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شكر وامتنان

أثر الفراشة ال ينتهي، 
 أثر الفراشة ال يزول. 

نوادي و دليل Greenish هي إهداء 
 ،Greenishللمؤسس الشريك ل

مدحت محمد محمد بنزهير. رحل عنا 
 فى ١ ابريل ٢٠١٨ قبل ذكرى ميالده

 ال٢٩ بشهر بعد أن أشعل فى 
قلوبنا شرارة التغيير برؤيته، و ألهمنا 

 بابتسامته و فنه.

رحلت عن عالمنا بجسدك لكن لم 
يرحل أثرك و ال حبك فى قلوبنا.

نأمل أن يكون هذا الدليل، و 
المشاركين والمشاركات في نوادي 
Greenish استكمااًل لمسيرتك في 

الوعى البيئى لخلق عالم أخضر، 
معطاء و صادق كقلبك.

نأمل أن يراك من لم يقابلك من خالل 
أثرك في نفوسنا و أعمالنا، فإن اثر 

 الفراشة ال ينتهي وال يزول.

مخلصين لذكراك.
 أصدقائك،

  إخوتك ،
أسرتك الثانية،

 فريق عمل جرينش.

"أنا اخترت الفن كوسيلة للتغيير... 
ممكن حد تاني يختار وسيلة تانية، 

المهم تبقى عارف وسيلتك اللي تؤثر 
 بها على المجتمع"

- مدحت بنزهير ١٩٨٩ - ٢٠١٨
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التمهيد العام للدليل 

كيف تتعامل مع هذا المحتوى؟ 

هذا الدليل، هو محتوى لمساق التنوع 
الحيوي في برنامج نوادي جرينش، 

يقوم هذا الدليل بشرح المصطلحات 
الخاصة بالتنوع البيولوجي وقضاياه 

في مصر اعتماًدا على األنشطة 
التي ستطبق ومن ثم يقوم الميسر 
بمتابعة هذه األنشطة بتنفيذ الجزء 

الخاص بإدارة فعاليات ومشاريع 
مستدامة خاصة بقضايا التنوع 

الحيوي ويهتم هذا الدليل أيًضا 
بقضايا التنوع الحيوي على سياق 

محلي خاص بمصر ليسهل تطبيقها. 

 الهدف النهائي منه هو:

 بناء قدرات نحو شركات خضراء 
هدفها التنمية البيئية واستغالل 

الموارد والثروات دون اإلضرار بالبيئة أو 
الجورعلى ثرواتها. 

يبدأ الدليل بوضع سياق جغرافي 
لتحديد نطاق العمل ثم ينظرإلى 

أعماق التنوع الحيوي وكيف يمكن 
االستفادة منه ويذكر األفعال البشرية 

والعالمية ثم يقوم بذكر دور الدولة 
في الحفاظ على التنوع الحيوي من 

خالل أنظمة المحميات الطبيعية 
ويعرض نماذج اإلدارة للمحميات 

ويتحدث عن االتفاقات الدولية 
والعالمية التي تدعم رؤية الحفاظ 

على التنوع الحيوي إلى أن ينتهي 
بنشاط لربط الحلقات بعضها ببعض. 



المقدمة
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مقدمة 

هذا الدليل هو بداية للتخصص في 
مجال التنوع الحيوي والذي يعتمد 

على معرفة التنوع في مختلف 
أشكال الطبيعة الحية والتفاعل 

الناشئ بين عناصرها، واالهتمام بوضع 
هذا المنهج الذي سٌيعرض من خالل 

هذا الكتيب هو فهم أعمق لمفاهيم 
التنوع الحيوي ودراسة للتاريخ الذي 

قام بوضع أساسيات هذا العلم 
وتحليل األدوار التي تطبق في الوطن 

العربي للمحافظة على التنوع الحيوي 
وتطبيق لبعض المشروعات التي 
يمكن أن تقام فى هذا المجال. 

يعتمد هذا الدليل على فكرة األنشطة 
والتعليم التفاعلي، وكل نشاط له 

هدف محدد وهذه االنشطة مترتبة 
على بعضها البعض ومترتبة على 

منهج كتيب أساسيات العلوم البيئية 
في الموضوع األول »كل شئ مرتبط 

بكل شئ« لذلك نرجو الرجوع إلى 
معرفة التعريفات األساسية ومراجعة 

ما تم دراسته فى هذه الجزئية. 

خالل دراسة هذا الدليل، ينبغي على 
الميسر متابعة السياق المحلي 

للمنطقة التي سيتم دراسة هذا 
المحتوى فيه. وهذا أمر ضروري قبل 

بداية الدراسة، حتى يدرك المشاركين 
والمشاركات بأهمية الدور الحيوي 

الذي تقدمه لنا البيئة المحيطة وإدراك 
للقيمة االقتصادية من التنوع الحيوي 

حولنا. 
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عند بداية التيسير، ينبغي ذكر 
المشاريع القائمة ذات عالقة 

باستخدام التنوع الحيوي من أنظمة 
بيئية مختلفة مثال: 

مشروع استخراج بروتينات من  ـ
 حشرات )قائم فى مصر(.

مشروع استخراج الكايتين chitin  ـ
and chitosan من مخلفات 

 الجمبري والكابوريا.

مشروع استخراج زيت اوميجا 3 من  ـ
 مخلفات مطاعم األسماك.

مشروع استخدام مخلفات قهوة  ـ
 اإلسبرسو في زراعة المشروم.

مشروع استخراج مواد حافظة  ـ
 طبيعية من الطحالب.

مشروع استخراج أدوية  ـ
ومستحضرات طبية من النباتات 

 الصحراوية.

مشروع استخدام زيوت عطرية من  ـ
مزروعات نباتية.

وبعد هذا يقوم الميسر بتشجيع 
المشاركين والمشاركات على 

استرجاع ما حولهم من الطبيعة 
وكيف يمكن ان تتم استغالل هذه 

الثروات بشكل مستدام لتطبيق 
مشروعات بيئية. 

https://proteinea.com
https://proteinea.com
https://chitosaneg.com/
https://chitosaneg.com/
https://chitosaneg.com/
https://chitosaneg.com/
https://chitosaneg.com/
https://chitosaneg.com/
https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-017-9893-1#:~:text=Docosahexaenoic%20acid%20(DHA)%20and%20eicosapentaenoic,the%20form%20of%20fish%20oil.&text=In%20the%20WR%20process%2C%20fish,and%20cooked%20before%20oil%20separation.
https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-017-9893-1#:~:text=Docosahexaenoic%20acid%20(DHA)%20and%20eicosapentaenoic,the%20form%20of%20fish%20oil.&text=In%20the%20WR%20process%2C%20fish,and%20cooked%20before%20oil%20separation.
https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-017-9893-1#:~:text=Docosahexaenoic%20acid%20(DHA)%20and%20eicosapentaenoic,the%20form%20of%20fish%20oil.&text=In%20the%20WR%20process%2C%20fish,and%20cooked%20before%20oil%20separation.
http://مشروع استخدام مخلفات قهوة الإسبرسو في زراعة المشروم .
http://مشروع استخدام مخلفات قهوة الإسبرسو في زراعة المشروم .
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/elsc.201400191#:~:text=Algae%20contain%20a%20vast%20array,a%20potential%20of%20industrial%20application%20(
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/elsc.201400191#:~:text=Algae%20contain%20a%20vast%20array,a%20potential%20of%20industrial%20application%20(
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20283-5_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20283-5_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20283-5_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20283-5_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20283-5_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20283-5_2
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اسم النشاط/
مدة األهدافالموضوع

المواد المستخدمةالنشاط

رحلة لكوكب 
األرض

تفسير لقصة التطور في انقراض  ـ
uni�  الكائنات، ونظرية توحيد األرض

formitarianism و االنتخاب الطبيعي 
والوراثة والحمض النووي DNA والجين 

 selfish gene األناني
تفسير لتاريخ التنوع الحيوي على كوكب  ـ

األرض.

 30
دقيقة

لوحة أو سبورة
)الخط الزمني لقصة 

التطور(

15فهم معنى التنوع الحيوي. ـألوان عديدة
 دقائق

ورق ملون

15 معرفة قيمة التنوع الحيوي.  ـالحقيبة الذهبية 
دقيقة

لوحة أو سبورة

التعرف على مستويات التنظيم للتنوع  ـالهرم الملون 
البيولوجي.

