
دليل تحدي تيد تيرنر
 للحد من البالستيك

دليل التنفيذ



برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة هــو الســلطة 

البيئيــة العامليــة الرائــدة التــي تضــع جــدول 

التنفيــذ  وتعــزز  العاملــي،  البيئــي  األعــال 

املســتدامة  للتنميــة  البيئــي  للبعــد  املتاســك 

داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، وتعمــل كمدافــع 

رســمي عــن البيئــة العامليــة.

القيــادة  توفــر  يف  الربنامــج  مهمــة  تتمثــل 

ــن خــال  ــة م ــة البيئ ــة يف حاي وتشــجيع الرشاك

إلهــام وإعــام ومتكــن األمــم والشــعوب مــن 

ــال  ــاس بأجي ــم دون املس ــة حياته ــن نوعي تحس

املســتقبل.

© 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

ــة  ــفية الوطني ــات الكش ــا إىل الجمعي ــة أساس ــة موجه ــذه الوثيق ه

ــوم. ــة  بالعم ــات الرتبوي ــة واملؤسس ــافة الوطني ــادات الكش واتح

ــم املتحــدة  ــج األم ــع برنام ــاون م ــة بالتع ــّم إصــدار هــذه الوثيق ت

للبيئــة والصنــدوق العاملــي للطبيعــة وبفضــل عمــل الوحــدة 

ــة املُنبثقــة عــن  ــة الكشــفية العاملي ــة ملراجعــة برنامــج البيئ الفرعي

ــة  وحــدة اإلطــار العاملــي األفضــل ملســار عمــل األســاليب التعليمي

ــة 2017-2020 . ــرتة الثاثي ــال الف ــغيلها خ ــم تش ــي ت الت

نشكرهم جزيل الشكر عىل مساهمتهم يف تطوير هذا املحتوى.

يُســمُح للجمعيــات الكشــفية الوطنيــة األعضــاء يف املنظمــة العامليــة 

للحركــة الكشــفية بنســخ هــذا املُحتــوى.

مع رضورة التنويه للمصدر يف شكل: © 2020.

املنظمة العاملية للحركة الكشفية.

أعيد طبعها بإذن.

Credit for the source must be given in the format of: 
© 2020. World Organization of the Scout Movement. 
Reprinted with permission. 
 



تحدي تيد تيرنر
 للحد من البالستيك



دليل تنفيذ تحدي تيد  ترينرز البالستييك

 هــذا هــو تعديــل ملجموعــة أدوات عمــل تحــدي تيــد 
ترنــرز األصليــة  لتتناســب و األهــداف التعليميــة التــي 

وضعتهــا مبــادرة قبيلــة األرض 

مبــادرة قبيلــة األرض أنشــأتها املنظمــة العامليــة للحركــة 
الكشــفية بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة 
ــر الكفــاءات مــن أجــل  بهــدف دعــم الشــباب يف تطوي

التنميــة املســتدامة، ذات الصلــة املبــارشة بالبيئــة.

وقــد طــورت املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية  هــذا 
التحــدي بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة للبيئــة.

 Tide“ ويشــكل تحــدي الحــد مــن الباســتيك تيــد ترنــرز
للتصــدى   YUMGA يونغــا  شــارات  مــن  جــزءا   ”Turners
للتلــوث الباســتييك املوجهــة للشــباب مــن مختلــف املؤسســات.

ــم  ــدي يت ــة بالتح ــرى ذات الصل ــوارد األخ ــل وامل ــوى الدلي محت
ــاءات  ــة األرض، إطــار عــامل أفضــل وكف ــاء عــي قبيل ــا بن تكييفه
ــتدامة  ــة املس ــل التنمي ــن أج ــافة م ــة يف الكش ــات الرتبي وعملي

يتــم تكييــف هــذه املــواد برتخيــص مــن برنامــج األمــم املتحــدة 
للبيئــة.

ــة األرض وتحدياتهــا  ــادرة قبيل ــد عــن مب ــم املزي ميكنــك أن تتعل

والكشــافة مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف املوقــع عــىل اإلنرتنت
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مقدمة

التلوث الباســتييك وكوكب نظيف وصحي

أي يشء يبــدو جيــًدا لدرجــة يصعــب تصديقــه هــو عــىل األرجــح ليــس كذلــك الباســتيك ليــس 
اســتثناء لقــد شــق الباســتيك الرخيــص و املتــن و الخفيــف طريقــه إىل كل بلــد و كل مجتمــع 
و كل منــط حيــاة . مــن املحتمــل أنكــم تســتخدمون الكثــر مــن الباســتيك: للغــذاء والــرشاب، 
ــام  ــل الخي ــة، مث ــاطاتكم الخارجي ــا لنش ــي تحتاجونه ــواد الت ــى امل ــكاكن وحت ــاق والس واألطب

والحبــال املصنوعــة مــن الباســتيك.

ــك  ــي علي ــواد الت ــه تضــع امل ــان. ففي ــن األحي ــر م ــك يف كث ــاة أســهل ل الباســتيك يجعــل الحي
ــرشاب  ــام وال ــا، والطع ــف وزن ــون أخ ــرتض أن تك ــي يف ــك الت ــك أو إىل مخيم ــا يف نزهت حمله
محميــان يك يبقيــا طازجــن لفــرتة أطــول. ولكــن هنــا هــو الجانــب الســلبي: إنتــاج الباســتيك 
واســتهاكه ملــرة واحــدة وعــدم القــدرة عــىل إدارة النفايــات الباســتيكية بشــكل مســتدام أدى 
إىل مشــاكل تلــوث هائلــة. فالقامــة البحريــة واملــواد الدقيقــة تغمــر محيطاتنــا وتــر بالنظــم 

ــة وصحــة اإلنســان عــىل نطــاق غــر مســبوق. ــة البحري اإليكولوجي

ولكــن الحــل الحقيقــي ال يكمــن يف البحــر. ولــن تحــل املشــكلة بالتنظيــف املســتمر للمحيــط 
واملجــاري املائيــة. الحــل يكمــن عــىل األرض مــع كل النــاس الذيــن بــدأوا املشــكلة

ــادة  ــرة واحــدة فقــط،  وإدارة وإع ــذي يســتخدم مل ــص اســتخدام الباســتيك ال ــن تقلي ــد م الب
تدويــر النفايــات الباســتيكية بشــكل أكــر فعاليــة إليجــاد بدائــل مســتدامة للباســتيك، فحلــول 

التلــوث الباســتييك يف متنــاول أيدينــا.

