
اسم املنتج

أي من الوالدين
استخدمه عندما
كانا يف نفس العمر

إذا كان ال ،ما هو
البديل لديهام؟

أي من األجداد
استخدمه عندما كانوا
يف نفس العمر

إذا كان ال ،ما هو
البديل لديهام؟

أكياس بالستيكية
رقائــق البطاطا والوجبات الخفيفة
حفاضــات ميكن التخلص منها
أقــام حرب قابلة للتخلص
أكــواب ميكن التخلص منها
شــفرة حالقة قابلة للتخلص
زجاجــات مياه ميكن التخلص منها
 /زجاجات مرشوبات غازية
شــامبو بالستييك  /زجاجات زيت
فرشــاة أسنان بالستيكية أزرار
بالستيكية
ضامدة
سامعات األذن
الستايروفوم (ثريموكول)
قشة بالستيكية
تيــرا باك لتغليف االغذية
أكياس الحليب
أطبــاق و مالعق ميكن التخلص
منها
ألعاب بالستيكية
البالونات
الشباشب البالستيكية
لفائف بالســتيكية للكتب والدفاتر
املنتجات ذات التغليف البالســتييك
األربطة املطاطية
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دقيقة 15 - 20
7 - 10

ال حاجة للمواد
•التفكري يف املعايري والقيم
•التعاون
•الوعي الذايت
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حل البالستيك
سري النشاط:

•مــع مجموعتــك ،تحــدث عــن كيفيــة اتخــاذ اإلجـراءات للحــد مــن عاداتــك
البالســتيكية والخــروج بثالثــة أشــياء ميكنــك القيــام بهــا بشــكل جامعــي
إلحــداث فــرق.
•مشــاركة الصــور واألفــكار ثــم إعــادة املجموعــة للتحقــق مــن تقدمــك يف
غضــون أســبوعني.
•كم مرة خفضت إستعاملك للبالستيك؟
•بعــض األفــكار لجعــل عجالتــك تــدور :التخلــص مــن القــش البالســتييك،
جلــب أكيــاس قابلــة لالســتعامل يف كل مــكان وجلــب الحاويــات الخاصــة
بــك.
•الحفاظ عىل املجموعة والتمسك بأهدافها ملدة ثالثة أسابيع
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 30-40دقيقة
7 - 10

• 12عمال فنيا ملهام
عن التلوث البالستييك
من قبل ائتالف تلوث
البالستيك(عىل سبيل
املثال :العلب ،البالستيك
 ،القش ،إلخ)

•التفكري يف املعايري
والقيم
•التعاون

إعادة التدوير

سري النشاط:
اكتشــف جانبــك اإلبداعــي إجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن البالســتيك املهمــل
وحــاول صنــع فــن أو حرفــة منــه هــل ميكنــك أن تصنــع ملصقــا رائعــا؟ ســوار؟
•يف اجتامعكــم ،ضع ـوا صناديــق قاممــة منفصلــة ،وافصل ـوا النفايــات
البالســتيكية املنزليــة الخاصــة بكــم قبــل أن تصــل إىل ســلة املهمــات
•اصنــع قطعــة فنيــة مــن البالســتيك املهمــل وشــاركها عــى وســائل
التواصــل االجتامعــي باســتخدام الوســم
•إليــك بعــض األفــكار لجعــل عجالتــك تــدور 12 :عمــا فنيــا ملهــا عــن
التلوث البالســتييك
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 15-20دقيقة
7 - 10

•قميص قديم ،كلام كان
القامش ثقيال جدا كان
الكيس أكرث ثباتا
•مقص حاد ،يفضل مقص
قامش
•قلم تلوين قابل للغسل
(اختياري))
•التفكري يف املعايري والقيم
•التفكري النقدي

التعلم باملمارسة

4

امللخص:

يشــجع هــذا النشــاط الشــباب عــى فهــم طــرق إعــادة االســتخدام وإعــادة التدويــر
للمــواد البالســتيكية.

سري النشاط:

مــن الــذي يقــوم بالتســوق مــن البقالــة يف منزلــك؟ ضــع الفتــة مــع حقائــب قابلــة لإلســتعامل
يف الســيارة أو بجانــب البــاب ،يراهــا مــن يقــوم بالتســوق بحيــث يكــون الكيــس يف متنــاول
يــده.

•اتبــع هــذه الخطــوات لتصنــع حقيبــة تســوق قابلــة إلعــادة االســتخدام مــن
قــاش قميــص :كيــف تصنــع حقيبــة مــن قــاش قميــص بــدون خياطــة يف
 10دقائــق
•اصنــع الحقيبــة واســتخدمها يف املــرة القادمــة التــي تذهــب فيهــا للتســوق
مــع عائلتــك

.4كيــف تصنع حقيبة /https://mommypotamus.com/no-sew-t-shirt-tote-bag-tutorial
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 15-20دقيقة
11 - 14

السبورة والطباشري

•التفكري املنهجي
•الوعي الذايت

حتديد بدائل البالستيك
امللخص:

5

يســاعد هــذا النشــاط الشــباب عــى الحــد مــن اســتخدام املنتجــات البالســتيكية
عــن طريــق إيجــاد بدائــل أفضــل للبالســتيك القابــل للتدويــر.
سري النشاط:
يركز هذا النشاط عىل تحديد البدائل ألكرث املنتجات البالستيكية التي ميكن التخلص
منها مع توعية الشــباب بالرضر الناجم عن البالســتيك القابل للتدوير.
1.وينبغي للميرس أن يعرض مفهوم البالســتيك القابل للتدوير.
2.بعد تقديم املفهوم  ،يجب عىل امليرس أن يطلب من املشاركني تسمية
أي منتجات بالستيكية ميكن التخلص منها .ميكن إعطاء أحد املشاركني
مسؤولية كتابة أسامء هذه املنتجات عىل السبورة.
3.يف البداية ،يجب أن يُطلب من كل مشارك تسمية منتج واحد فقط
حتى تتاح لكل مشارك فرصة تقديم مساهمته يف القامئة املوجودة
عىل اللوحة.
4.و بعد وجود جميع اإلجابات عىل السبورة ،يبدأ امليرس يف الحديث
حول ما إذا كان هناك حاجة إلزالة بعض املنتجات مع ذكر السبب.