10
 دقيقة

لوحة أو سبورة

عالقات ليست 
سامة 

صياغة عالقات الكائنات ببعضها البعض  ـ
وخاصة عالقات الفريسة والمفترسين.

 30
دقيقة

صور الكائنات

عرض التنوع الحيوي على نطاق محلي  ـمناطق حارة 
ونطاق عالمي )مناطق حارة(.

 20
دقيقة

خريطة األماكن الحارة 
بالتنوع الحيوي

تعرف على جغرافية مصر وخريطة  ـحريف األماكن 
المحميات الطبيعية. 

 20
دقيقة

ورق ابيض وخريطة مصر

التعرف على أنواع الكائنات المختلفة  ـشجرة الحياة
في الكرة األرضية  ومكانتهم البيئية 

 ecological niche

 20
دقيقة

جهاز العرض 
)البروجكتور( وورق

http://fs-1.5mpublishing.com/images/bio_build/Conservation%20International.jpg
http://fs-1.5mpublishing.com/images/bio_build/Conservation%20International.jpg


اسم النشاط/
مدة األهدافالموضوع

المواد المستخدمةالنشاط

عمل خريطة بالتنوع الحيوي بأماكن  ـصيد السمك 
المشاركين والمشاركات وخريطة 

تفاعلية لمصر مجمعة ومناطق التنوع 
الحيوي الحارة.

 60
دقيقة

حبال 3 امتار مقسمة 
بعالمة على كل متر و 

مربع 1 متر* 1 متر 
)هذه الجلسة ستكون 

فى الخارج( 

المسمى 
الوظيفي

توزيع أدوار الكائنات في شجرة الحياة  ـ
والبيئات المختلفة.

20
 دقائق

ورق وباوربوينت 

النقاط السوداء 
)دموع الكائنات( 

معرفة االحداث البشرية المحلية التي  ـ
تحدث وتؤثر على التنوع الحيوي.

 20
دقيقة

مالحظات الصقة 
)استيكي نوت( وورق

ربط االحداث والمخاطر العالمية التي  ـالمغناطيس
تحدث وتؤثر على التنوع الحيوي.

20
 دقيقة

طباعة الكروت الزرقاء 
)صور الكائنات( والحمراء 

30 معرفة أنواع المحميات الطبيعية . ـالبالونات البيئية 
دقيقة

باوربوينت

15 إدارة المحميات الطبيعية. ـسالحف النينجا 
دقيقة

ورق

المصافحة 
)البيئة مع 
االقتصاد(

عمل نموذج لمشروع تنموي مع الحفاظ  ـ
على التنوع الحيوي.

 15
دقيقة

لوحة أو سبورة

عرض للسياسات العالمية واالتفاقات  ـجزيرة األحالم 
الدولية التي تقوم بحماية التنوع 

البيولوجي.

 20
دقيقة

لوحة أو سبورة



اسم النشاط/
مدة األهدافالموضوع

المواد المستخدمةالنشاط

صيانة التنوع الحيوي وفكر االستدامة  ـربط الحلقات 
في إدارة األعمال الجديدة.

 20
دقيقة

ورق وباوربوينت 

التعرف على أهم مصادر البيئة التي  ـمصاصات التلوث 
تقوم بالحفاظ على التنوع الحيوي 

وتستضيف أكبر مساحة من الكائنات. 

15
 دقائق

سبورة وباوربوينت 

مشاهدة فيلم 
racing

extinction

معرفة أشكال التنوع الحيوي و أشكال  ـ
التهديدات التي يتعرض لها الكائنات 

عالمًيا.

 90
دقيقة

جهاز العرض )بروجكتور(

كيفية القيام بحملة بيئية لتوجيه الرؤية  ـأنا قنفد! 
العامة إلى الكائنات بشكل مختلف 

ومعرفة أساسيات مهارات التواصل  ـ
البيئية.

20
 دقيقة

باوربوينت

حفاظ على الكائنات، البيئات المختلفة  ـمهمة صعبة 
واألنظمة البيئية من خالل دراسة أنواع 

التهديدات وعمل مشروع جماعي لحل 
المشكلة.

 30
دقيقة

ورق ومالحظات الصقة 
)استيكي نوت(.

مهمة غير 
مستحيلة 

دراسة لبعض المشاكل التي تؤثر على  ـ
التنوع الحيوي وتجربة لدراسة حلول 
تم تطبيقها عالمًيا ورؤية كيف يتم 

صياغتها لتتم فى سياق محلي. 

 30
دقيقة

شباك وعلب كرتونية 
وجهاز العرض 

)بروجكتور(، وعرض 
تقديمي

دراسة التنوع الحيوي بالمحيطات  ـرحلة بحرية
وعالقتها بأهداف التنمية المستدامة 

)الطاقة، الدواء، المعادن، الذهب(.

 30
دقيقة

باوربوينت وورق 



نشاط
 “رحلة لكوكب األرض” 
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نشاط »رحلة لكوكب األرض« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: 3٠ دقيقة )نصف ساعة(.

األهداف:
تفسير لقصة التطور وانقراض 

الكائنات ونظرية توحيد 
األرض)uniformitarianism( واالنتخاب 

الطبيعي والوراثة والحمض النووي
)DNA(، والجين األناني

،)selfish gene(
وتفسير لتاريخ التنوع الحيوي على 

كوكب األرض.

األدوات المستخدمة: ال يوجد.

تحضيرات استباقية قبل النشاط: 

يبدأ الميسر بطرح سؤال عن سبب  ـ
تفضيل كائنات البقاء في مكان 

معين دون غيره وسبب انتشار 
النباتات في نطاق معين دون غيره.

ثم يبدأ بالحديث عن التغير في  ـ
شكل األرض الذي بدأ يالحظه 

الجيولوجيين في العقد السابع 
عشر والثامن عشر بأن هناك 

حفريات اختفت وظهرت حفريات 
أخرى وهذا يوضح أن الكائنات تتغير 

على مر العصور. 
 ثم يبدأ بذكر العالقات البيئية  ـ

المتواجدة بين الكائنات وبيئاتهم 
والتي ظهرت بكثرة في القرن 
العشرين ويراجع مصطلحات 

النظام البيئي والهرم الغذائي 
والشبكة الغذائية ويذكر دور 

العالم )آرثر تانسلي، ١٩35( في 
وضع أساسيات هذا العلم.

وفي النهاية، يذكر تطور هذه  ـ
األنظمة من خالل استخدام 

معادالت رياضية إلذاعة التغيرات 
السكانية.
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شرح النشاط: 

يبدأ الميسر بعمل خريطة ذهنية 
ويضع في المنتصف »علم البيئة 

الحديث« ثم يذكر العلوم المتفرعة 
من هذا العلم: علم الحيوان، وعلم 
النباتات واعتماده على ًكال من: علم 

الجيولوجيا، علم دراسة شكل األرض 
»geomorphology«، علم المناخ، 

علم الكيمياء والفيزياء وعلم الجينات 
وعلم االجتماع ثم يضع كيف يؤثر 
علم البيئة على القرارات الحكومية 

المختصة بحياة المدينة والتحضر 
ووسائل المواصالت والنمو االقتصادي 
ثم يذكر التحديات المتمثلة في تغير 

المناخ، ارتفاع منسوب مياه البحار، 
تدمير البيئات، انقراض الكائنات والتلوث 

ونقص مصادر المياه و ُيذكرأن كل 
هذه العناصر هى عوامل مرتبطة 

بعلم البيئة والعلوم اإليكولوجية. 
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يبدأ بعدها الميسر برسم خط زمني 
وفي هذا الخط يستعرض بطريقة 
مبسطة قصة تاريخ نظرية التطور: 

١7٨5: قال جيمس هوتن إن ُعمر األرض 
أكبر مما نصدق وان القشرة األرضية 

تتغير باستمرار.

1809: نقد جين-بابتيست المارك ان 
تغير الحيوانات الستخدام اعضائهم 
بطرق مختلفة ُتحفز فكرة الطفرات 

 الجينية أو التشوه على مر األجيال. 

1813: وضع جورج كوفير مقترح ان 
الحفريات هي عبارة عن بقايا كائنات 

 منقرضة بسبب حوادث كارثية أرضية.