عنــد بــدء تحــدي تيــد ترنــر الباســتييك، أنــت أوال يف طريقــك إىل معرفــة املشــكلة بوضــوح، مــا 
الحلــول املمكنــة وكيــف ككشــاف ميكــن أن تلعــب دورا مــن خــال أنشــطة صغــرة.

ــن  ــم اآلخري ــيطا وتله ــح نش ــك أن تصب ــف ميكن ــن كي ــرة ع ــتمنحك فك ــاطات س ــذه النش ه
لانضــام إليــك يف العمــل ضــد التلــوث الباســتييك

أخــرا ســتكون مســتعدا ومجهــزا ملواجهــة التحــدي الخــاص بــك، إمــا لوحــدك أو مــع مجموعــة 
الكشــافة الخاصــة بــك.
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ملــاذا الكوكب الصحي مهم؟
ــات  ــر بالعملي ــا ال تندث ــايل فإنه ــا وبالت ــة حيوي ــت متوافق ــا ليس ــي ننتجه ــات الت ــن النفاي ــر م الكث

الطبيعيــة دون تأثــر ســلبي.

وبــدال مــن ذلــك، ســتبقى لعقــود وقــرون، تتحلــل ببــطء ومــن املحتمــل أن تنتــج مــواد ضــارة. وحتــى 
لــو ألقيــت النفايــات عــىل اليابســة، فإنهــا ســتنتقل بســهوله بفعــل الريــاح، وال ســيا النفايــات الخفيفــة 

مثــل الباســتيك، الــذي يحتمــل أن ينتهــي بــه األمــر يف البحــرات واألنهــار واملحيطــات.

ــتيك يف  ــيتحلل الباس ــة، وس ــة املائي ــاة الربي ــام الحي ــة أم ــة عقب ــرات املائي ــات يف املم ــح النفاي وتصب
املحيطــات إىل جســيات أصغــر تعتربهــا األســاك غــذاء بالخطــأ . لــذا، فــإن نفاياتنــا تنتهي يف السلســلة 

الغذائيــة، يف مرحلــة مــا عــىل األرجــح عــىل تنتهــي عــىل طــاوالت عشــائنا.

الحــد مــن كميــة النفايــات، حظــر رمي النفايــات، تحســن إدارة النفايــات وتطبيــق التكنولوجيــا ملعالجة 
النفايــات )مثــل توليــد الطاقــة وإعــادة التدويــر( وهــذه املهمــة يف متنــاول اليد.

ــاه  ــىل املي ــول ع ــدة، والحص ــة جي ــاء بصح ــن البق ــاف م ــة املط ــيمكننا يف نهاي ــي س ــب الصح فالكوك
ــة. ــع الطبيع ــة م ــة متناغم ــع بعاق ــا بالتمت ــاح لن ــة، والس ــة النظيف ــات الغذائي واملنتج
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تحدي تيد ترينر للحد من البالســتيك

ما هو؟ 

تحــدي تيــد ترنــر للحــد مــن الباســتيك هــو مبــادرة عامليــة وضعهــا برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة واعتمدتهــا املنظمــة 
ــة األرض. ــا املتعلقــة بقبيل ــة للحركــة الكشــفية كجــزء ال يتجــزأ مــن مبادرته العاملي

تحــدي تيــد ترنــر  للحــد مــن الباســتيك ســوف يســاعد الشــباب عــىل فهــم تأثــر البــرش يف العــامل عندمــا يتعلــق األمــر 
ــة نظيفــة وكوكــب صحــي  ومــن شــأنه أن يســهم يف إيجــاد  ــز بيئ باســتخدام و اســتهاك الباســتيك و كيــف ميكنــك تعزي

عــامل أكــر اســتدامة.

ويدعــم تحــدي تيــد ترنــر للحــد مــن الباســتيك  مجموعــة محــددة مــن الكفــاءات لــدى الشــباب العتــاد ســلوك مســئول 
تجــاه البيئــة يف مجــال  “كوكــب صحــي”.”

وهــذه املجموعــة مــن الكفــاءات مكملــة للعديــد مــن الكفــاءات األخــرى التــي تستكشــف مــن خــال برنامــج قبيلــة  األرض 
وتتمــى مــع أهــداف الرتبيــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة.

 لــذا فاملشــاركة  يف تحــدي تيــد  ترنــر للحــد مــن الباســتيك ســيجعل الشــباب يطــورون معارفهــم، ومهاراتهــم واملواقــف 
الروريــة لدعــم أهــداف التنميــة املســتدامة.

ملن هذا؟
ــتييك  ــوث الباس ــول التل ــم ح ــوق، لتثقيفه ــا ف ــنوات وم ــن  7 س ــباب يف س ــة و الش ــع الفتي ــم لجمي ــدي مصم ــذا التح ه
وتشــجيعهم عــىل لعــب دور يف حــل القضايــا البيئيــة التــي تتعلــق عــىل وجــه التحديــد بالباســتيك، والنفايــات الباســتيكية 

ــوث الباســتييك. والتل
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كوكب صحي

منع التلّوث واســتعادة املياه والنظم البيئية لألرايض.

 يســعى الشــباب إىل خلــق عــامل أفضــل لآلخريــن وألنفســهم. إن فهــم كيــف يؤثــر التلــوث ىف كوكــب 
األرض، وتحديــد املامرســات  التــي  تــؤدي إىل زيــادة التلــوث، وكيفيــة الحــد مــن آثارهــا، وتنفيــذ 
إدارة النفايــات تعــد واحــدة  مــن جوانــب التعلــم يف  هــذا املســار. األنظمــة اإليكولوجيــة لــأرايض 
ــر  ــكل كب ــرت بش ــا تأث ــا، ولكنه ــا جميع ــاه لن ــذاء واملي ــر الغ ــات توف ــار واملحيط ــرات واألنه والبح
نتيجــة  اإلهــامل والتلــوث، وســيعمل  الشــباب مــع املجتمــع املحــي واملنظــامت املحليــة والــركاء 
للحــد وإعــادة اســتخدام وإعــادة تدويــر النفايــات مثــل املــواد البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد.