 .5نحو االســتخدام املســؤول للبالســتيك والحد منه ،وإعادة التدوير .مركز التعليم البيئي ،الهند دليل املدارس

لإلشــراك يف تحدي تايد ترينرز للحد من اســتعامل البالســتيك _ الدليل التنفيذي

34

5.وينبغــي أن يبــدأ امليــر الجولــة الثانيــة .خــذ كل بنــد يف القامئــة
واطلــب مــن أي مــن املشــاركني اقـراح بديــل لذلــك املنتــج ورشح ملــاذا
يعتــر البديــل خيــارا أفضــل .وإذا وافــق الفريــق عــى أن هــذا املنتــج
هــو يف الواقــع بديــل أفضــل  ،يتــم مســح ذلــك املنتــج مــن القامئــة.
6.تفحــص القامئــة بأكملهــا عــى هــذا النحــو .هــل يجــب عــى امليــر
التحقــق مــن اختفــاء جميــع املنتجــات مــن القامئــة؟
7.ميكــن بعــد ذلــك أن يُطلــب مــن الشــباب التفكــر يف األمــر مــرة أخرى،
يف وقتهــم الخــاص ومعرفــة مــا إذا كان بإمكانهــم التوصــل إىل بديــل
لتلــك املنتجــات التــي ال ميكــن العثــور عــى بديــل لهــا
8.الخالصة:يجــب أن يكــون املشــاركون قادريــن عــى فهــم أنــه بينــا
يتــم اســتخدام البالســتيك عــى نطــاق واســع ،فمــن املمكــن إيجــاد
بدائــل لــه .و يف حالــة املنتجــات التــي ال توجــد لهــا بدائــل ،يجــب
تذكــر املشــاركني بأنــه يجــب التخلــص مــن هــذه املنتجــات بشــكل
مناســب يف الحاويــة املخصصــة للنفايــات الجافــة.
9.التقييم:قــم بتقييــم مــا إذا كان كل مشــارك قــد فهــم متا ًمــا مفهــوم
البالســتيك القابــل للتدويــر وحقيقــة توفــر بدائــل لــه.
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 30دقيقة
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•ورقة مراقبة النعكاس
استهالك األرس
املعيشية
•ورقة العمل والتفكري

•التفكري النقدي
•التفكري يف املعايري
والقيم
•الوعي الذايت

االحتياجات و احلاجات

6

امللخص:
يســاعد هــذا النشــاط الشــباب عــى اســتنتاج أنــه ميكــن تجنــب اســتخدام بعــض املنتجــات
البالســتيكية التــي ميكــن التخلــص منهــا.
سري النشاط:
معظــم املــدن واملناطــق الريفيــة تشــهد منــوا رسيعــا؛ ومــن ثــم هنــاك أيضــا منــو رسيــع يف
اســتهالك املــوارد.
ويف حــن أن هــذا يحــدث بصفــة خاصــة يف مدننــا ،فــإن القــرى أيضــا تســر عــى نفــس
الطريــق بشــكل متزايــد.
غــر أن ســهولة توافــر املــوارد ومالمئتهــا يؤديــان إىل اســتهالك عشــوايئ ،ال ســيام البالســتيك
الــذي ميكــن التخلــص منــه.
هــذا النشــاط يهــدف إىل التفريــق بــن االحتياجــات والحاجــات لللمنتجــات البالســتيكية
التــي قــد ال تكــون رضوريــة ولكــن يتــم رشاؤهــا عــى أي حــال.
1.وينبغي للميرس أن يطلع املشاركني عىل مفهوم االستهالك املستدام وأهميته.
2.يجب أن يناقش امليرس مع املشاركني الفرق بني املنتجات البالستيكية الرضورية
طويلة األجل واملنتجات البالستيكية التي ميكن التخلص منها.
3.يجب أن يطلب امليرس من كل مشارك إعداد قامئة مراجعة لالستهالك املنزيل
الشخيص باستخدام ورقة النموذج املتوفرة.
4.يف مجموعات ،يجب عىل الشباب بعد ذلك إعداد قامئة موحدة باستخدام قوائم
مراجعة االستهالك الشخيص الخاصة بكل منهم.

 .6نحو االســتخدام املســؤول للبالســتيك والحد منه ،وإعادة التدوير .مركز التعليم البيئي ،الهند دليل املدارس
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5.يجب أن يطلب امليرس من املجموعات مشاركة قامئة مراجعة االستهالك الخاصة
بهم مع مجموعة أخرى من الشباب يف االجتامع.
6.كل مجموعة ستشارك و تقدم قامئتها.
7.يجب أن يناقش امليرس كيف يساهم اختيار املنتجات والتعبئة واالستخدام وما
إىل ذلك يف االختالفات املوجودة يف القوائم.
 8.بعد املناقشة ،يجب عىل امليرس تقديم ورقة عمل التفكري والعمل لكل مشارك.
9.يقوم امليرس بشكل عشوايئ بطلب عدد من املشاركني ملشاركة ما قاموا بكتابته
يف هذه األوراق مع مجموعة من الشباب.
	10.الخالصة:يفهم الشباب أمناط استهالكهم املنزيل للمنتجات البالستيكية
واملنتجات ذات العبوات البالستيكية .ويستنتجون أن بعض البالستيك القابل
للترصف ميكن تفاديه متاما.
	11.التقييم:ميكن أن ُيطلب من الشباب اقرتاح بدائل الستخدام البالستيك املستخدم
ملرة واحدة
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املهمة  :1قامئة االســتهالك البالستييك املنزيل

امأل ورقة املالحظة لتالحظ منط االســتهالك البالســتييك املنزيل الخاص بك (عىل مدى أســبوع))
تاريخ الرشاء

( 11/11/19عىل سبيل
املثال))

نــوع األصناف التي تم رشاؤها
الطعام املرشوبات

ألعاب

القرطاسية

أخرى

حزمة من الكوكيز

قطع بناء (بالستيك))

قلم برأس كروي

شفرات حالقة ميكن
التخلص منها

زجاجة بالستيك ملاء
الرشب

ألعاب اللوح املغلفة
بالرند البالستييك

صندوق  -قلم رصاص

إطارات الصور

ورقــة عمل للتفكــر والتنفيذ  -فكر فيام ييل

بالعــودة إىل املهمــة األوىل ،فكــر يف املنتجــات البالســتيكية املختلفــة املذكــورة يف الجــدول أدنــاه وامــأ اإلجـراءات
املناســبة التــي ميكنــك اتخاذهــا
هل يجب التخلص
منه؟

هل ميكن استخدام
العبوة مرة أخرى

إذا تــم التخلص منها ،
كيف؟

هــل ميكنني فعل ذلك
بــدون هذا؟ نعم  /ال

هل هناك بديل أفضل؟
اذكره

زجاجة بالستيك ملاء
الرشب

قابل للتخلص منه

منفصلة عن النفايات
القابلــة للتحلل الحيوي

نعم

تثبيت مصفي للمياه
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 15-20دقيقة
11 - 14

•مواد النفايات التي ينتجها
الشباب (البالستيك والورق
والخردة الغذائية والزجاج
واملواد املعدنية مثل
الدبابيس وما إىل ذلك))
•مجرفة صغرية
•مقياس املعدن
•قفازات
•قلم
•سجل كتاب  /ورقة عمل
•التفكري املنهجي
•توقع املستقبل

متى يتحلل؟
امللخص:

7

يســاعد هــذا النشــاط الشــباب عــى فهــم التحلــل والوقــت الــذي تســتغرقه املــواد املختلفــة
للتحلــل.

سري النشاط:

تســتغرق املــواد املختلفــة يف البيئــة فــرات زمنيــة مختلفــة حتــى تتحلــل .بعــض املــواد مثــل
البالســتيك ،الثريموكــول ،الــخ .ال تتحلــل بيولوجيــا وتبقــى موجــودة يف البيئــة .وميكــن أن
تتحلــل مــواد مثــل الخشــب والعشــب وفضــات األغذيــة يف وجــود امليكروبــات وأن تتحــول
إىل مركبــات مفيــدة .مــن ناحيــة أخــرى ،ال ميكــن للبكترييــا أن تحلــل املــواد البالســتيكية،
وينتهــي بهــا األمــر عمو ًمــا يف مدافــن النفايــات أو املســطحات املائيــة ،وبالتــايل تلوثهــا.
عــى الرغــم مــن املشــاكل املرتبطــة بالتخلــص منــه ،ال ميكننــا تجنــب اســتخدام البالســتيك
بســبب اســتخدامه يف مجموعــة متنوعــة مــن املجــاالت .ولذلــك ،مــن الــروري أن نســتخدم
هــذه التدابــر ونتخلــص منهــا عــى نحــو مســؤول.