1823: اكتشاف الهاوية ماري اننينج 
 first intact( أول بليسيصور سليم

 .)plesiosaur 

1831: بداية الرحلة البحرية التي 
قام بها تشارلز داروين والتي امدته 

بمعلومات عديدة ووضع منها نظرية 
 التطور باالنتخاب الطبيعي.

1859: نشر كتاب داروين على أصل 
 األنواع عن طريق األنتقاء الطبيعي. 

1866: تجربة ميندل عن الهجين 
 النباتي وبداية اكتشاف علم الجينات.

1953: اكتشاف كريك وواتسن من 
جامعة كامبريدج لشكل الحمض 

 النووي. 

1976: دراسات البيولوجي ريتشارد 
دواكنس عن الجين ااألناني الذي أضاف 

 مجال جديد للبحث في علم الجينات.

2003: بداية مشروع الشفرة الوراثية 
البشرية وإنتاجه المخطط الجيني 

البشري.
 

عند عرض الخط الزمني على الميسر 
تشجيع المشاركين والمشاركات 

أن يقرأوا عن النظريات التي وضعها 
السابقين دون االستباق في وضع 

أحكام غير مستندة عن القراءة وان 
يضع قواعد على عدم الحكم عن أًيا 

من النظريات. 
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بعد وضع الخط الزمني، يبدأ الميسر 
في الحديث عن التفكير العلمي 

التي يتبعه العلماء والباحثين ويوضح 
دور الهواة في البحث العلمي وأن 
االكتشافات قد تأتي من الصدفة  

وأن البحث العلمي أولى خطواته 
هي توسيع الرؤية ومشاهدة األشياء 
من جوانب عديدة ووضع االفتراضات 

واختبارها هي أهم األشياء التي 
يتبعها العالم .

مصطلحات: 

)نظرية التطور-
 )evolution theory 

)نظرية توحيد األرض- 
)uniformitarianism

)selfish gene -الجين األناني( 

)DNA -الحمض النووي(

)مشروع الجينيوم البشرية-
)human genome project 

)األنتخاب الطبيعي-
.)natural selection 

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشارك والمشاركة التوصل إلى 

ًكال من:

تحديد منهجية البحث العلمي. ـ
رؤية لدور العلماء في وضع  ـ

أساسيات علوم البيئة وفهم 
أفضل لمحيطنا.

تشجيع للقيام بدور بحث علمي. ـ

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-50042500
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/uniformitarianism/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/uniformitarianism/
https://www.nature.com/articles/529462a.pdf?origin=ppub
https://www.nature.com/articles/529462a.pdf?origin=ppub
https://www.britannica.com/science/DNA
https://www.youtube.com/watch?v=aP96C-YJCzA
https://www.genome.gov/human-genome-project
https://www.genome.gov/human-genome-project
https://ar.wikipedia.org/wiki/اصطفاء_طبيعي
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/natural-selection/


نشاط
 “ألوان عديدة”
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نشاط »ألوان عديدة« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ١5 دقيقة )ربع ساعة(.

األهداف: فهم معنى التنوع الحيوي.

األدوات المستخدمة: أوراق ملونة 
)دائرة االلوان( .

شرح النشاط: 

يبدأ الميسر النشاط بسؤال  ـ
المشاركين والمشاركات عن 

لونهم المفضل، ثم يقوم بتوزيع 
الوان عليهم وورق.

يطلب الميسر من المشاركين  ـ
والمشاركات تخيل اللون بأشياء 

حسية مثل: طعم اللون وملمس 
اللون ورائحة اللون وصوت اللون. 

بعد هذا يطلب منهم رؤية هذا  ـ
اللون على كائنات أخرى من خالل 

سؤالهم عن أين يمكن أن نرى هذا 
 اللون فى الطبيعة.

و يطلب منهم دمج اللون  ـ
المفضل مع لون احدى زمالئهم 
المفضل و يضعوا اختيارات لرؤية 

هذا اللون على كائنات مختلفة.
مع االنتهاء من النشاط يطلب  ـ

منهم رسم مبسط وتلوين 
للكائنات التي ترتدي هذا اللون فى 

البيئة.
بعدها يبدأ الميسر بشرح مفهوم  ـ

التنوع الحيوي وهو ُيعرف أيًضا 
بالتنوع الحيوي أو األحيائي، وهو 

عبارة عن التنّوع في مختلف أبعاد 
الطبيعة الحّية وأشكالها ويمكن 
تعريف التنّوع البيولوجي أيًضا بأّنه 

ذلك التفاعل الناشئ بين جميع 
الكائنات الحّية في وسط بيئي ما، 

الذي يبدأ من الكائنات الدقيقة 
وينتهي عند الكائنات الضخمة 

كالحيتان واألشجار وغيرها، 
ويشمل ذلك كافة المناطق فوق 
سطح األرض ومن بينها الصحاري 

 والمحيطات واألنهار والغابات. 

في نهاية النشاط يقوم  ـ
المشاركين والمشاركات بعرض 

للكائنات التي بحثوا عنها ووضع 
أسمائها جانبها ووضع لوحاتهم 

على الحائط.  

http://دائرة الالوان
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مصطلحات:

التنوع الحيوي
biodiversity

المخرجات التعليمية:
 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من:
تعريف التنوع الحيوي. ـ
رؤية الختالف الكائنات الحية في  ـ

درجات األلوان وكيف يتم التناغم 
بين كل هذه الكائنات.

22



نشاط
“الحقيبة الذهبية”
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نشاط »الحقيبة الذهبية« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ١5 دقيقة )ربع ساعة(.

األهداف: معرفة قيمة التنوع الحيوي. 

األدوات المستخدمة: ستيكي نوت 
)مالحظات الصقة(

شرح النشاط: 

يسأل الميسرالمشاركين  ـ
والمشاركات عن أهمية الكائنات 
المحيطة بهم وقيمتها )عصف 

ذهني( 
يترك الميسر وقت للمشاركين  ـ

والمشاركات بالتفكير في قيمة 
هذه الكائنات )دقيقتين( ويطلب 

منهم كتابتها على )مالحظات 
الصقة(استيكي نوت ووضعها في 

مكان. 
ثم يقوم الميسر بتقسيم قيم  ـ

التنوع البيولوجي إلى ثالث مظالت:
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قيمة أساسيةقيمة اقتصاديةقيمة جوهرية

قيمة نفعية: أساسية.قيمة استهالكية محلية.سلع: غذاء ووقود وأدوية.

خدمات: تلقيح وإعادة 
تدوير وتثبيت النيتروجين.

قيمة إنتاجية: حفاظ على 
التربة والموارد المائية 

وطرق للتخلص من 
المخلفات.

قيمة طبيعية: 
استكشاف.

معلومات: الهندسة 
الوراثية والتطبيقات 
البيولوجية والعلوم 

البحتة.

قيمة اقتصادية 
مستقبلية.

قيمة بيئية: تأمل وجمال.

سيكولوجية وروحية: جزء 
روحي وديني وجمالي.

قيمة وجودية: قيمة 
دفع الناس من أجل بقاء 

األنواع.

قيمة جمالية /رمزية /
إنسانية.

ثم يطلب من المشاركين  ـ
والمشاركات توصيل القيم 

بالمظالت والنقاط التي ترتبط بها 
ويسترجع جزء اقتصاديات البيئة 

 وارتباط هذا الجزء بما سبق دراسته.

ويوضح أهمية استرجاع قيمة  ـ
التنوع الحيوي وتحديد تحت أي 

قيمة تندرج ألن هذا هو بداية لوضع 
خطة الحفاظ على األماكن والتنوع 

الحيوي. 
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مصطلحات:
 

)وجود طبيعي- 
 )intrinsic existence

)utilitarian -نفعي(

)humanistic -إنساني(

)naturalistic -طبيعي(

)وجود اقتصادي-
 )economic existence 

26

المخرجات التعليمية:
 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
تحديد شكل قيمة التنوع الحيوي  ـ

في بيئتنا المحيطة.
 أن يكون لدينا مسئولية تجاه  ـ

الكائنات المحيطة بنا.



نشاط
“الهرم الملون”
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نشاط »الهرم الملون«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ١٠ دقائق.

األهداف: التعرف على مستويات 
التنظيم للتنوع البيولوجي.

االدوات المستخدمة: لوحة أو سبورة 
ورقية.