أهداف تحدي  تيد ترينر للحد من البالســتيك
ميكن للشباب أن يكونوا سفراء للعمل والتغير البيئي اإليجايب. أهداف تحدي  تيد ترنر للحد من الباستيك هي : 

تشجيع الشباب لتكون  لديهم املعرفة، واملهارات، والسلوك واملسئولية تجاه االستهاك اليومي، خاصة مع الباستيك، 	 

وإيجاد بدائل غر ضارة بالبيئة باتباع  مخرجات التعلم املبينة أدناه يف مصفوفة الكفاءات.

فهم ما هو الباستيك وكيف أن الباستيك يهدد الحياة يف املحيطات واألرض؛	 

فهم الكيفية التي يعالج املجتمع العاملي بها هذه املسألة؛	 

و الفهم و الترصف للحد من االستخدام الشخيص للباستيك ذي االستخدام الواحد؛	 

إلهام أصدقائك، وعائلتك، واملدرسة واملجتمع للحد، و إعادة تدوير الباستيك ذي االستخدام الواحد.	 

املواد 	  باستخدام  يتعلق  فيا  مجتمعك  أو  منطقتك  يف  دائم  تغير  إلحداث  أوسع  نطاق  عىل  املبادرة  زمام  أخذ 

الباستيكية ذات االستخدام الواحد والقامة البحرية والباستيك الدقيق، عىل وجه التحديد يف وقاية واستعادة النظم 

البيئية للمياه واألرايض من التلوث.

أخرى وهم جميعا 	  الوطنية ومؤسسات  الكشفية  املنظات  الشباب عرب  من  عاملية  األرض شبكة  قبيلة  يشارك يف 

عىل عاقة بالرتبية البيئية، وتحديدا يف الحد من الباستيك، والتعاون مع املجتمع املحي والرشكاء من الجهات الفاعلة 

الرئيسة املعنية.

ــدم إىل  ــل التق ــن أج ــتكالها م ــب اس ــة يج ــطة يف كل مرحل ــتويات واألنش ــن املس ــلة م ــدي كسلس ــذا التح ــع ه ــد وض وق

املســتوى التــايل. والغــرض مــن ذلــك هــو دفــع الشــباب إىل أن يصبحــوا عــىل وعــي بالقضايــا التــي تهــدد الكوكــب، فضــا 

عــن إرشاكهــم يف مهمــة ممتعــة ومشــوقة  ميكــن أن تــؤدي إىل الشــعور بالرضــا  الشــخيص وبتحمــل املســئولية عــن رفاهيــة 

الكوكــب. وتشــجع هــذه الشــارة أيضــا عــىل تطويــر مهــارات القيــادة وصنــع التغيــر الهــادف واملؤثــر.
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وســيصبح الشــباب ســفراء للتغيــر اإليجــايب مــن أجــل البيئــة عــن طريــق الســعي إىل االعــرتاف بقبيلــة 
األرض. إن تحــدي تيــد ترنــر يســاعد الشــباب عــىل تطويــر كفاءاتهــم يف أحــد املســارات األربعــة التــي 

ميكنــك اتباعهــا لتصبــح عضــًوا يف هــذه القبيلــة العامليــة التــي تعمــل مــن أجــل كوكبنــا.

ومــن خــال اســتكال تحــدي تيــد ترنــر للحــد مــن اســتخدامات الباســتيك، سيستكشــف  الشــباب 
واحــدة مــن الطــرق األربعــة ليصبــح عضــوا معرتفــا بــه يف مبــادرة قبيلــة األرض العامليــة التــي  تعمــل  

مــن اجــل كوكبنــا.

مسارات قبيلة األرض ذات الصلة بتحدي تيد ترينر للحد من البالستيك هي: 

الشباب يصبحون

فاعلني من أجل كوكب صحي

كن عىل علم - تعاون - ترصف
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خيارات أفضل

تطوير عادات االستهاك املستدام نحو منط حياة صحي 

وصديق للبيئة

الطبيعة و التنوع البيولوجي

التواصل مع الطبيعة وحايتها من أجل االستدامة

الطاقة النظيفة

استكشاف وإقرار خيارات الطاقة املستدامة

كوكب صحي

منع التلّوث واستعادة املياه والنظم البيئية لألرايض.

الشباب

األفراد

قبيلة األرض  

مجتمع عاملي

S
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التحدياتالكفاءات ذات الصلةاملسار



 تقدم تحدي تيد ترينر للحد من البالســتيك
ميكــن الشــباب مــن الحصــول عــىل شــارة هوايــة تحــّدي أبطــال الطبيعــة حســب تطــور وســن كل فــرد 
ــاطات  ــال نش ــن خ ــا م ــم تطويره ــات يت ــراءات واتجاه ــة وإج ــة ُمعيّن ــة معرف ــة عمري ــكل مرحل فل

ومشاريع مجتمعية. 

15 و أكر من 11 إىل 14 من 7 إىل 10

و مــن هنــا فــإن تحــدي الباســتيك لتيــد ترنــر  هــو أحــد الطــرق العديــدة التــي ميكــن للشــباب أن 
يسهموا من خالها يف حشد الكشافة من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش.