قبل أن تبدأ

قــدم مصطلــح املواد القابلة للتحلل البيولوجــي وغريالقابلة للتحلل يف االجتامع.
ارشح كيفيــة حدوث التدهور واذكــر عوامل التدهور يف الطبيعة.
إرشح دور البكترييــا وامليكروبات األخرى يف التحلل
اطلــب مــن الشــباب املســاعدة يف حفــر حفــرة صغــرة يف حديقــة يلعــب فيهــا الشــباب،
بعمــق  8-10بوصــات .قــدم أيضً ــا نســخة مــن ورقــة العمــل الــواردة أدنــاه لــكل مجموعــة
إلدخــال مالحظاتهــم.

 .7نحو االســتخدام املســؤول للبالســتيك والحد منه ،وإعادة التدوير .مركز التعليم البيئي ،الهند دليل املدارس
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1.ويطلــب امليــر مــن املشــاركني أن يضعــوا مختلــف أنــواع النفايــات املجمعــة يف الحفرة.
أغلــق الحفــرة عندمــا يكــون هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن النفايــات فيها.
2.يجــب عــى الشــباب فتــح الحفــرة بعــد أســبوع ملعرفــة حالــة كل عنــر مــن النفايــات
التــي قامــوا بدفنــه وإدخــال مالحظاتهــم يف ورقــة العمل.يجــب أن يســتمروا يف الــدورة
ملــدة  12أســبو ًعا مــع مالحظــة التغي ـرات التدريجيــة (إن وجــدت) التــي يالحظونهــا
يف كل عنــر مدفون.كــا ينبغــي لهــم تســجيل التغ ـرات مــن حيــث الكميــة واللــون
وامللمــس والرائحــة ومــا إىل ذلــك.
3.يف نهايــة التجربــة ،يجــب عــى الشــباب عمــل رســم بيــاين يعــرض مالحظاتهــم
وتســجيالتهم :مــا الــذي تتحلــل ،ومــا املــواد التــي مل تتحلــل ،والتغي ـرات التدريجيــة
التــي الحظوهــا يف العنــارص ،إن وجــدت.
4.الخالصــة :عــى الشــباب أن يفهمــوا أن التحلــل هــو عمليــة طبيعيــة وأن مــدة التحلــل
تختلــف مــن مــادة إىل أخــرى
5.التقييم:ناقش أي من املواد قابلة للتحلل اإلحيايئ استنادا إىل التجربة
املالحظة

أسبوع

ورقة:

األسبوع رقم ( ...1,2,3إلخ)

الغذاء:
معدن:
الزجاج:
أخرى (حدد)
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 30-20دقيقة
11 - 14

أوعية الزراعة الزجاجية
امللخص:

8

يســاعد هذا النشــاط عىل تعريف الشباب بالطرق اإلبداعية الســتخدام نفايات التغليف

•زجاجة ماء بالستيكية
(حجم لرت واحد)مقص
•البذور
•الرتبة
•سلسلة
•التفكري النقدي
•حل املشاكل

سري النشاط:
زجاجــات املرشوبــات الغازيــة تــأيت بأشــكال مختلفــة وأحجــام مختلفــة ميكــن اســتخدام هــذه
الزجاجــات بشــكل إبداعــي لجعــل النشــاط الزراعــي نشــاطا فنيــا وحرفيــا.

مستطيل من جانب
ً
•بوضع الزجاجة أفق ًيا ،ميكن للشاب أن يقطع مقط ًعا
واحد من العبوة البالستيكية .يجب أن تحتوي العبوة عىل غطائها .يتم اقرتاح
الخطوات التالية:

*املئ القنينة بالرتبة.
*زرع بــذور الزهــور أو الخ ـراوات  /األعشــاب يف الرتبــة( .اســتخدم مــا يــزرع
محليــا يف منطقتــك))
*اســتخدم الخيــط لتعليــق القنينــة يف مــكان مناســب لتتعــرض ألشــعة الشــمس
القصــوى
*اســق النبتة ليك تنمو
*يجــب أن يشــجع امليــر الشــاب عــى مشــاركة صــور الــزرع يف عبــوات
البالســتيك والزجــاج القابلــة إلعــادة االســتخدام يف مــكان املجموعــة.

•التقييم:هل فهم الشباب مفهوم إعادة استخدام املنتجات البالستيكية؟ هل
ميكنهم الخروج بأفكار إبداعية أخرى إلعادة استخدام النفايات البالستيكية؟

Towards Responsible Use of Plastics Reduce, Reuse, Recycle Centre for Environment
Education, India A Manual for Schools
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 30دقيقة
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•عرض الرشائح الخاص بك
•التفكري املنهجي
•التفكري يف املعايري والقيم
•التفكري النقدي
•الوعي الذايت

تغيري التفكري
سري النشاط:
هــل لديــك شــقيق يتثــاؤب عندمــا تتحــدث عــن التلــوث البالســتييك؟ ابــن عــم يقــوم برمــي
النفايــات بشــكل صــارخ بــدال مــن إعــادة التدويــر؟ صديــق يســتخدم بالســتيك أكــر مــن
الــازم؟

•جهزوا لهم عرض رشائح مع حقائق وصور عن مشاكل البالستيك
•بعد ذلك ،اسألهم هل تعلموا أي يشء جديد؟ وهل العرض التقدميى جعلهم
يهتمون أكرث قليال.
•إذا مل يكن كذلك ،ما الذي يتطلبه األمر بالنسبة لهم لتغيري طرقهم؟ إذا كان
الجواب نعم ،أطلب منهم االلتزام بواحد أو اثنني من التغيريات يف منط الحياة
التي من شأنها أن تحدث فرقا.
•متابعتهم يف غضون أشهر ملعرفة ما إن كانوا قد أوفوا بوعودهم.
•التقييم:ماذا تعلمت من محاوالت لجعل الناس يغريون سلوكياتهم ؟ هل
سيشاركون عرضك التقدميي مع اآلخرين؟

الخطوات:

*تنفيذ عرض الرشائح
*احرض شــخصاً عىل األقل قد تعلم شــيئاً من عرض الرشائح
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 20-25دقيقة
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•عرض الرشائح الخاص بك
•التفكري يف املعايري والقيم
•التعاون
•الوعي الذايت

أكرب آثار أقدام بالستيكية؟
سري النشاط:

•نظّم “مواجهة بالستيكية” بني الفريقني أثناء حدث أو بني مجموعتك.
•الجميع يف كال الفريقني سيوفر املواد البالستيكية التي تستخدم طوال فرتة
املخيم أو خالل اجتامع األسبوع من أكياس التسوق البالستيكية إىل زجاجات
املياه إىل تغليف املواد الغذائية.
•اجعل كل فريق يصنع “جبال” من كل يشء تم جمعه ،ويف نهاية األسبوع ،قم
بعمل مبقارنة مع طاولة الدوري .أي جبل أكرب؟ ما املواد الرئيسية املوجودة يف
كل منها؟ متابعة النقاش.
•كرر هذا بعد شهر.
بعض األســئلة االستخالصية للمشاركني:
•هل النشاط جعل الجميع يفكرون أكرث حول تقليل استخدامهم للبالستيك؟
•هل صدمتهم الكمية النهائية من البالستيك ؟
•ماذا عن مواجهة ثانية ملعرفة أي فريق يستطيع تقليل استخدامه البالستييك
أكرث وإنتاج جبل أصغر؟
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 20-30دقيقة

الفرز من املصدر
امللخص:

يســاعد هــذا النشــاط الشــباب عــى فهــم أهميــة فــرز النفايــات وتعلــم تصنيــف النفايــات
والتخلــص منهــا بشــكل صحيــح.