شرح النشاط: 

يصنف الميسر أنواع التنوع البيولوجي 
طبًقا للتسلسل الهرمي المحدد وهو:

 
التنوع الوراثي: ويشمل كل  ـ

الموروثات الجينية لألنواع.
التنوع العضوي: االختالف في  ـ

االشكال وفسيولوجية اإلنسان 
والسلوكيات للكائنات.

التنوع السكاني: االختالف في  ـ
 العدد والتطور.

تنوع االنواع: النوع بضم كافة  ـ
األنواع الموجودة داخل إقليم ما، 
بالرغم من وجود تباين بين األنواع 

في وسط بيئي ما.
تنوع المجتمع البشري: تغير  ـ

التعامل بين الكائنات في 
المجتمعات المحيطة.

التنوع البيولوجي الجغرافي: تغير  ـ
التطور التاريخي في الكائنات الحية 

في نطاق جغرافي معين. 
تنوع المناظر الطبيعية والبحرية:  ـ

االختالف طبًقا األماكن والكائنات 
المقيمة حول المناظر الطبيعية 

والبحرية.
تنوع األنظمة البيئية: يعد صعًبا  ـ

بسبب تداخل بين األنظمة البيئية 
الموجودة حولنا. 
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مصطلحات:

 )genetic diversity -التنوع الوراثي(

)التنوع العضوي -
  )organismal diversity

)التنوع السكاني-
 )population diversity

  )species diversity -تنوع األنواع(

 community -تنوع المجتمع البشري(
  )diversity

)التنوع البيولوجي الجغرافي- 
)geographical biodiversity

 
)تنوع المناظر الطبيعية والبحرية- 

 landscape and seascape
  (diversity

)تنوع األنظمة البيئية- 
)ecosystem diversity

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من:
التعرف على أقسام التنوع  ـ

البيولوجي للكائنات 
رؤية اختالف الكائنات وتنوعها  ـ

البيولوجي وعالقة هذا بجغرافية 
المكان. 



نشاط
“عالقات ليست سامة”
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نشاط »عالقات ليست سامة«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة.

األهداف: صياغة عالقات الكائنات 
ببعضها البعض وخاًصا عالقات 

الفريسة والمفترسين.

األدوات المستخدمة: صور الكائنات 
)مطبوعة سابًقا من نشاط ابن هرمك( 

شرح النشاط: 

يبدأ الميسر بتوزيع صور بها أشكال 
زعانف ذيلية لألسماك اآلتية:

https://docs.google.com/document/d/1uzWguZuFNvWUdZcX_4-ANiezxteHvWMuTEdMMEFeal0/edit
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يطلب  الميسر من المشاركين  ـ
والمشاركات أن يتخيلوا من هذا 

السمك أكثر سرعة وما دور اشكال 
الزعانف في حياة السمك؟ )جزء 
مناقشة( حيث أن شكل الزعنفة 

يساعد السمك على أن يكون أكثر 
سرعة وتأقلم في حياته. 

بعد هذا يبدأ الميسر بشرح مفهوم  ـ
التأقلم في البيئة وهي أن يقوم 

الكائن بتعديل في إحدى عملياته 
الحيوية ليقدر على الحياة في بيئة 

معينة.
بعد هذا الجزء يقوم الميسر  ـ

بعرض صور لكائنات مثل: الجمل 
ويشرح كيف يقوم بالتأقلم 

مع البيئة الصحراوية من خالل 
استخدام حواف أرجله للمساعدة 

في السير طوًيال، ويشرح كيف 
يقوم األخطبوط بالتأقلم من 

خالل استخدام استخدام مظهر 
زائف مماثل للشيء الذي يجلس 

 عليه.

يستطيع الميسر استخدام أمثلة 
مختلفة من أشكال تأقلم الكائنات: 

يطلب الميسر من المشاركين  ـ
والمشاركات ذكر الكائنات التي 

تكون على قمة السلسلة الغذائية 
)المفترسين( وهم: التماسيح 

واألسود والنمور والقروش والدببة 
والذئاب والصقور والعقارب.

ثم يطلب منهم ذكر الكائنات  ـ
التي يفترسها هؤالء المفترسين 

)عصف ذهني(.
ويطلب منهم تخيل أنفسهم  ـ

مكان هؤالء الفرائس.
ثم يتركهم لوضع خطة دفاع  ـ

عن أنفسهم ويطلب منهم عرض 
هذه الخطة. 

بعد هذا النشاط، يوضح الميسر 
العالقة بين الفريسة والمفترسين 

من خالل هذا الرسم البياني الماثل 
أمامكم: 
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بعد هذا يوضح أن العالقة بين  ـ
الكائنات متكافئة وأنه ال يوجد 

عالقات سامة بين الكائنات في 
البيئات المختلفة فكل الكائنات 

تعتمد على بعضها البعض 
والعالقات اآلتية توضح التفاعالت 

التي تتم داخل السلسلة الغذائية 
بين الكائنات: 

عالقة تبادل منفعة: فكل  ـ
كائن يعيش ُيقدم خدمة 

لآلخر، كالهما مستفيد من 
اآلخر )دور الحشرات في تلقيح 

النباتات واالستفادة من النباتات 
كمصدر غذاء(. 

عالقة تطفل: كائن يعيش  ـ
على خير كائن آخر، كائن واحد 

مستفيد )دور البعوض مع 
االنسان(.

عالقة تكافل: كائن يكفل  ـ
كائن آخر، استخدام الضفادع 

لألشجار كظل. 
عند نهاية هذا النشاط،  ـ

يسترجع الميسرمع المشاركين 
والمشاركات دور الكائنات في 
شبكة الحياة وان كل الكائنات 

مرتبطة ببعضها وأنه علينا الحفاظ 
عليها جميًعا وان أي شئ يختفي 

يؤثر على باقي النظام البيئي. 

مصطلحات:
 

  )parasitism -تطفل(
)mutualism -تبادل منفعة(
 )commensalism -عايش(

 )symbiosis -التكافل(
  )adaptation -التكيف(

)caudal fins -زعانف ذيلية(

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
تحليل العالقات بين الكائنات  ـ

)تكافل وتطفل وتعايش(. 
كيفية مقاومة الفرائس  ـ

للمفترسين. 
إدراك الدور الكبير التي تقوم به  ـ

الفرائس لمواجهة المفترسين.
تخيل أشكال المقاومة التي يقوم  ـ

بها الفرائس فى البيئات المختلفة.
وعي بدور كل الكائنات فى  ـ

األنظمة البيئية المختلفة )ال يوجد 
كائن ليس له فائدة ويحق لنا 

استهالك كمية كبيرة منه(. 



نشاط
 “مناطق حارة” 
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نشاط »مناطق حارة« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة.

االهداف: عرض التنوع الحيوي على 
نطاق محلي و نطاق عالمي )مناطق 

حارة(. 

األدوات المستخدمة: خريطة المناطق 
الحارة العالمية .

شرح النشاط: 

يطلب الميسر من المشاركين  ـ
 Google Earth والمشاركات فتح

أو خريطة جوجل. 
ثم يطلب من المشاركين  ـ

والمشاركات تحديد أماكنهم 
على الخريطة )أماكن منازلهم( 

و يطلب منهم رسم اسكتش 
مبسط عن شكل هذا المكان.

ويطلب تحديد عدد تقريبي  ـ
للكائنات التي يشاهدونها يومًيا 

)نباتات وحيوانات(  ويطلب وصف 
دقيق لهذه الكائنات مثل شكل 

النباتات وأوصاف أوراق الشجر 
وأنواع الحيوانات.