ومــن اآلن وحتــى ســنة 2030 ندعــو جميــع الكشــافن والشــباب إىل اتخــاذ إجــراءات مــن خــال دعــوة 
ــم  ــر يف ُمجتمعاته ــي تؤث ــا الت ــتدامة للقضاي ــول مس ــم حل ــرباء لتصمي ــرشكاء والخ ــع وال ــراد املجتم أف

ــة. املحلّي الشباب يصبحون

فاعلني من أجل كوكب صحي
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كيف تحصل عىل شــارة تحدي الحد من البالســتيك تيد ترينرز ؟ 
تحــدي ترنــر أحــد التحديــات العديــدة التــي متكــن الشــباب مــن أن يصبحــوا جــزءا مــن قبيلــة األرض ،وعــىل 

ــة. ــازم للشــباب لــيك ينجحــوا يف هــذه الرحل الراشــدين أن يلتزمــوا بتقديــم كل الدعــم ال

بأن يتفق مع القائد الّراشــد 
عىل املسار الشخيص  

)اإلدراك والتعاون والترصّف( 
من خالل

يقوم الشــاب بتنفيذ أعامل 
عليها متفق 

من خال االتفاق عىل املعارف 	 
واملواقف واألنشطة املتصلة بفئة 
عمرية محددة ملتحدى الحد من 

الباستيك  تيد ترنر  

تنمية 	  مرشوع  عىل  واالتفاق 
مجتمعية يركز عىل كوكب صحي

اإلجراءات 	  عىل  االتفاق 
التكميلية للرحلة

كن عىل علم و ذلك من خال 	 
الحصول عىل املعلومات ومعرفة 

مصادر الحصول عليها

واحرص عىل التعاون من خال 	 
املُشاركة يف  أو  املشاريع  تخطيط 

املناسبات

تنفيذ 	  خال  من  والعمل 
بتقديم  القيام  أو  املشاريع 
املشاركة  أو  الجيدة  املساعدات 
املبادرات  أو  الدعوة  أعال  يف 

الرتويجية

من 	  األحداث  مشاركة  ميكن 
 scout.org and theو خال 

SDG hub

ومن هنا، فعىل الشــاب أن 

يعــرب عن رغبته يف قبول 

التحدي

مقّدمة “لتصبح عضوا يف قبيلة 	 
األرض واملجتمع العاملي”.

من 	  الحد  لتحدي  ومقدمة 
استعال الباستيك لتيد ترنر  

إجراء تقييم ذايت	 

12 دليل تنفيذ تحدي تايد ترينر للحد من البالستيك



تهانينا!

هــذا الشــاب هــو اآلن معالــج لكوكــب صحــي وعضــو يف قبيلــة األرض العامليــة، وميكــن أن يحصــل عــىل 
اعــرتاف قبيلــة األرض. وميكــن لــه أن يواصــل الرحلــة بإكــال مســارات أخــرى لإلســهام يف بلــوغ أهــداف 
التنميــة املســتدامة الســبعة عــرش. وميكــن لــه أيضــاً الجمــع بــن تحــدي ترنــر للحــد مــن الباســتيك 
والتحديــات األخــرى املتصلــة بالعمــل البيئــي ملواصلــة رحلــة قبيلــة األرض. ميكــن لهــذا الشــاب والقــادة 
االتفــاق عــىل العديــد مــن الرتكيبــات املمكنــة األخــرى التــي تناســب ُمختلــف املصالــح الفرديــة بنــاًء 

عــىل مبــادرات بيئيــة أخــرى تــم تطويرهــا داخــل  الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة.

فكــر وقّيم الكفاءات مع األقران 

والقادة واملستفيدين 
تحدي تايد ترينر للبالســتيك

املهارات،	 

املعرفة 	 

واالتجاهات املُطّورة	 

حفل 	  ىف  بالشباب  االحتفال  أو 
بسيط و هادف يف مقر املجموعة.

تقديم الشارة والشهادة	 

أصبح  هذا الشــاب اآلن داعام وراغبا ىف  كوكب صحي، 

وأصبــح عضوا يف قبيلة األرض

ثــم تقييم النتائج والتأثريات مع 

األقران واملستفيدين والقادة 

الّراشدين

االســتمرار يف مسار جديد لقبيلة 

األرض

والرتويج 	  املشاركة  إجراءات 
واملُنارصة/والدعوة.

مرشوع تنمية املجتمع	 

أي يشء آخر مل تستكشفه بعد

الطبيعــة و التنوع البيولوجي

كوكب صحي

خيارات أفضل

الطبيعــة و التنوع البيولوجي
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عمليــة تعلم تحدي تيد ترينر للحد من البالســتيك
ــم؛  ــباب ومتكينه ــام الش ــتدامة إىل إله ــة املس ــداف التنمي ــىل أه ــل ع ــال العم ــن خ ــافة م ــدف الكش ته

ــتدامة.  ــات مس ــل مجتمع ــن أج ــطن م ــن نش ــن عاملي ــم مواطن لجعله

حيــث تطبــق قبيلــة األرض هــدف  الكشــافة مــن اجــل التنميــة املســتدامة مــن منظــور الرتبيــة البيئيــة 
ــو التايل:   عىل النح

ــة الشــباب مــن خــال مجموعــة   ــر للحــد مــن اســتخدامات الباســتيك يف تنمي يســاهم تحــدي تيــد ترن
محــددة مــن اإلجــراءات املتعلقــة بـــ “ كوكــب صحــي” وباألخــص التلــوث الباســتييك يســتخدم الشــباب 
بدعــم مــن القــادة نفــس العمليــة يف كل فئــة عمريــة مــع اختيــار مجموعــة مختلفــة مــن األنشــطة وفقــا 

للفئــة العمريــة. 

تحــدي تيد ترينرز للحد من البالســتيك- و ليكن عىل دراية
ما مسارات التعلم التي تساعد الشباب عىل اإلدراك؟

يُساعد القادة أو النظراء الشباب عىل:

استكشاف وفهم القضايا البيئية املختلفة ذات الصلة أو الناتجة عن تلويث األرض واملياه مبخلفات 	 
الباستيك.

استكشاف فضائهم املحّي واملناطق املحيطة به لتحديد القضايا املوجودة يف مجتمعهم املحي.	 
كيف يعمل مسار التعلّم؟

يُساعد القادة أو النظراء الشباب عىل:

إكامل التقييم الذايت عن مدى فهمك للقضايا املتعلقة بالباستيك والنفايات الباستيكية والتلوث 	 
الباستييك

املرور 	  قبل  الباستييك  التدقيق  اختبار  الشخصية خال  للبالستيك يف حياتك  استعاملك  دقق يف  
بالنشاطات.