14 - 11

سري النشاط:

•ثالثة صناديق قاممة
•أوراق
•قلم
•التفكري املنهجي
•التفكري يف املعايري
والقيم
•التفكري النقدي
•الوعي الذايت

ويجــب أن يبــدأ فــرز النفايــات يف املنــزل ،ألنــه أمــر حاســم إلعــادة تدويرهــا والتخلــص منهــا.
يؤثــر عــدم وجــود فــرز وجمــع ونقــل النفايــات املختلطــة غــر املعزولــة إىل مدافــن النفايــات
يف البيئــة.
عندمــا نفصــل النفايــات ،فإنــه يقلــل مــن كميــة النفايــات التــي تصــل إىل مطامــر القاممــة،
وبالتــايل ميكــن اتخــاذ مســاحة أقــل .وميكــن الحــد بدرجــة كبــرة مــن تلــوث الهــواء واملــاء
عنــد فصــل النفايــات الخطــرة ومعالجــة كل منهــا عــى حــدة.
وتحــدد القواعــد أيضــا الرتميــز باأللــوان للصناديــق التــي ينبغــي اســتخدامها للنفايــات الجافــة
والنفايــات الرطبــة والنفايــات الخطــرة.
ومــن الــروري أن توضــع النفايــات يف صناديــق ملونــة صحيحــة حتــى ميكــن معالجتهــا عــى
النحــو املناســب.
ميكنــك أيضــا تنظيــم األلــوان ونــوع النفايــات وفقــا لنظــام جمــع النفايــات يف بلــدك ،لتعزيــز
الفهــم والطابــع العمــي

(نصيحــة امليــر * قم بذلك وفقًا لنظــام جمع النفايات يف بلديتك *)

قبل أن تبدأ

يجــب أن يقــوم امليــر بإعــداد أوراق بأســاء مختلفــة مــن النفايــات القابلــة للتحلــل وغــر
القابلــة للتحلــل عــى النحــو الــوارد :الخـراوات ،والفواكــه ،والزهــور ،واألوراق مــن الحديقــة،
والبالســتيك ،والــورق ،والزجــاج ،وحــزم تــرا ،ورقائــق األملنيــوم ،ونشــارة القلــم الرصــاص،
والضــادة ،والدبابيــس ،وقطــع مــن املعــادن  ،وحزمــة رشائــح ،غــاف شــوكوالتة ،كيــس
بوليثــن ،زجاجــة مــاء بالســتيكية ،زجاجــة مرشوبــات غازيــة بالســتيكية ،دبابيــس قطنيــة ،U
بطاريــة مســتعملة ،إلــخ.
وميكــن للميــر أن يضيــف بضعــة أســاء أخــرى إذا لــزم األمــر لضــان أن يكــون لــكل مشــارك
صحيفــة واحــدة .بعــض األســاء ميكــن تكرارهــا.
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1.وينبغــي للميــر أن يعــرض املوضــوع يف االجتــاع وأن يريهــم الصناديــق امللونــة
الثالثــة وأن يوضــح نــوع النفايــات التــي ســتدخل يف كل صنــدوق مــن الصناديــق.
2.وبعــد عــرض املوضــوع ،ينبغــي للميــر أن يطلــب مــن كل مشــارك أن يختــار
ورقــة واحــدة مــن كومــة األوراق املوضوعــة يف صنــدوق.
3.يجــب عــى امليــر أن يطلــب مــن الشــباب أن يضعــوا أوراقهــم يف الصنــدوق
املناســب (املكتــوب بــاألزرق للنفايــات الجافــة  ،املكتــوب باألخــر للنفايــات
الرطبــة ،املكتــوب باألحمــر  /أســود عــى أنــه خطــر).
4.ويحــدد الشــباب الصناديــق املناســبة لــكل منتــج يف الورقــة ويضعونهــا وفقــا
لذلــك يف ســلة املهمــات.
5.الخالصة:بعــد االنتهــاء مــن النشــاط ،يتحقــق امليــر مــن األوراق املوجــودة
داخــل الصناديــق ،ويف حالــة وجــود خطــأ يتــم إعالمهــم بذلــك .يجــب عــى
امليــر أن يجعــل املشــاركني عــى درايــة بنوعيــة كل منتــج ،ويف أي ســلة قاممــة
يجــب أن يتــم إلقاؤهــا فيهــا.
6.التقييــم :مــن املحتمــل أن يفهــم الشــباب مفهــوم الفصــل والفئــات التــي يجــب
الفصــل عــى أساســها.

املواد

ثالثــة صناديــق قاممــة( :أزرق للنفايــات الجافــة  ،وأخــر للنفايــات الرطبــة  ،وأحمــر  /أســود
للنفايــات الخطــرة
أوراق بأســاء مختلفــة مــن النفايــات القابلــة للتحلــل وغــر القابلــة للتحلــل عــى النحــو الوارد:
الخــراوات ،والفواكــه ،والزهــور ،واألوراق مــن الحديقــة ،والبالســتيك ،والــورق ،والزجــاج،
وحــزم تــرا ،ورقائــق األملنيــوم ،ونشــارة القلــم الرصــاص ،والضــادة ،والدبابيــس ،وقطــع مــن
املعــادن  ،وحزمــة رشائــح ،غــاف شــوكوالتة ،كيــس بوليثــن ،زجاجــة مــاء بالســتيكية ،زجاجــة
مرشوبــات غازيــة بالســتيكية ،دبابيــس قطنيــة  ،Uبطاريــة مســتعملة ،إلــخ.
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 15-20دقيقة
14-11
•الرشاشف
•اللوازم الفنية
•التفكري املنهجي
•التفكري يف املعايري والقيم

ملصق محالت
سري النشاط:
كــن مبد ًعا وأظهر القيادة العملية باســتخدام ملصق.
•استخدم عملك الفني لتجعل الناس يفكرون يف تغيري عاداتهم البالستيكية ذات
االستخدام الواحد و يبقي الحي نظيفا
•إستعمل وسم #شواطئ_نظيفة ملشاركة عالماتك معنا؛
•وإذا كان قانونيا ،انظر إذا كان ميكنك وضع عالماتك يف أماكن حيث التلوث البالستييك
يف أسوأ حاالته.
•ضع امللصق يف ملتقى الفتية والشباب الخاص بكم