ويطلب منهم ذكر مكان يذهبوا  ـ
إليه للترفيه )مصايف بحرية أو 

حدائق مفتوحة(.
ويطلب منهم ذكر عدد تقريبي  ـ

للكائنات ايًضا لهذه األماكن. 
ثم يبدأ الميسر بالحديث عن  ـ

األماكن الحارة ذات التنوع 
البيولوجي العالي ويوضح هذا من 

خالل الخريطة. 
وفي نهاية النشاط يطلب منهم  ـ

بناء نموذج مقترح للحفاظ على 
منطقة وكائن ونوع أو مجتمع به 
تنوع بيولوجي عالي ووضع خطة 

للحفاظ عليه. 

http://fs-1.5mpublishing.com/images/bio_build/Conservation%20International.jpg
http://fs-1.5mpublishing.com/images/bio_build/Conservation%20International.jpg
https://earth.google.com/web/
https://earth.google.com/web/
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مصطلحات: 
 

)مناطق التنوع البيولوجي - 
)biodiversity hotspots

36

المخرجات التعليمية: 

عند اإلنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من:
معرفة أماكن التنوع البيولوجي  ـ

الحارة )على الخريطة(.
تحديد الكائنات المهددة  ـ

باالنقراض.
بناء خطة للحفاظ على أماكن  ـ

التنوع البيولوجي.
التعرف على وسائل الدعم  ـ

المادي الُمقدم لمشاريع التنوع 
البيولوجي.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjxFFZHHmwCRdjFmLVGpDpQbh?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjxFFZHHmwCRdjFmLVGpDpQbh?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjxFFZHHmwCRdjFmLVGpDpQbh?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjxFFZHHmwCRdjFmLVGpDpQbh?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjxFFZHHmwCRdjFmLVGpDpQbh?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjxFFZHHmwCRdjFmLVGpDpQbh?projector=1&messagePartId=0.1


نشاط
“حريف األماكن”
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نشاط »حريف األماكن« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة. 

األهداف: 
التعرف على جغرافية مصر. 

استنتاج التغيرات التي طرأت على 
األراضي. 

تحديد الموارد التابعة والنظام البيئي 
التابع لكل نطاق من بيئات مصر 

المتنوعة. 
تحديد نقاط المحميات الطبيعية وما 

األشياء المميزة في هذه األماكن. 

األدوات المستخدمة: ورق ابيض- 
رسم خريطة مصر أو طباعتها. 

شرح النشاط: 

يطلب الميسر من المشاركين  ـ
والمشاركات رسم اسكتش 

طريقهم إلى مقر التدريب.
و يطلب منهم تحديد محيطهم  ـ

في نصف الورقة اآلخر.
يطلب منهم أن يتذكر آخر رحلة  ـ

مشي قاموا بها في محيطهم. 
ثم يقوم بمراجعة ما قاموا به. ـ
يعرض الميسر على المشاركين  ـ

والمشاركات فكرة تحليل المحيط 
الخاص بهم وكيف يعيش الناس 

مختلفين في نطاقات مختلفة.
و يطلب من المشاركين   ـ

والمشاركات التجمع على حسب 
األماكن المختلفة التي أتوا منها 

)طرق زراعية- طرق صناعية- 
طريق ماشي.( في مجموعات 

مختلفة.
ثم يطلب منهم الوقوف بناًءا على  ـ

الوقت الذي يستغرقه للوصول 
للمكان. 

يطلب من المشاركين  ـ
والمشاركات تحليل فكرة المكان 
المتوفر بها خدمة أعلى و يفضل 

الذهاب إليها.
ثم يقف الميسر في المنتصف  ـ

ويطلب من المشاركين 
والمشاركات ترتيب أنفسهم على 

حسب وقوعها شمال الميسر أو 
جنوب الميسر أم شرق أم غرب.

يطلب الميسر من المشاركين  ـ
والمشاركات الجلوس في 

مجموعات ثم يعرض خريطة 
مصر. 

https://www.google.com/maps/place/Egypt/@26.6194394,21.8566593,5z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14368976c35c36e9:0x2c45a00925c4c444!8m2!3d26.820553!4d30.802498
https://www.google.com/maps/place/Egypt/data=!4m2!3m1!1s0x14368976c35c36e9:0x2c45a00925c4c444?sa=X&ved=2ahUKEwis8PLRuqPsAhWXThUIHQ7jDTgQ8gEwD3oECAoQAQ
https://www.google.com/maps/place/Egypt/data=!4m2!3m1!1s0x14368976c35c36e9:0x2c45a00925c4c444?sa=X&ved=2ahUKEwis8PLRuqPsAhWXThUIHQ7jDTgQ8gEwD3oECAoQAQ
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و يقوم بعصف  ـ
ذهني لتذكر 

الموارد البيئية 
وأنواع األنظمة 

البيئية المختلفة 
التي تتواجد في 

مصر من على 
 الخريطة.

ثم يقوم بالسؤال  ـ
عن معنى كلمة 

محميات طبيعية؟ 
ويسأل المشاركين 

والمشاركات 
عن أين يتوقعوا 
وجود محميات 

طبيعية؟ ولماذا 
تم اإلقرار بوجود 

أماكن كمحميات 
طبيعية؟ 
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مصطلحات: 

)Nature reserve - محمية طبيعية(
  

)جغرافية مصر- 
)Egypt’s Geography

)جبال البحر االحمر- 
)Red Sea Mountains

 )Red Sea -البحر االحمر(

)البحر المتوسط - 
)Mediterranean Sea

)Nile River - نهر النيل(

)Western Desert - الصحراء الغربية(

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
المسئولية تجاه ثرواتنا الطبيعية. ـ
رؤية لتنوع المصادر الحيوية فى  ـ

مصر. 
معرفة خريطة مصر والموارد التي  ـ

تمتلكها والنظم البيئية المختلفة.



نشاط
“شجرة الحياة”
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نشاط »شجرة الحياة«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة:  ٢٠ دقيقة. 

األهداف: التعرف على أنواع الكائنات 
المختلفة في الكرة األرضية. 

األدوات المستخدمة:  موقع
 one zoom وورق. 

شرح النشاط: 

يوزع الميسر أسماء حيوانات لكل  ـ
مجموعة: بكتيريا وفطريات 

ونباتات مثمرة وجمبري وفئران 
وحشرات وبعوض  وجراد وضفادع 
وحمام وسمك ودرافيل وعروسة 
البحر والقروش والتماسيح وديدان 

وباندا ونجمة البحر. 
من بعدها يوضح الميسر فكرة  ـ

االختالف بين الكائنات وانها تكون 
إما: 

اختالف في الشكل. ـ
اختالف في الجينات. ـ
اختالف في السلوكيات.  ـ

ثم يبدأ في توضيح فكرة شجرة  ـ
الحياة )phylogenetic tree( وأنها 

طريقة تقوم بوضع الكائنات 
المختلفة بالترتيب طبًقا لدرجتها 

في التطور. 
وهذه الشجرة تقوم بهذا التصنيف  ـ

بناًءا على االختالفات الظاهرية بين 
الكائنات، مثل: 

وجود عمود فقري. ـ
كائنات ذوات دم بارد أو ذوات  ـ

دم حار. 
تتنفس الهواء أو الماء. ـ
تتغذى على لحوم وحشائش  ـ

أو االثنين.
وجود شعر او فرو.  ـ
وجود قرن.  ـ

بعد هذا يطلب الميسر من  ـ
المشاركين والمشاركات تقسيم 

الكائنات التي تم توزيعها عليهم 
ووضعهم تحت هذه النقط 

https://www.onezoom.org/life_MDtouch/@biota=93302?lang=en&img=best_any&anim=flight&ssaver=6#x579,y1127,w1.7221
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ثم يطلب منهم ان يقوموا  ـ
بوضعهم في مثل هذا التصنيف، 

بناًءا على تدرج اختالف أشكالهم 
الظاهرية يوضح أن كل مجموعة 

تنتمي لنفس العائلة يتم تسميتها 
 cluster 

على الميسر توضيح أهمية هذا  ـ
التصنيف وان بداية رسم شجرة 

الحياة هو بداية لمشاريع تصنيف 
قامت بعمل طفرات تنموية 
فى موسوعة التنوع الحيوي 

biodiversity encyclopedia 
وأنه عندما نتعرف على أنواع 

اكثر من الكائنات بفتح امامنا 
ابواب بحث للتعرف على المزيد 

من الكائنات واإللمام بأدوار هذه 
الكائنات بشكل أفضل.