القيام بخمسة أنشطة عىل األقل للذين ترتاوح أعارهم بن 7 و 10 سنوات، و 4 أنشطة للمرحلة 	 
العمرية من 11 سنة فا فوق يف املسار، ميكنك أن تستعمل نشاطاتك الخاصة مع األخذ يف االعتبار 

كفاءات “كوكب صحي”
تخطيط ومواصلة مرشوع خدمة املجتمع.	 

كن عىل علم بالعامل من حولك و املخاوف البيئية	 

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

والعمل عىل وضع وتنفيذ إجراءات ميكن أن تصنع الفارق	 

كــن عىل علم - تعاون - ترصف

قبيلة األرض

الكفاءات للرتبية البيئية
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تعاون  تحدي تيد ترينر للحد من البالســتيك

ما مسارات التعلم التي تُساعد الشباب عىل التعاون؟

يُساعد القادة أو النظراء الشباب عىل:

القدرة عىل تحديد االحتياجات والتحديات البيئية يف مجتمعهم ، والعمل مع اآلخرين إليجاد حلول 	 
مستدامة.

كيف يعمل مسار التعلّم؟

يُساعد القادة أو النظراء الشباب عىل:

تحديد القضايا أو االحتياجات مع مجموعتهم، واملجتمع املحي، والرشكاء.	 

استكشاف الحلول املمكنة معاً وتقرير أي من املواضيع ميكن العمل عليه كمرشوع.	 

التفكري يف خيارات مختلفة مع أفراد املُجتمع.	 

التحقق من جدوى املشاريع واالستدامة طويلة املدى .	 

تقديم النتائج إىل أفراد املجتمعات املحلية املستفيدين	 

اتفق عىل حل لتنفيذه	 

صمم وضع خطة عمل لتنفيذ املرشوع وتوصيله وقم بعرضه عىل املهتمن؛ لجمع األموال واملوارد 	 
الازمة.

إنشاء هدف SMART واحد:)محدد - قابل للقياس - قابل للتحقيق - واقعي - قائم عىل الوقت(	 

تطبيق مبادئ االستدامة يف خططكم ومراعاة استخدام املوارد.	 

تحدي تيد ترينر للحد من البالســتيك

ما مسارات التعلم التي تُساعد الشباب عىل اتخاذ إجراء؟

يُساعد القادة أو النظراء الشباب عىل:	 

الجهات 	  العمل مع  “مع  تتعلق ب”كوكب صحي  واملساهمة يف حل قضية محددة  إجراءات  اتخاذ 
الفاعلة الرئيسة وهي : املجتمع,مجموعتك,الرشكاء.

كيف يعمل مسار التعلّم؟

يُساعد القادة أو النظراء الشباب عىل:	 

تنفيذ مرشوع الخدمات املتفق عليه	 

نفذ خططك بالتعاون مع أعضاء املجتمع والرشكاء  	

رصد الخطط والتقدم املحرز يف اإلجراءات 	

قم بتقييمه )األهداف، األثر، التقييات الفردية، إلخ( 	 

 	SDG hubو Scout.org قم بعمل تقرير و شاركه عىل

االحتفال واالعرتاف بالجهود مع األقران واملستفيدين والرشكاء. 	 
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تطويــر كفاءاتــك من خالل تحدي تيد  ترينر للحد من البالســتيك

ــق  ــتيك يف تحقي ــن الباس ــد م ــر للح ــد ترن ــدي تي ــال تح ــباب ىف إك ــازات الش ــال وإنج ــاهم أع تس
ــة: ــتدامة التالي ــة املس ــداف التنمي أه

الكوكب الصحي: وقاية و معالجة النظام اإليكولوجي للمياه واألرايض من التلوث

وميكــن تحــدي تيــد ترنــر للحــد مــن الباســتيك الشــباب مــن خــال تطويــر كفــاءات تفــي إىل اعتــاد 
مفهــوم الكوكــب الصحــي وفهمــه مــن خــال أهــداف التعلــم التاليــة.

16 دليل تنفيذ تحدي تايد ترينر للحد من البالستيك



15 و أكرمن 11 إىل 14من 7 إىل 10

أعــرف تأثــر التلــوث عىل 
البيئيــة وصحــة  النظــم 

ــات. ــان واملجتمع اإلنس

أنــا أفهــم كيــف تتأثــر النظــم 
عــن  الناشــئ  بالتلــوث  البيئيــة 

البرشيــة. األنشــطة 

عــىل  امللوثــات  أكــرب  أعــرف 
واإلقليمــي. املحــي  املســتوى 

أعــرف مــا اإلجــراءات التــي يجــب 
اتخاذهــا يف البيئــات امللوثــة مــن 

أجــل حايــة الحيــاة والصحــة.

أعــي متامــا أن نشــاطايت الخارجيــة 
ومــا   ، الطبيعــة  يف  تأثــر  لهــا 
ــدة  ــات الجي ــن املارس ــرق ب الف

والســيئة.

ــط  ــارشة لنم ــر املب ــارشة وغ ــرات املب ــم التأث أفه
ــواد  ــا امل ــدى؟ وم ــاذا  ارت ــاذا آكل؟ وم ــايت - م حي
تؤثــر يف  أن  التــي أســتخدمها دون  الكيميائيــة 
ــر  ــل التأث ــا لتقلي ــم طرقً ــة ،  وأتعل ــم البيئي النظ

)إىل الصفــر(  

يف  املســاعدة  أريــد 
تقليــل التأثــر البــرشي يف 

. لطبيعــة ا

حيــايت  تؤثــر  كيــف  أدرك  أنــا 
ــىل األرض ،  ــاة ع ــة ىف الحي اليومي

حتــى عــىل املــدى البعيــد.

ــاىت  ــة مارس ــون كاف ــد أن تك أري
ــة. ــة للبيئ ــة صديق الحياتي

أريد تقليل تأثر منط حيايت يف إنتاج امللوثات.

ــداث  ــارك يف أح ــي أش إنن
تتصــدى لتلــوث النظــم 
للميــاه  اإليكولوجيــة 

واألرايض.

أنا ال القي القامة.

 

كلــا كان ذلــك ممكنــا ، ســأخفض 
مــن نســبة التلــوث للمســاعدة يف 

حايــة النظــم اإليكولوجيــة.