لإلشــراك يف تحدي تايد ترينرز للحد من اســتعامل البالســتيك _ الدليل التنفيذي

46

افتح
 15وأكرث
دليل البحار النظيفة
•التفكري يف املعايري
والقيم
•الوعي الذايت
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التدقيق يف عادة البالســتيك الخاص بــك ومعرفة أين تذهب النفايات
الخاصة بك
سري النشاط:

كمجموعــة ،مــع األصدقــاء أو صفــك يف املدرســة ،اســتخدم دليــل الشــواطئ النظيفــة Clean
 Seasملراجعــة عاداتــك البالســتيكية واتخــاذ إج ـراءات لتقليــل اســتخدامك للبالســتيك .هــل
ميكنــك  -فرديًــا وجامع ًيــا  -إدارة تقليــل اســتخدام البالســتيك بنســبة  50باملائــة؟ وهــذا يعنــي
تقليــل أو إعــادة اســتخدام أو اســتبدال املــواد البالســتيكية الخاصــة بــك .إنشــاء مدونــة أو
حملــة عــى انســتجرام لتســليط الضــوء عــى تقدمــك ومشــاركتها مــع املجتمــع بتوســع
•ابدأ بالتدقيق يف البالستيك الخاص بك ومواصلة القيام بذلك ملدة شهر
•اطلب من  5أشخاص إضافيني تدقيق البالستيك ملدة شهر
•متكن من تقليل استخدامك للبالستيك بنسبة  50%بعد شهر
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مرن
 15وأكرث
ال يوجد

•التفكري املنهجي
•التفكري النقدي
•التفكري يف املعايري والقيم

نفايات ...ملاذا يهم ذلك ؟

9

امللخص:

يســاعد هذا النشاط املشاركني عىل فهم:
•تأثري رمي النفايات
•العالقة بني التلوث البالستييك ورمي النفايات

سري النشاط:

ورمــي القاممــة هو أحد أكرب التحديات البيئيــة واالجتامعية التي نواجهها اليوم.
ومــن املهــم أن يعــرف الشــباب آثــار رمــي النفايــات بينــا يوجــد البالســتيك يف كل منتــج يتــم
رشاؤه.
وسيســاعد هــذا النشــاط الشــباب عــى فهــم الكيفيــة التــي تســهم بهــا القاممــة يف مشــكلة
التلــوث البالســتييك.

 .9نحو االســتخدام املســؤول للبالســتيك والحد منه ،وإعادة التدوير .مركز التعليم البيئي ،الهند دليل املدارس
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وينبغــي أن يعــرض عــى املشــاركني فيلــم قصــر عــن إلقــاء النفايــات وأثــر التلــوث البالســتييك
يف األحيــاء الربيــة والكائنــات البحريــة أساســا .وينبغــي أيضــا إطالعهــم عــى كيفيــة إســهام
رمــي النفايــات يف التلــوث بالبالســتيك.
1.وينبغــي للميــر أن ييــر إجـراء مناقشــة مــع الشــباب بشــأن املشــاكل املرتبطــة
بالتخلــص مــن النفايــات والكيفيــة التــي تــؤدي بهــا إىل التلــوث بالبالســتيك.
2.وعندئــذ ينبغــي أن يطلــب مــن املشــاركني مراقبــة ســلوك النــاس يف رمــي
النفايــات .وميكنهــم أن يختــاروا مراقبــة إلقــاء النفايــات عــى الطــرق ،أو يف
األماكــن التجاريــة ،أو يف األماكــن املفتوحــة والحدائــق أو يف املــدارس.
3.ويختــار املشــاركون مكانــا مناســبا يعتقــدون أنــه قــد تكــون لديــه مشــكلة يف
رمــي النفايــات.
4.وينبغــي للميــر أن يوجــه املشــاركني إىل “مراقبــة ســلوك النــاس يف رمــي
النفايــات”يفتلــك البقعــة.وميكــنأنتشــملبعــضمــؤرشاتاملراقبــةمــايــي:
•هل هناك صناديق نفايات يف هذه البقعة؟
•ما إذا كان الناس يرمون النفايات يف صناديق النفايات؟
•نوع املادة املتناثرة يف أغلب األحيان؟
•هل املادة املتناثرة استهلكت من قبل أي حيوان؟
5.بعــد ذلــك  ،يجــب عــى املشــاركني تتبــع كيــف يــؤدي التخلــص مــن القاممــة
إىل مجموعــة مــن املشــاكل التــي تســهم يف النهايــة يف تلويــث األرض وامليــاه
والغــاف الجــوي.
6.بنــا ًء عــى مالحظاتهــم وأبحاثهــم األساســية ،يجــب عــى املشــاركني كتابــة
وجهــات نظرهــم يف شــكل مقــال يصــور العالقــة بــن التخلــص مــن القاممــة
والتلــوث البالســتييك.
7.ســيتمكن املشــاركون مــن املشــاركة يف ربــط كيفيــة مســاهمة ســلوكهم أثنــاء
رمــي القاممــة يف مشــكلة التلــوث البالســتييك .مناقشــة تأثــر رمــي النفايــات.
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 15دقيقة لفهم االســتطالع
ثالثــة أيــام إلجــراء
االســتطالع ،وتحليــل النتائــج
أ يضــا
 40دقيقة ملناقشــة النتائج
 15وأكرث
ورقــة لتســجيل البيانــات
اســتامرة االســتطالع

هجوم فضالت
امللخص:

يســاعد هــذا النشــاط املشــاركني عــى تحديــد أســباب إلقــاء النفايــات ومنظــور النــاس نحــو
القاممــة وكيفيــة تأثريهــا فيهــم.

سري النشاط:

ومتثــل القاممــة تحديــا بيئيــا واجتامعيــا .مــن املهــم معرفــة الســبب وراء هــذا الســلوك هــذا
النشــاط ســوف يعطــي فكــرة للمشــاركني عــن ســلوك رمــي النفايــات .وميكــن لهــذا االســتبيان
أن يســاعد الشــباب عــى معرفــة بعــض التحديــات املرتبطــة عــادة برمــي النفايــات.

•التفكري املنهجي
•التفكري النقدي
•التفكري يف املعايري والقيم
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1.وينبغــي للميــر أن يقســم الشــباب إىل مجموعــات بحيــث تضــم كل مجموعــة
 4-5أعضــاء.
2.وينبغــي للميــر أن يطلــب مــن املجموعــات اختيــار مــكان وإجــراء مســح
محــي .ويســتطيع الشــباب أيضــا القيــام بذلــك بصــورة فرديــة يف األماكــن العامــة
القريبــة مــن منازلهــم.
3.وســتقوم كل مجموعــة مبســح  2-3مواقــع وإج ـراء مقابــات مــع أشــخاص مــن
مختلــف الفئــات العمريــة .رمبــا
4.مقابلة حوايل  10أشخاص يف كل مكان
5.وينبغــي للمشــاركني أن يجمعــوا نتائجهــم الفرديــة مــع مجموعتهــم وأن يقدمــوا
صحيفــة بيانــات.
6.وينبغــي أن تقــوم املجموعــات بعــد ذلــك مبقارنــة بياناتهــا مــع املجموعــات
األخــرى.
7.الخالصــة :البيانــات التــي يتــم إنشــاؤها كنتيجــة ســوف تســاعد الشــباب عــى
فهــم كيــف تختلــف مواقــف الشــعوب عندمــا يتعلــق األمــر برمــي النفايــات.
وســيتعلم املشــاركون أيضــا بعــض العوامــل املحركــة التــي يــؤدي إليهــا إلقــاء
فضــات النــاس.
8.التقييم:ناقش العوامل التي تسبب فضالت الناس
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استامرة اســتبيانية للمقابالت يف أماكن القاممة