ويجب التنويه إلى أهمية استخراج  ـ
جينات الكائنات للبحث أكثر ووضع 

أسماء في علم التصنيف تساعد 
 في تطبيقات أفضل من الكائنات.
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 مصطلحات:

)موسوعة التنوع البيولوجي- 
) biodiversity encyclopedia

)شجرة التوراثية النباتية- 
 )phylogenetic tree

 ) tree of life - شجرة الحياة(

 ) clusters - التجمعات(

)علم التصنيف – 
)taxonomy science 

المخرجات التعليمية:

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من:
شغف تجاه معرفة أكثر عن  ـ

موسوعة التنوع الحيوي. 
اعتبار وجود كائنات عديدة لم يتم  ـ

البحث عن مكوناتها وأنه يمكن 
االستفادة من العديد دون اإلضرار 

بالبيئة والجور على كائن معين. 
تطبيق عملي الستخدام شجرة  ـ

phylogenetic tree الحياة
 رؤية شكل التنوع من مشروع ـ

one zoom 
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https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjxFFZHHmwCRdjFmLVGpDpQbh?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjxFFZHHmwCRdjFmLVGpDpQbh?projector=1&messagePartId=0.1
https://www.onezoom.org/life_MDtouch/@biota=93302?lang=en&img=best_any&anim=flight&ssaver=6#x579,y1127,w1.7221


نشاط
“صيد السمك”
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نشاط »صيد السمك« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: 6٠ دقيقة )ساعة(. 

األهداف: 
التعرف على أنواع الكائنات في بيئة 

معينة.
رؤية دقيقة كائنات عديدة في 

مساحة صغيرة. 
التعرف على مصطلح التنوع الحيوي 

وربطه بتعريفات النظم البيئية. 

األدوات المستخدمة: يحضرالميسر 
حبال عليها عالمات لكل ١ متر ومربع 

مقاس )١ متر* ١ متر( 

شرح النشاط: 

يقسم الميسر مجموعات في  ـ
المساحة المفتوحة قبل البداية 

في شرح النشاط. 
يعطي الميسر لكل مجموعة إما  ـ

الحبل أو المربع. 
يشرح الميسر للمشاركون  ـ

والمشاركات طريقة وضع الحبال 

لمساحة عشوائية من األرض.
يطلب الميسر من هذه المساحة  ـ

العشوائية ملئ العناصر 
البيولوجية التي شاهدها 

المشاركون والمشاركات في 
المساحات المختلفة.

يعرض الميسر بعدها فكرة  ـ
المسابقة بين الفريقين وهي أن 

كل فريق يقوم بجمع كائنات أكثر 
سيكون الفائز بتجميع أكبر نقاط 

من صيد السمك. 
يترك الميسر مساحة للمشاركين  ـ

والمشاركات في البحث لمدة 
3٠ دقيقة من خالل المشي في 

مجموعات وتوثيق مشاهدات لما 
شاهدوه. 

بعد نصف ساعة يترك الميسر  ـ
المشاركين والمشاركات ليبحثوا 

في نطاق مختلف غير الذي قاموا 
بالسير فيه  ويطلب منهم البحث 

في المكان اآلخر الذي قام به 
الفريق اآلخر.

ثم يقوم بعد االنتهاء من السير  ـ
في نقطة تجمع ليبدأ كل فريق 

بعرض النقاط التي قام به ويقوم 
بالمسابقة واستعراض النتائج 

للفريق الفائز الذي قام بتجميع 
السمك األكثر.
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مصطلحات:

 )Biodiversity -تنوع حيوي(

  )fungi -فطريات(

 )bacteria -بكتيريا(

  )legumes -أوليات(

 )flowers -زهور(

)plants - نباتات(

)shrubs -شجيرات(

 )grasses -حشائش(

 )mammals -ثدييات(

 )birds -طيور(

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات  قادرين على 

ًكال من: 
الشغف تجاه معرفة كائنات  ـ

عديدة تسكن مساحة المتر مربع 
الواحدة. 

رؤية وبحث عن الكائنات.  ـ
معرفة أنواع الكائنات المختلفة  ـ

وشجرة الحياة. 
تطبيق عملي على نطاق صغير فى  ـ

بيئة صغيرة بعمل 
)phylogenetic tree( لمنطقة كل  ـ

مشارك ومشاركة.



نشاط
“المسمى الوظيفي”
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نشاط »المسمى الوظيفي« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة.

األهداف: توزيع أدوار الكائنات في 
شجرة الحياة والبيئات المختلفة.

االدوات المستخدمة: ورق طباعة 
بالجدول.

شرح النشاط: 

يوزع الميسر هذا الجدول على 
المشاركين والمشاركات ويطلب 

منهم تخيل الوظيفة التي يمكن أن 
يقوم بها هذه المجموعة: 
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مسميات وظيفية مجموعة من الكائنات

ذئاب وأسود وأفيال والقروش ونجم 
مؤشرات حيوية البحر 

الهائمات والشعب المرجانية والغابات 
أنواع رئيسية المائية

الشجر واالنسان والشعاب المرجانية 
األنواع المظلة )umbrella sp(ونقار الخشب 

 Lichen الطحالب وحزاز األشجار
مهندسو النظام البيئيوالكائنات الدقيقة

أنواع األساسالطيور الغنائية والطيور المهاجرة

ثم يبدأ في شرح أكثر لدور هذه  ـ
الكائنات ومناقشة هذه األدوار مع 
المشاركين والمشاركات من خالل 

تذكر ما تم دراسته فى الدليل 
 األول. 

يبدأ بشرح معنى األنواع الرئيسية  ـ
keystone species وان هذه 

الكائنات هم كائنات ضرورية لبقاء 
أنواع أخرى في النظام البيئي وان 

بدونهم يمكن أن ينهار النظام 

البيئي. هذه الكائنات يمكن أن 
يكونوا المفترسين »أعلى مكان 

في الهرم الغذائي لبيئة معينة«  
أو مهندسو النظام البيئي مثل 

النباتات أو الكائنات التي تقدم 
منافع متبادلة مع باقي الكائنات 

فى البيئة مثل النحل والنباتات.
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ويشرح معنى األنواع المظلة  ـ
وهي الكائنات التي يعتمد عليها 

كائن آخر وأن هذه الكائنات أغلبها 
كائنات مهاجرة وأن هذه الكائنات 

 ال تتطلب أرض كبيرة للعيش عليها. 

و يوضح معنى المؤشرات  ـ
الحيوية هي كائنات تستخدم 

لتبلغ بانطباع عن وجود ملوثات 
وتستخدم لتقديم متابعة 

أنظمة بيئية مختلفة وتكون مثل 
وجود نسب عالية من الطحالب 
 algal blooming or على المياه

.eutrophication 

و معنى كائنات حجر األساس في  ـ
البيئات وهي الكائنات التي يعتمد 
عليها جميع الهرم الغذائي مثل 

 األشجار أو المفترسات في البيئات. 

مصطلحات:

)ازدهار الطحالب –
)algal bloom

)اإلثراء الغذائي –
)eutrophication

)أنواع األحجار األساسية –
)keystone species

)أنواع المظلة –
)umbrella species

)أنواع المؤشرات الحيوية- 
 )bioindicator species

)مهندسي النظام البيئي
األكيولوجية -

)ecosystem engineers

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
فهم أدوار الكائنات المختلفة. ـ
التعرف على المؤشرات الحيوية  ـ

التي تعتبر دالئل على مشاكل بيئية 
في نطاق جغرافي معين. 

رؤية  وتقدير لدور الكائنات التي  ـ
تقوم بهندسة وإصالح بيئي.



نشاط
 “النقاط السوداء” أو

 “دموع الكائنات”
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نشاط »النقاط السوداء« أو »دموع 
الكائنات« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة. 

األهداف: 
التعرف على مصادر األفعال البشرية 

التي تحدث في البيئة وتؤثر على التنوع 
الحيوي. 

األدوات المستخدمة: مالحظات 
الصقة )استيكي نوت(.  

التحضيرات االستباقية: 
يقوم الميسر بإعداد القاعة 

لحلقة دائرية  ويسأل المشاركين 
والمشاركات عن األفعال التي يرتكبها 

اإلنسان ومن شأنها اإلضرار بالبيئة.

شرح النشاط:

يسأل الميسر المشاركين  ـ
والمشاركات عن األفعال اليومية 

التي نقوم بها ويطلب من كل 
فرد أن يكتب يومه من وقت 

االستيقاظ.
ثم يسأل المشاركين والمشاركات  ـ

أيا منهم يريد أن يعلق عن أفعاله 
اليومية ويذكر األفعال التي يقوم 

بها.
ثم يبدأ الميسر في سرد لتاريخ  ـ

االستخدام للموارد منذ أن بدأت 
الثورة الصناعية.