ســأحث أقــراين عــىل عــدم إلقــاء 
ســلوكيات  اتبــاع   أو  القامــة 
أخــرى قــد تــؤدي إىل التلــوث.

ــاط  ــدى لنش ــي تتص ــداث الت ــم األح ــوم بتنظي أق
ــألرايض.  ــة ل ــة البيئي ــاه واألنظم ــوث املي تل

أقــوم بتقليــل إنتــاج النفايــات بوعــي يف حيــايت ويف 
مدرســتي أو مــكان عمي.

وأنظم أيضا حمات للحد من التلوث.

كيــف تحافــظ عىل كوكب األرض من األرضار و التلوث؟

أهداف الرتبية من أجل التنمية املستدامة 1

1. التكيف مع أهداف التعلم من أجل التنمية املستدامة: أهداف التعلم
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املواضيــع واألنشــطة الراميــة إىل دعــم تطويــر الكفــاءات عــىل طريــق 
كوكــب صحــي

ــق  ــا لتحقي ــاق عليه ــدون  لاتف ــباب والراش ــتخدمها الش ــن أن يس ــي ميك ــات الت ــطة واملوضوع  األنش
ــم”. ــىل عل ــن ع ــة األوىل “ك املرحل

استخدام املوضوعات واألنشطة التالية. )اختياري(

ميكنك أيًضا تطوير أنشطتك الخاصة ولكن يجب أن تتبع الكفاءات املذكورة أعاه.

كوكب صحي

منع التلّوث واستعادة املياه والنظم البيئية لألرايض.

15 و أكرمن 11 إىل 14من 7 إىل 10

النشاط: مراجعة عاداتك 
الباستيكية

النشاط: مراجعة عاداتك 
الباستيكية

النشاط: مراجعة عاداتك 
الباستيكية

النشاط: تحديد بدائل النشاط: فيديو للمشاهدة
الباستيك

النشاط: القامة ، ملاذا هي 
مهمة؟

النشاط: هجوم الفضاتالنشاط: العب لقتل املحيطالنشاط: العب لقتل املحيط

النشاط: عبوة الفسيفساء 
الفن والحرفة

النشاط: تنظيم استخدام النشاط: متى يتحلل
الباستيك

النشاط: بدايات باستيكية 
)الباستيك سابقا وحاليا(

النشاط: الزراعة ىف 
الزجاجات

النشاط: إعداد ملصق عن 
التلوث البحري

النشاط: مراجعة عاداتك النشاط: تغير العقولالنشاط: الدقة الباستيكية
الباستيكية

النشاط: أكرب أثر للباستيكالنشاط:فن إعادة التدوير

النشاط: الفرز من املصدرالنشاط:التعلم باملارسة

النشاط: حملة ملصقات

النشاط: تغير العقول
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مــن  يدعم تحديات قبيلة األرض
تُشــّجع املنظــات الكشــفية الوطنيــة عــىل إدمــاج الخــربات يف مجــال تنميــة القــدرات والحمــات 
ــتدامة  ــة واالس ــة والبيئ ــفي للطبيع ــز الكش ــز التمي ــد مراك ــادة. وتع ــباب والق ــب الش ــة و تدري الرتويجي
املعتمــدة )SCENES( داعــاً رئيســاً يف تعزيــز وتنميــة قــدرات قبيلــة األرض والتحديــات التــي تواجههــا.

ــة املعتمــدة )SCENES(  أن تقــدم  ــز الكشــفي للطبيعــة والبيئ ــز التمي ــدان مختلفــة، ميكــن ملراك ويف بل
هــذا الدعــم والتدريــب مــع إمكانيــة العيــش يف بيئــة طبيعية.استكشــف مراكــز التميــز الكشــفي للطبيعــة 

www.scout.org/scenes حــول العــامل عــرب زيــارة )SCENES( والبيئــة واالســتدامة املعتمــدة

 االمــم املتحدة  للبيئة 
مــن خــال الرشاكــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة، اســتعرضنا عنــرص الرتبيــة البيئيــة وطورنــا مبــادرة 
قبيلــة األرض وتشــارك الكشــافة يف جميــع أنحــاء العــامل يف الحمــات مثــل حملــة نظافــة البحــار وتحــدي 
تيــد ترنــر للحــد مــن الباســتيك؛ فمســاهمة الكشــافة يف البيئــة قــد تــم تســليط الضــوء عليهــا مــن خــال 

منشــورات برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة، وتلقــي املشــورة مــن الخــرباء يف تطويــر مبــادرة قبيلــة األرض.

حملــة البحار النظيفة التي تدعم مســار كوكب نظيف وصحي
أطلقــت األمــم املتحــدة للبيئــة مبــادرة بحــار نظيفــة )#CleanSeas on social media( يف فربايــر 2017، 

بهــدف إرشاك الحكومــات وعامــة الجمهــور والقطــاع الخــاص يف مكافحــة التلــوث البحــري بالباســتيك.

ومنــذ ذلــك الحــن، عمــل الربنامــج عــىل معالجــة الســبب الجــذري للقامــة البحريــة باســتهداف إنتــاج 
واســتهاك الباســتيك الــذي ال ميكــن اســرتداده وال يســتخدم إال مــرة واحــدة.

ــة  ــيطن يف معالج ــاركن ونش ــن ومش ــوا واع ــاركن أن يكون ــىل املش ــن ع ــاال، يتع ــك فع ــون ذل ــيك يك ول
ــا. ــا بعده ــة وم ــم اليومي ــكلة يف حياته املش

ــم املتحــدة  ــج األم ــات، وبرنام ــة والحكوم ــدين والصناع ــع امل ــات املجتم ــراد وجاع ــط األف ــن خــال رب م
للبيئــة هــو املحفــز عــىل التغيــر، تغيــر العــادات واملارســات واملعايــر والسياســات يف جميــع أنحــاء العــامل 

للحــد بشــكل كبــر مــن النفايــات البحريــة  والــرر الــذي يتســبب فيــه.

تســاهم الحملــة يف تحقيــق أهــداف الرشاكــة العامليــة بشــأن القامــة البحريــة،و هــي رشاكــة تطوعيــة 
مفتوحــة العضويــة للــوكاالت الدوليــة والحكومــات والــرشكات واألوســاط األكادمييــة والســلطات املحليــة 

واملنظــات غــر الحكوميــة املســتضافة مــن قبــل برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة.