اسم الشــخص الذي تجري مقابلته (اختياري)):
العمر:

طرح األســئلة التالية وتدوين اإلجابات:
هل تعتقد أن هناك مشكلة مرتبطة بالقاممة؟
•املشكلة أصبحت أكرث بكثري
•مل يكن هناك مشكلة
•هل سبق لك أن رميت نفايات؟
هل سبق لك أن رميت نفايات؟
•نعم
•ال
إذا كان الجواب نعم ،ملاذا؟
◊كان األمر مريحا
◊مل أكن أعتقد أنه كان سيئا.
◊مل أهتم
◊كان عن طريق الصدفة.
إذا كان هناك قانون ضد رمي النفايات ،هل كنت لرتمي القاممة
•نعم
•ال
•ال ميكن أن يزعجك
ملاذا تعتقد أن الناس يرمون القاممة؟
•صناديق النفايات غري كافية يف األماكن العامة.
•إنها ثقافة
•املساحات العامة القذرة تدفع الناس لرمي القاممة أكرث
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مسؤولية من برأيك إبقاء األماكن العامة نظيفة؟
•الناس
•جامعي القاممة
•مؤرسسة البلدية
ما املشكلة الرئيسية يف رمي القاممة برأيك؟ (ميكن أن يكون لهذا السؤال أكرث من خيار
واحد كجواب))
•يبدو غري جاميل
•الرائحة نتنة
•يسبب التلوث البيئي
•قد يستهلك من قبل الحيوانات الضالة.
•هل تعتقد أن التلوث البالستييك ميكن السيطرة عليه إذا توقف الناس عن رمي
النفايات؟
•نعم
•ال
•نوعاً ما
هل ستحمل نفاياتك معك لرميها يف سلة املهمالت إذا مل تجد واحدة عىل الفور؟
•نعم
•ال
•إذا ال ،ملاذا؟
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 30-40دقيقة
 15وأكرث
•ورقة لتسجيل البيانات
•استامرة االستطالع

•التفكري املنهجي
•التعاون
•التفكري النقدي
•التفكري يف املعايري والقيم

تنظيم استخدام البالستيك
امللخص:
يســاعد هــذا النشــاط الشــباب عــى فهــم كيفيــة وضــع القوانــن يف النظــام الربملــاين وكيــف
يجــب التــاس وجهــات النظــر املختلفــة وإدراجهــا قبــل املوافقــة عليهــا يف الهيئــة الترشيعيــة.

سري النشاط:

وتؤدي القوانني دورا مهام يف تنظيم اســتخدام املواد البالســتيكية والتخلص منها.
فعــى ســبيل املثــال ،لــدى الهنــد لوائــح تتعلــق باســتخدام أكيــاس بالســتيكية تقــل عــن 50
ميكــرون.
هــذا النشــاط يهــدف إىل خلــق نقــاش يف املجموعــة حــول وضــع مجموعــة مــن القواعــد التــي
ســوف تســاعد عــى تقليــل اســتخدام البالســتيك املناســب للتخلــص منــه.

قبل أن تبدأ

ميكــن للميــر أن يبــدأ بــرح أهميــة الترشيعــات والقواعــد واللوائــح الحاليــة للتخلــص مــن
النفايــات البالســتيكية .ميكــن بعــد ذلــك أن يُطلــب مــن الشــباب صياغــة قوانينهــم الخاصــة
فيــا يتعلــق باســتخدام البالســتيك والتخلــص منــه.
•اخرت عددا من الشباب يف فريقك لقيادة املناقشة ستكون مهمتهم إعداد مسودة
ملجموعة من القواعد والترشيعات الستخدام البالستيك والتخلص منه يف املدرسة  /املقر
الكشفي  /النادي الريايض.
•ويف الوقت نفسه ،ميكن لبقية الشباب اختيار ممثلهم ليلعب دور املتحدث الذي سيدير
اإلجراءات.
•ثم ينبغي للمتكلم أن يدعو إىل مناقشة مرشوع النظام الداخيل .ويجب تشجيع جميع
الشباب عىل املجادلة واقرتاح تعديالت عىل املرشوع.
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•وميكن أيضا للفريق الذي صاغ الترشيع أن يقدم اقرتاحاته.
•وأخريا ،ميكن للمجموعة أن تصوت عىل املرشوع املصوب.
•ويف حالــة عــدم التوصــل إىل اتفــاق ،ميكــن إجـراء تصويــت حكيــم لتحديــد أي مــن االقرتاحــات
ينبغــي أن يشــكل جــزءا مــن قواعــد املدرســة/مقر الكشــافة/نادي الرياضــة.
•ميكــن بعــد ذلــك تســليم املســودة املعتمــدة كمجموعــة القواعــد املــوىص بهــا التــي تحكــم
اســتخدام املــواد البالســتيكية والتخلــص منهــا للمدرســة/مقر الكشــافة /النــادي الريــايض ،أو
إىل املديــر.
•الخالصة:سيحصل الشباب عىل فهم واضح للعملية الربملانية لسن القوانني.

تقييم:

وميكــن أن يركز عىل جودة النقاش:
 .1ما إذا كانت مختلف وجهات النظر يجري التعبري عنها وتلقيها وكيف؟
 .2كيف يجري إدماج هذه اآلراء أثناء توافق اآلراء؟
وميكن استخدام األســئلة التالية للمناقشة:
هل من املمكن الحصول عىل إجامع عىل سياســة البالســتيك؟
 .1هل هناك أي جزء من القواعد املقرتحة قد يؤثر عىل بعض املشاركني بشكل غري عادل؟
 .2وإذا كان الجواب بنعم  ،فكيف ميكن تعديل القواعد لتجنب القيام بذلك؟
سيســاعد هــذا النشــاط أيضً ــا الشــباب عــى فهــم الحاجــة إىل القوانــن وتأثــر اللوائــح يف اســتخدام
البالســتيك والتخلــص منــه.
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 30-40دقيقة
 20دقيقة
•ورق
•أقالم رسم /أقالم الرصاص
لصنع ملصق
•التفكري املنهجي
•التفكري يف املعايري والقيم

إعداد ملصق عن التلوث البحري
امللخص:

ويســاعد هــذا النشــاط املشــاركني عــى نــر الوعــي مــن خــال مامرســة إبداعيــة بشــأن
التلــوث البالســتييك يف املحيطــات.