يعرض الميسر بعدها صورة التنوع  ـ
الحيوي لمنطقة ويذكر كائنات 

مهددة باالنقراض ويؤثر عليها 
أحداث مثل التغير المناخي مثل ما 

حدث في غابات األمازون بالبرازيل 
من حرائق سنوية تندلع هناك 

ويتأثر العديد من الكائنات في هذه 
المساحات.
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و يعرض الميسر صور لكائنات  ـ
تعرضت للخنق والضرر بوظائفها 

الحيوية بسبب البالستيك 
والمخلفات البشرية.

يطلب الميسر من كل مشارك  ـ
أن يرسم دورة حياة لألشياء التي 
يصدرها ويرميها كمخلفات إلى 
أين تنتهي وعلى من يقع الضرر 

 بعد رمي هذه المخلفات.

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
المسئولية تجاه أفعالنا اليومية.  ـ
معرفة رحلة اإلنسان على كوكب  ـ

األرض كيف بدأت وإلى أي مدى تؤثر 
على الحياة البرية.

رؤية وحل مشكالت مخلفاتنا  ـ
اليومية. 



نشاط
نشاط “المغناطيس”
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نشاط »المغناطيس«
 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية. 

المدة: ٢٠ دقيقة.

األهداف: ربط األحداث والمخاطر 
العالمية التي تحدث وتؤثر على التنوع 

الحيوي. 

األدوات المستخدمة:
أوراق لعب زرقاء و حمراء 

تحضيرات استباقية: يقوم الميسر 
بتحضير ورق أحمر وورق أزرق فى الورق 

األحمر يضع أفعال إنسانية وأحداث 
عالمية تهدد الكائنات وأثرت على 
انقراض العديد من الكائنات وفي 

الورق األزرق يضع صور للكائنات ويقوم 
بترتيبها.

https://docs.google.com/document/d/16UR_U-tb9qSiJVbH4ZjxbcFWpZEnoRmADpffthYZnic/edit?usp=sharing
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التهديداتالكائنات المهددة والمنقرضة )صور( 

الصيد الجائرالدرفيل النهري الصيني 

التغير المناخيبطة الالبرادور 

هدم المنازلسمك السلمون 

مسابقات صيدبقرة البحر

صيد من أجل االستفادةالجراد
 من الزيوت و الجلود

تحويل المأوى إلىالذئب التسماني
 طرق صناعية اخرى

علجوم ضفدع
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شرح النشاط: 

يقسم الميسر المشاركين  ـ
والمشاركات إلى مجموعتين 

ويعطي كل مجموعة مجموعة 
الكروت.

بعدها يطلب من كل مجموعة  ـ
البحث عن سبب انقراض الكائن 

وما التهديد الذي قابله وأدى إلى 
انقراضه.

فى هذا الوقت يترك للمشاركين  ـ
والمشاركات المساحة على البحث 

والنقاش عن الكائنات المهددة 
والمنقرضة لمدة ١٠ دقائق. 

بعد هذا النشاط يقوم الميسر  ـ
بعرض األفعال البشرية ويقوم 

بتصحيح المعلومات عن كل كائن 
وماذا يواجه.

حيث ان بقرة البحر تعرضت لصيد  ـ
جائر من أجل االستفادة بالزيوت 

كما أن اقرض الجلود والجراد 
بسبب تحويل المأوى الزراعي إلى 

بيئة عمرانية. وانقرض الذئب بسبب 
مسابقات الصيد، والضفدع بسبب 

التغير المناخي.
في هذا النشاط على الميسر عرض  ـ

الكائنات المهددة باالنقراض عالمًيا 
 IUCN REDLIST من

يطلب الميسر من المشاركين  ـ
والمشاركات وضع فكرة لحماية 

هؤالء الكائنات فى بيئاتهم وما 
هو دورنا كأفراد تجاه هؤالء.

و يطلب ذكر الشبكة الغذائية  ـ
لديهم وعلى ماذا يعتمدون 

ليربط المشاركين والمشاركات 
بأننا لنا تأثير غير مباشر على هؤالء 

الكائنات. 

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من:
المسئولية تجاه الكائنات األخرى.  ـ
التواصل بين األحداث و قياس مدى  ـ

تأثيرها. 
معرفة معلومات عن الحياة البرية  ـ

وربطها برحلة اإلنسان على كوكب 
األرض. 

https://www.iucnredlist.org


نشاط
“البالونات البيئية” 
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نشاط » البالونات البيئية« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: 3٠ دقيقة. 

األهداف: التعرف على أنواع المحميات 
الطبيعية. 

األدوات المستخدمة: باوربوينت. 

شرح النشاط: 

يعرض الميسر العشر أنواع التي قام 
االتحاد األوروبي بتصنيفها عام ١٩٨٢ 

 إلى ١٠ أنواع على النحو اآلتي: 

المحمية الطبيعية ذات الطابع . ١
العلمي: تخصص ألغراض بحث 

 علمي. 

الحدائق الوطنية العامة: مساحات . ٢
كبيرة ذات قيمة جمالية )تجمعات 

نباتية وحيوانية وتكويانات 
جيولوجية متباينة( ويسمح فيها 

الزيارة تحت المراقبة والصيد 
بحدود.  

األثر القومي الطبيعي: تكوين . 3
جيولوجي أو تجمع حيواني أو 
نباتي ذو أهمية قومية ثقافية 

أو علمية مثل: الشالالت والعيون 
والكهوف الطبيعية والتالل 

 والوديان والواحات. 

محمية المعزل الطبيعي: حماية . 	
أنواع معينة من الحيوانات والنباتات 

المهددة باالنقراض وإلتاحة 
 الفرصة لهجرات الطيور. 

محمية المناظر الطبيعية: تضم . 5
مناظر طبيعية ذات أهمية ثقافية 

أو فنية خاصة )أراضي- مياه- 
تراكيب جيولوجية( للترويج 
للسياحة واالغراض العلمية 

 التعليمية. 

محمية للموارد الطبيعية: . 6
الحماية على منطقة لصيانة 

الموارد الطبيعية غير المستغلة 
أو المكتشفة حديًثا إلجراء كافة 

 الدراسات إلتاحة االستغالل األمثل. 
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محمية الحياة التقليدية: يستخدم . 7
اإلنسان مواردها بطريقة تقليدية 
دون تغيير جذري في نمط الحياة 

 ودون خطر من تدهور الموارد. 

محمية الوارد متعددة األغراض: . ٨
حماية الثروات الطبيعية المتنوعة 

والموجودة مع ثروات اساسية 
أخرى يستخدمها اإلنسان كثروة 

قومية ألغراض التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية. 

محمية التراث القومى العالمى: . ٩
 حماية التراث العالمي. 

محمية محيط حيوي: محافظة . ١٠
على عناصر تجمعات أحيائية 

من نباتات وحيوانات وتراكيب 
جيولوجية في إطار النظام البيئي 

الطبيعي مع المحافظة على 
التباين البيئي والوراثي المتميز دون 
المساس باالستخدامات التقليدية 

 لألرض. 

ثم يقوم الميسر بعرض المحميات  ـ
التي تم إعالنها في مصر )محمية 

رأس محمد- الزرانيق وسبخة 
البردويل- األحراش- جبل 

علبة- سالوجا وغزال- أشتوم 
الجميل وجزيرة تنيس- سانت 

كاترين- الغابة المتحجرة- وادي 
األسيوطي- وادي الريان- قارون- 

قبة الحسنة- كهف وادي 
سنور- نبق- أبو جالوم- طابا- 

البرلس- جزر النيل- وادي دجلة- 
سيوة- الصحراء البيضاء- وادي 

الجمال حماطة- الجزر الشمالية 
بالبحر األحمر- الجلف الكبير- 

الدبابية- السلوم- الواحات 
البحرية- نيزك جبل كامل(. 

يطلب الميسر من المشاركين ذكر  ـ
أنواع المحميات في مصر وعن 

سبب اختيارها لهذا النوع.
ثم يقوم بفتح مساحة حرة  ـ

للبحث عن هذه المحميات. 
يكون فى هذا النشاط عمل بحث  ـ

مع إحدى ممثلين المحميات 
ليقوم الميسرين بتقييم دور 

المحميات وأنظمة اإلدارة التي 
 تطبقها كل محمية.
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و يكون هذا البحث من خالل هذه 
النقاط التي يقوم بها التقييم من 

وزارة البيئة. 
و عند االنتهاء يقوم المشاركين 

والمشاركات بوضع عالمات البالونات 
على خريطة مصر بأماكن المحميات 

 ودور كل محمية. 