كــن عضــوا يف هــذه الرشاكــة لانضــام إىل مجتمــع نابــض بالحيــاة مــن القــادة البيئيــن لتبــادل الخــربات 
وتنســيق األنشــطة وتبــادل األفــكار إليجــاد حلــول مبتكــرة ملشــكلة القامــة البحريــة.

وبصفتكــم عضــوا، ســيكون لديكــم أيضــا إمكانيــة الوصــول إىل االجتاعــات االفرتاضيــة  الحرصيــة وغرهــا 
مــن املناســبات التــي تقتــرص عــىل األعضــاء.

/https://www.cleanseas.org ملزيد من املعلومات ، يرجى زيارة

ــة البحــار النظيفــة مــن خــالل رحلتــك مــع  تحــدي تيــد  ميكنــك اســتخدام اتخــاذ اإلجــراءات مــع حمل
ترينــر للحــد مــن البالســتيك مــن خــالل التأكــد مــن أن  املــوارد تتناغــم مــع كفــاءات طريــق الكوكــب 

الصحــي 
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املرفقات

الذايت التقييم 
تحدي تيد ترينر للحد من البالســتيك

ســتنضم إىل تحــدي الحــد مــن الباســتيك وقبــل املــي قدمــا، يرجــى القيــام بالتقييــم الــذايت. فالقيــام 
بذلــك ســيعطي لحظــة مــن التفكــر حــول مســتوى معرفتكــم ووعيكــم يف مجــال الكوكــب الصحــي.

اخرت الورقة الخاصة بفئتك الُعمريّة	 
معرفتك 	  عىل  بناًء  صحي”،  “كوكب  منطقة  يف  نقطة  لكل  املجاورة  املربعات  يف  عامة  ضع 

الشخصية ومهاراتك وسلوكك. 
أكتب بعض املاحظات يف قسم “أهدايف الشخصية” و “نشاطايت” لبدء رحلة التحدي الخاصة 	 

بك .

مالحظة:
يُرجــى  عامــا   15 ســّنك  يتجــاوز  مل  إن 

االســتارة. مللــئ  بقائــدك  االســتعانة 
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االسم:

كوكب صحي

عــىل 1 التلــوث  تأثــر  أعــرف 
النظــم البيئيــة وصحــة اإلنســان 

. ت ملجتمعــا وا

ــر 2 ــل التأث ــد املســاعدة يف تقلي أري
ــة. ــرشي يف الطبيع الب

ــي أشــارك يف أحــداث تتصــدى 3 إنن
اإليكولوجيــة  النظــم  لتلــوث 

واألرايض. للميــاه 

أنا ال القي القامة.4

الفئات العمرية

)7-10(

يف.
شا

يف بداية استك
أنا 

يف.
شا

يف مرحلة استك
أنا 

يف.
شا

ت استك
أنهي

أهدايف الشخصية
 

ميكننــي اختيــار قضيــة أريــد 
خــال  مــن  عليهــا  العمــل 
إجــراءات إيجابيــة )مبســاعدة 

راشــد(

نشاطايت
 

مــرشوع  أو  نشــاط  تحديــد 
 / فريقــي  مــع  أو  )شــخيص 

) طليعتــي

)Xاكتــب ماحظــات لبــدء رحلــة تحــدي ترنــر للحــد مــن اســتخدامات )√أو
الباســتيك

ضــع : √  أو X للمســتوى الــذي تــرى نفســك  فيــه بالنســبة لــكُّل هــدف 
مــن أهــداف التعلــم تلــك

اكتشف - أنا يف بداية استكشايف.

استكشف - أنا يف مسار االستكشاف

إدراك - لقد أنهيت االستكشاف
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االسم:

كوكب صحي

أنا أفهم كيف تتأثر النظم البيئية 1
بالتلوث الناشئ عن األنشطة 

البرشية.

أعرف أكرب امللوثات عىل املستوى 2
املحي واإلقليمي.

أعرف ما اإلجراءات التي يجب 
اتخاذها يف البيئات امللوثة من 

أجل حاية الحياة والصحة.

أعي متاما أن نشاطايت الخارجية 3
لها تأثر يف الطبيعة ، وما الفرق 
بن املارسات الجيدة والسيئة.

أنا أدرك كيف تؤثر حيايت اليومية 4
ىف الحياة عىل األرض ، حتى عىل 

املدى البعيد.

أريد أن تكون كافة مارساىت 5
الحياتية صديقة للبيئة.

وكلا كان ذلك ممكنا ، سأخفض 6
من نسبة التلوث للمساعدة يف 

حاية النظم اإليكولوجية.

سأحث أقراين عىل عدم إلقاء 7
القامة أو اتباع  سلوكيات أخرى 

قد تؤدي إىل التلوث.

الفئات العمرية

)14 - 11(

ي
يف بداية رحلت

أنا 

رشوعا 
ت م

ساري وبدأ
يف م

أنا 
شاطا 

أو ن

يف 
ضايا وأشارك 

أفهم الق
شاريع وأروج 

شطة وامل
األن

ضايا.
لحل هذه الق

أهدايف الشخصية
 

أنا قادر عىل اختيار قضية 
ميكنني التأثر فيها عن طريق 

األفعال اإليجابية

نشاطايت 

 تحديد نشاط أو مرشوع 
)شخيص أو مع فريقي / 

طليعتي(

)Xلبــدء رحلــة تحــدي ترنــر للحــد مــن )√أو اكتــب ماحظــات 
الباســتيك اســتخدامات 
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االسم:

كوكب صحي

أفهم التأثرات املبارشة وغر املبارشة 1
لنمط حيايت - ماذا آكل؟ وماذا  ارتدى؟ 

وما املواد الكيميائية التي أستخدمها دون 
أن تؤثر يف النظم البيئية ،  وأتعلم طرقًا 

لتقليل التأثر )إىل الصفر(  

أريد تقليل تأثر منط حيايت يف إنتاج 2
امللوثات.