سري النشاط:

ويف حــن أن التلــوث البالســتييك يؤثــر يف جميــع أشــكال الحيــاة عــى الكوكــب ،فــإن حالــة
املحيــط تعتــر ســيئة بشــكل خــاص .هــذا ألن املحيــط هــو الحــوض األخــر لجميــع املــواد
البالســتيكية التــي تتدفــق يف األنهــار ويف النهايــة إىل البحــر .وإذا توافــرت إمكانيــة الوصــول
إىل شــبكة اإلنرتنــت ،فــإن هنــاك معلومــات كبــرة متاحــة عــى شــبكة اإلنرتنــت عــن التلــوث
البحــري إىل جانــب صــور بيانيــة لــأرضار التــي تلحــق مبحيطاتنــا وحياتنــا البحريــة.
ويهــدف هــذا النشــاط إىل جعــل الشــباب يصنعــون ملصقــا عــن التلــوث البحري.وهنــاك
خيــاران .إذا كان مكانــك بالقــرب مــن الســاحل ،أو أي جســم مــايئ مثــل النهــر أو البحــرة،
وميكــن أيضــا اقــراح رحلــة ميدانيــة .ميكــن القيــام بهــذا النشــاط مــن خــال البحــث عــى
اإلنرتنــت أو استشــارة الكتــب املرجعيــة أو املقــاالت أو املــواد التــي ميكــن مناقشــتها بعــد
ذلــك.
للمســاعدة يف توصيل الوعي من خالل مترين إبداعي حول البالســتيك
قبل أن تبدأ
ميكــن للميــر أن يقــدم قضيــة التلــوث البحــري ويســأل الشــباب كيــف وملــاذا يحــدث؟ ،ومــا
إذا كانــوا يعرفــون مــدى انتشــاره والــرر املحتمــل الــذي يســببه.
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ميكــن للميــر بعــد ذلــك إرشــادهم حــول النشــاط ومســاعدتهم عــى البــدء يف تطويــر ملصــق
مــن شــأنه خلــق الوعــي حــول هــذه القضيــة.
•إذا كان اإلنرتنــت متا ًحــا ،يجــب عــى امليــر أن يطلــب مــن املشــاركني البحــث عــن
الصــور واألفــام القصــرة أو بــدالً مــن ذلــك الذهــاب إىل املكتبــة ملراجعــة الكتــب
واملجــات للحصــول عــى أفــكار.
•ميكــن للميــر بعــد ذلــك حــث الشــباب عــى تكويــن مجموعــات صغــرة ميكنهــم مــن
خاللهــا مناقشــة القضيــة التــي يريــدون تناولهــا لتصميــم وإنشــاء ملصقهــم.
•الخالصة:اعــرض امللصقــات يف مقــر الشــباب  /مقــر اإلدارة الرئيــي للكشــافة واطلــب
مــن املشــاركني اآلخريــن تقييــم مــدى فعاليــة امللصقــات يف توصيــل رســالتهم
•التقييم:سيســاعد محتــوى امللصــق والتصميــم يف فهــم القضايــا الرئيســية التــي حددهــا
الشــباب
إســتعمل وسم #شــواطئ_نظيفة ملشاركة عالماتك معنا عربwww.scout.org
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خطط خلطوتك القادمة
مبجــرد أن يتــم إعالمكــم بالقضايــا 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 مرشوعــك.

.

فيــا ييل بعض االقرتاحــات إللهامك أثناء التخطيط ملرشوعك:

لإلشــراك يف تحدي تايد ترينرز للحد من اســتعامل البالســتيك _ الدليل التنفيذي

58

تـعـاون
تنظيم اجتامع بشــأن املسألة البالستيكية

الفئة العمرية7-10:
مــع أصدقائــك ،مبســاعدة شــخص بالــغ ،اجمعــوا أصدقاءكــم ومــن بينكــم اختــاروا متحــدث للتحــدث عــر مكــر الصــوت عــن
التلــوث البالســتييك

انقلها إىل الحكومات املحلية أو صانعي السياســات

الفئة العمرية7-10:
مع األصدقاء ،حدد قضية رئيســة تعتقد أن السياســيني املحليني أو حتى الوزير يفكرون يف اتخاذ إجراءات لحلها.
ثم (بطريقة لبقة) قم بإثارة هذا األمر معهم مبارشة ،مع اإلشــارة إىل العواقب ودعم اتخاذ إجراء بشــأن هذه القضية.
لتمريــر هــذا القســم ،ســتحتاج إىل كتابــة خطــاب مقنــع ،وإجــراء اجتــاع أو مكاملــة مــع الشــخص املناســب ،وبــذل قصــارى
جهــدك للتأثــر فيــه بشــأن البديــل.
تأكد من التقاط صورة ســيلفي مع الســيايس أيضا!

منارصا

الفئة العمرية 11-14
•الحظ كيف يتعامل مجتمعك مع البالستيك عىل سبيل املثال ،هل ميكن تحسني جمع النفايات؟ هل ينبغي للمدارس أن
تفعل املزيد لزيادة الوعي؟
•اكتب رسالة مهذبة إىل مديرك املسؤول يف مجتمعك أو السيايس املحيل وأعرب عن قلقك حول النفايات البالستيكية يف
املجتمع
•تذكر ،رسالتك تحدث فرقا (مثل معالجة تحسني مرافق إعادة التدوير))
•قدم اقرتاحات بناء عىل مالحظاتك حول كيفية تقليل النفايات يف منطقتك
•اطلب دعمهم يف مشكالت محددة ،مثل وضع املزيد من صناديق إعادة التدوير يف جميع أنحاء املدينة أو املساعدة يف
تنظيم عملية التنظيف .إذا استجابوا ،اعرض عليهم الذهاب ملقابلتهم ومناقشة هذا وجها لوجه ملعرفة ما ميكن القيام به
معا.
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خذ املشــكلة إىل الحكومات املحلية أو صانعي السياســات
الفئات العمرية11 :ســنة وما فوقها
مــع األصدقــاء ،حــدد قضيــة رئيســة تعتقــد أن السياســيني املحليــن أو حتــى الوزيــر يفكــرون
يف اتخــاذ إج ـراءات لحلهــا.
ثــم (بطريقــة لبقــة) قــم بإثــارة هــذا األمــر معهــم مبــارشة ،مــع اإلشــارة إىل العواقــب ودعــم
اتخــاذ إج ـراء بشــأن هــذه القضيــة.
لتمريــر هــذا القســم ،ســتحتاج إىل كتابــة خطــاب مقنــع ،وإجــراء اجتــاع أو مكاملــة مــع
الشــخص املناســب ،وبــذل قصــارى جهــدك للتأثــر فيــه بشــأن البديــل.