أحمي اآلخرين من آثار التلوث من خال 3
عادايت وأفعايل الشخصية يف املجتمع.

أقوم بتنظيم األحداث التي تتصدى 4
لنشاط تلوث املياه واألنظمة البيئية 

لألرايض. 

أقوم بتقليل إنتاج النفايات بوعي يف 5
حيايت ويف مدرستي أو مكان عمي.

أنظم حمات للتقليل و الحد من التلوث.6

الفئات العمرية

فوق 15

ي
يف بداية رحلت

أنا 

شاطا
رشوعا أو ن

ت م
ساري وبدأ

يف م
أنا 

شاريع 
شطة وامل

يف األن
ضايا وأشارك 

أفهم الق
ضايا.

وأروج لحل هذه الق

أهدايف الشخصية
 

أنا قادر عىل اختيار قضية ميكنني التأثر 
فيها عن طريق األفعال اإليجابية

نشاطايت 
 

تحديد نشاط أو مرشوع 
)شخيص أو مع فريقي / 

طليعتي(

(√ or X)اكتب ماحظات لبدء رحلة تحدي ترنر للحد من استخدامات الباستيك
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االسم:

الفئات العمرية:             7-10                         11 - 14                                15+

اختبار املراجعة البالســتيكية2
اختبار مراجعة: 10 أسئلة إجبارية قبل أن تبدأ

بعــد تقييــم كفاءاتــك ، يرجــى أخــذ األســئلة العــرشة التاليــة ملراجعة اســتخدامك للباســتيك يف حياتك الشــخصية. 
يف نهايــة رحلــة تحــدي ترنــر للحــد مــن اســتخدامات الباســتيك الخاصــة بــك ، ميكنــك العــودة إىل هــذا النمــوذج 

والتحقــق مــن كيفيــة تغيــر مارســاتك الشــخصية وآرائــك حول اســتخدام الباســتيك.

2. مجموعة ادوات  يونجا YUNGA لتحدي  تيد ترنر للحد من الباستيك

ــواد 1 ــم اســتخدام امل ــن تدع ــت األكل يف أماك ــايض، تجنب يف الشــهر امل
ــد. ــتخدام الواح ــتيكية ذات االس الباس

لست متأكداًالنعم

ــتخدام 2 ــتيكية ذات اإلس ــا باس ــتخدمت أكياس ــايض ، اس ــهر امل يف الش
واحــد.

لست متأكداًالنعم

ال أعرفنعمالأشرتي لوازم منزيل يف كيس باستييك.3

ال أعرفنعمالأرشب الشاي يف كوب باستييك4

لست متأكداًالنعمأحب رشب الصودا باستخدام أنبوب باستييك )قشة(5

لست متأكداًموافقغر موافقأرى الباستيك أحادي االستخدام كيشء جيد6

ميكننــي تغيــر طريقــة اســتخدام أصدقــايئ عائلتــي للباســتيك يف 7
حياتهــم اليوميــة عــن طريــق التحــدث معهــم حــول القضايــا املرتبطــة 

بالباســتيك.

لست متأكداًموافقغر موافق

هــل ميكنــك بســهولة العثــور عــىل أكيــاس مــن القــاش او الــورق ،أو 8
هــل ميكنــك صنــع حقيبــة بنفســك ؟

لست متأكداًالنعم

ال أعرفالنعمهل هناك أي أماكن إلعادة تدوير الباستيك يف منطقتك؟9

هــل تعتقــد أنــه مــن املمكــن التــرصف مــن دون اســتخدام الباســتيك 10
أحــادى االســتخدام يف حياتنــا؟

ال أعرفالنعم

أرســل إجاباتك عىل: unenvironment-yea@un.org و عىل scout.org كمرفق مع تقرير نشــاطك
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ــن  ــد م ــرز للح ــد ترن ــدي تي ــة  لتح ــة البرصي ــدم الهوي تق
الجمعيــات  ملســاعدة  ومــوارد  معلومــات  الباســتيك 
واملنظــات الكشــفيّة الوطنيــة عــىل وضــع مــواد ترويجيــة 
عنــد اعتــاد مبــادرة قبيلــة األرض يف برنامجهــا الوطنــي 

للشــباب.

مُيكــُن للجمعيــات واملنظــات الكشــفية الوطنيــة التــي 
تعتمــد تحــدي تيــد ترنرللحــد مــن الباســتيك  الوصــول إىل 

ــع: ــة عــىل املوق ــع األعــال الفني جمي

earthtribe.scout.org 

الهوية البرصية لتحدي تيد ترنر للحد 

من الباستيك

الهويــة البرصية لتحدي تيد ترينرز للحد من البالســتيك

املوقع اإللكرتوين RGB CMYK

#064282 R6     G66    B130 C 96  M 68  Y0  K27

#8EBDE6 R142  G189  B230 C 48  M 16  Y0  K0

تشــجع املنظمــة الكشــفيّة العامليّــة وتدعم اعتاد واســتخدام 
رســوماتها البيانيــة مــن قبــل املنظــات والجمعيــات األعضــاء 
فيهــا والــرشكاء. واســتحدثنا املفهــوم املوحــد ملــا يُعتــرب 
ــة أو  ــات التجاري ــاري للعام ــر تج ــا أو غ ــتخداًما تجاريً اس
شــعار املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية ألي عنــرص بنــاًء 
عــىل نيــة »عرضــه للبيــع« أم ال، بغــرض تبســيط االســتخدام 

ــا األعضــاء. ــل منظاتن ــا مــن قب ــه لتصمياتن املــرصح ب

 يــرد وصــف أكــر تفصيــا لهــذه الــرشوط يف الصفحــة 4 مــن 
دليــل هويــة قبيلــة األرض.

ــع  ــة واملعلومــات املوجــودة عــىل موق ــر هــذه الوثيق ال توف
الويــب ، أو تشــر ضمًنــا إىل أي حــق ، ألي شــخص الســتخدام 
ــل  ــة ، وال الحــق يف تعدي ــراض تجاري ــات ألغ هــذه التصمي
الشــعار األســايس والشــارة بــأي شــكل مــن األشــكال ، بخــاف 

أغــراض الرتجمــة.
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مالحظات
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مالحظات
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