تصرف
التقاط القاممة

الفئة العمرية 11-14
• ِ
عا يف التقاط البالستيك الذي تجده ملوث ًا مبدرستك أو مجتمعك.
اقض أسبو ً
•التقط صورة أو قم بتدوين مالحظة لتتبع كل ما تجده.
•كــم مــا وجــدت ميكــن أن يعــاد تدويــره بــدال رميــه؟ يف نهايــة األســبوع ،قــم
بتجميــع النتائــج الخاصــة بــك وإرســالها إىل البلديــة أو املدرســة املحليــة مــع
اقرتاحــات حــول كيفيــة تحســن األمــور .هــل يجــب عليهــم توفــر املزيــد مــن
صناديــق القاممــة وإعــادة التدويــر؟ هــل يجــب أن يكــون لديهــم الفتــات يف
الشــوارع تخــر النــاس عــن العنــارص التــي ميكــن إعــادة تدويرهــا وملــاذا هــو
مهــم؟ هــل يجــب أن يكــون لديهــم عالمــات تذكــر النــاس بــأن ال يرمــوا القاممــة؟

مالحظة:
أرجــو أن تتمــرن عــى الســامة وترتــدي قفــازات واقيــة وليــس بالســتيكية-عند القيــام بهــذا
املــروع
وقــد يحتــاج املشــاركون األصغــر ســنا إىل إرشاف الكبــار عــى هــذا النشــاط ،لتجنــب التقــاط
األشــياء الخطــرة
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مفاجآت بالستيكية

الفئات العمرية 15 :ســنة وما فوقها
العمــل مــع أصدقائــك لهــذا الغــرض كل شــخص يبحــث عــن يشء واحــد هنــاك مــواد معظــم النــاس ال
يدركــون أنهــا تحتــوي عــى البالســتيك .عــى ســبيل املثــال ،هــل تعلــم أن فالتــر الســجائر تحتــوي عــى
أليــاف بالســتيكية صغــرة؟ يف الواقــع ،يف مســح عاملــي حديــث ،كانــت الســجائر هــي أكــر أنــواع النفايــات
البالســتيكية شــيو ًعا املوجــودة يف البيئــة .ميكــن العثــور عــى مــواد بالســتيكية مخادعــة أخــرى يف العلكــة
واملالبــس واقــام الجليــر وأكيــاس الشــاي.
اطلــب مــن الجميــع إحضــار عينــات مــن هــذه املــواد إىل املدرســة والحصــول عــى إذن إلنشــاء “معــرض”
لعــرض العنــارص التــي تــم جمعهــا يف مســاحة بــارزة ،إىل جانــب معلومــات حــول ســبب أهميتهــا.
ميكنــك اســتخدام مــوارد الشــواطئ النظيفــة  Clean Seasللتعــرف عــى املزيــد مــن العنــارص البالســتيكية.
ميكنــك اســتخدام مــواد مرجعيــة أخــرى لدعــم عمليــات التيســر واملعلومــات التــي تقدمهــا أثنــاء املعــرض.

إقناع القطاع الخاص بالحد من البالســتيك

الفئات العمرية 15 :ســنة وما فوقها
اخــر  3رشكات  /محــات تحبهــا وتزورهــا بانتظــام .اطلــب منهــم إعــادة النظــر يف البالســتيك الــذي
يبيعونــه أو يقدمونــه يف أماكــن عملهــم ومناقشــة مــا إذا كان ميكــن اســتخدام البدائــل بــدالً مــن ذلــك.
فكــر كيــف ميكنــك التأثــر فيهــم عــى ســبيل املثــال ،هــل حققــت رشكات أخــرى نقــاط املامرســات األفضــل
عــن طريــق إج ـراء هــذا التغيــر؟ هــل يفضــل الزبائــن بدائــل مســتدامة عــن البالســتيك؟ هــل التلــوث
البالســتييك يــر بالســياحة وبالتــايل العمــل يف منطقتــك؟ عرفهــم بالبدائــل املتاحــة التــي ميكنهــم النظــر
فيهــا .لتمريــر هــذا القســم ،يجــب عــى رشكــة واحــدة تغيــر سياســتها.
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ثورة إدارة النفايات
الفئات العمرية 15 :ســنة وما فوقها
إنشــاء نظام جمع البالســتيك يف املدرسة أو يف مجتمعك.
إذا مل تكــن هنــاك إدارة للنفايــات يف مجتمعــك /منطقتــك ،فقــم بإثــارة هــذا املوضــوع مــع املســئول املحــي واعمــل مــع الــركاء
واملتعاونــن مــن القطــاع الخــاص إليجــاد حــل.
لــي تكــون ناج ًحــا ح ًقــا ،يجــب أن يفيــد هــذا التحــدي مــا ال يقــل عــن  100شــخص يف منطقتــك ،وبهــذا ســتتكون آليــة مجتمعيــة
جديــدة لتقليــل النفايــات البالســتيكية يف منطقتهــم ،واالتفــاق مــع شــخص مــا يقــوم بجمعهــا ونقلهــا ملــكان بعيـ ًدا .أثنــاء العمــل
عــى هــذا ،تأكــد مــن أنــك تعــرف مــا هــو قابــل للجمــع ولــه قيمــة ،ومــا ال ميكــن إعــادة اســتخدامه .كخطــوة تاليــة ،ميكنــك
أنــت وفريقــك إنشــاء نــادي بيئــي يف املدرســة والتأكــد مــن اســتمرار مخطــط إدارة النفايــات .ال تنــس التوثيــق بالصــور ،لتوضيــح
االختــاف قبــل وبعــد إطــاق املــروع

التزم بالنهر أو الشــاطئ ملدة شــهر عىل األقل:
الفئات العمرية 15 :ســنة وما فوقها
حــدد موقعــا واحــدا قريبــا منــك فيــه مشــكلة كبــرة بســبب النفايــات البالســتيكية والتــزم بإبقائــه نظيفــا ملــدة شــهر عــى األقــل
تواصــل مــع أصدقائــك  ،باإلضافــة إىل أحــد الســكان املحليــن
ســيايس ووســائل اإلعالم  ،لالنضامم إىل عملية التنظيف الخاصة بك وإظهار نجاحها.
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5

بعد رحلتك يف “تايد ترينرز” حتدي البالس��تيك
اآلن أخربنا قصتك:

الخطــوة التاليــة هــي توحيــد مــا تعلمتــه مــن هــذه التجربــة بأكملهــا وكتابــة
قصــة قصــرة تســاعدنا عــى فهــم التغيــر الــذي قمــت بــه يف حياتــك ،ويف حيــاة
غــرك .النظــر يف أســئلة مثــل ،مــا التحديــات الرئيســية؟ أي جــزء كان أكــر متعــة؟
مــا الــذي مل تكــن تعرفــه مــن قبــل؟
مــا الــذي كنت قادرا عىل تعليمه لآلخرين ؟ أيــن تعتقد ظهر التأثري األكرب؟
هنا أفادتك بعض االقرتاحات لكيفية الحصول عىل أفكارك عرب:
 .1اكتب مقاال
 .2اصنع فيديو
 .3اكتب مقاال صحفيا عىل
)https://sdgs.scout.org/ scout.org
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تعهد
دعونا نلتزم جميعا بجعل الكوكب أكرث ســعادة وصحة ،ومســاعدة أصدقائنا و الحيوانات ،وتحســن
صحتنا ونوعية حياتنا.
دعونا نتخلص من البالســتيك الذي يســتخدم مرة واحدة (ليس كالميا)!
ألتزم بـ:
أن أحمل حقيبة قابلة لالســتعامل وأقول “ ال “ ألكياس التســوق ذات االســتخدام الواحد
أن أحمل الزجاجة الخاصة يب القابلة إلعادة االســتخدام
تثقيف أصدقايئ وعائلتي بشــأن القضايا املتعلقة بالبالســتيك ذات االســتخدام الواحد
أن أقنــع أصحــاب املتاجــر املحليني /البائعني املحليني واملجتمعات املحلية أن برفض اســتخدام
البالستيك
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مالحظات
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