6٢

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
تمكين بدور أهمية المحميات  ـ

وكيف أن نحول أماكن أكثر إلى 
محميات والحفاظ عليها.

التعرف على دور االنسان  ـ
والمنظمات الحكومية في 

الحفاظ على البيئة.
حل مشكالت األذى الذي يقع على  ـ

الكائنات وعرض طرق لمثل هذه 
الحلول. 

http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/NCSCB/Management%20effectivness/دليل%20إرشادى%20لتقييم%20فاعلية%20الادارة.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/NCSCB/Management%20effectivness/دليل%20إرشادى%20لتقييم%20فاعلية%20الادارة.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/NCSCB/Management%20effectivness/دليل%20إرشادى%20لتقييم%20فاعلية%20الادارة.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/N-protect/Protectorates2013_A3En_Ar_Existing_Future.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/N-protect/Protectorates2013_A3En_Ar_Existing_Future.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/N-protect/Protectorates2013_A3En_Ar_Existing_Future.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/N-protect/Protectorates2013_A3En_Ar_Existing_Future.pdf


نشاط
“سالحف النينجا” 
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نشاط »سالحف النينجا« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ١5 دقيقة.

األهداف: إدارة المحميات الطبيعية. 

األدوات المستخدمة: كروت بعالمات 
الممنوعات فى المحميات الطبيعية. 

شرح النشاط: 

هذا النشاط يعتمد على تطبيق  ـ
قواعد المحميات الطبيعية 

وقانون المحميات مع وضع نظام 
اقتصادي تستطيع من خالل 

المحمية بإقامة نظام مستدام 
فى إدارتها. 

يطلب الميسر تصميم اسكتش  ـ
محمية قام بزيارتها أو البحث 

عنها. 
بعدها يطلب الميسر من كل  ـ

مشارك تحديد الموارد التي تتواجد 
 في المحمية. 

يطلب الميسر من المشاركين  ـ
والمشاركات تقييم الفائدة 

المباشرة والغير مباشرة من كل 
الموارد. 

ثم يطلب الميسر من كل مشارك  ـ
ومشاركة عرض عن المحمية التي 

اختارها وتصميم نظام إدارة مبتكر 
لتحقيق نظام مستدام دون الجور 

على الثروات الطبيعية.

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
تمكين تجاه الثروات الطبيعية. ـ
معرفة عن إدارة اإلنسان وتأثيره  ـ

على البيئة. 
التعاون بين المشاركين  ـ

والمشاركات لوضع خطة تنمية 
المحميات فى مصر. 

http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/Documents/protectorates/regulations.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/Documents/protectorates/regulations.pdf


نشاط
“المصافحة”
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نشاط »المصافحة« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية. 

المدة: ١5 دقيقة. 

األهداف: عمل نموذج لمشروع تنموي 
مع الحفاظ على التنوع الحيوي. 

األدوات المستخدمة: لوحة أو سبورة 
)فليب تشارت( واالستبيان. 

شرح النشاط: 

بعد تنفيذ نشاط سالحف النينجا  ـ
يعرض الميسر فكرة المصافحة 

وهذا النشاط سيكون عبارة عن 
دمج المشاريع بين المشاركين 

والمشاركات وبعضهم.
سيتم تقسيم المشاركين  ـ

والمشاركات إلى ثالث مجموعات 
ويطلب من كل مجموعة تنفيذ 

محمية )ذات طابع علمي وأثر 
قومي وموارد يجب الحفاظ 

عليها(. 
يطلب الميسر من المشاركين  ـ

والمشاركات عرض مجمع لفكرة 

مشروع واالستقرار على مشروع 
ليقوموا بتنفيذه فى نطاق محمية 

جديدة )خيالية(.
سيقوم كل فريق ببناء وتخصيص  ـ

مساحة محمية جديدة وعرض 
خطة كاملة لتنمية هذه المحمية  

من خالل نتيجة االستبيان والعمل 
على إقامة نظام مستدام بها. 

يترك الميسر مساحة لكل  ـ
مجموعة بعرض فكرة المحمية.

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
المسؤولية تجاه مساحات األرض  ـ

المختلفة  وتعلم كيف نستغلها. 
المعرفة عن مساحات جديدة غير  ـ

مستغلة.
البحث والتواصل وبناء مساحة  ـ

جديدة.

https://docs.google.com/document/d/1Qho4O59EtR5syoHeveoO-w0fORthvKlBSf6Q1dYZGyM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Qho4O59EtR5syoHeveoO-w0fORthvKlBSf6Q1dYZGyM/edit?usp=sharing


نشاط
“جزيرة االحالم”
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نشاط »جزيرة االحالم« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة. 

األهداف: عرض للسياسات العالمية 
واالتفاقات الدولية التي تقوم بحماية 

التنوع البيولوجي.

األدوات المستخدمة: ال يوجد.

شرح النشاط: 

يقوم الميسر بعرض سريع عن  ـ
االتفاقات الدولية التي ُتقام من 

 )Link( .أجل حماية التنوع الحيوي
النسخة االنجليزية: )English Link( ـ

)Arabic link( :النسخة العربية
يذكر الميسر اتفاقية التنوع الحيوي  ـ

التابعة لمؤتمر التغير المناخي. 
يطلب من المشاركين  ـ

والمشاركات التمثيل لدول مختلفة 
والبحث عن قضايا خاصة بالتنوع 

البيولوجي. 
يختار المشاركين والمشاركات  ـ

اعالم دول ويقوموا بتمثيل دولهم 

من خالل )دول مهتمة باالقتصاد 
ودول لديها ثروات عديدة ودول 

تعاني من البطالة والدول 
المهمشة التي ال يوجد لديها 

موارد ودول ُتستخدم كمساحة 
لدفن النفايات الخطرة ودول بها 

تدمير على أثر حوادث طبيعية( 
في هذا النشاط يطلب الميسر من  ـ

المشاركين والمشاركات البحث 
عن اسم المشكلة في الجرائد 

العالمية والمحلية.
يطلب من المشاركين والمشاركات  ـ

عرض وجهات نظرهم على غرار 
هذا التمثيل.

ويتم اختيار شخص من المشاركين  ـ
والمشاركات إلجراء المناقشة 

 وتطبيقها. 

 مصطلحات: 

اتفاقية التنوع البيولوجي )اتفاقية  ـ
األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
تغير المناخ( واتفاقية باريس - 

 convention on )biodiversity
 UNFCCC and Paris

 agreement 

 ـ

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjxFFZHHmwCRdjFmLVGpDpQbh?projector=1&messagePartId=0.1
https://www.cbd.int/doc/articles/2002-/A-00334.pdf
https://www.un.org/ar/observances/biological-diversity-day/convention
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المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
التفكير تجاه البيئة بأكثر من  ـ

طريقة. 
النقاش والتواصل الفعال.  ـ
معرفة المؤتمرات البيئية  ـ

والسياسات واالتفاقات الدولية 
التي تقام من أجل دعم البيئة. 

6٩



نشاط
“ربط الحلقات”
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نشاط »ربط الحلقات« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة.

األهداف: صيانة التنوع الحيوي 
وفكراالستدامة في إدارة األعمال 

الجديدة. 

األدوات المستخدمة: ورق وباوربوينت.  

تحضيرات استباقية: 
يقوم الميسر بذكر سلوكيات  ـ

المراكب اليابانية واستخدامها 
شباك الجر لصيد األسماك في 

مواسم تم اإلقرار بمنع صيد 
السمك فيها.

و يذكر ما يتعرض له السالحف  ـ
عند وضع بيضها فى أماكن 
معينة وأنهم يحتاجون إلى 

مساحة واسعة وحرية فى الحركة 
ولكنهم دوًما ما يواجههم 

عقبات بشرية بسبب قرب المنطقة 
االقتصادية من مكان وضع بيضها. 

يذكر الميسر أن هناك رجال أعمال  ـ
سيقومون ببناء فندق جديد وقد 

أقروا بناء هذا الفندق في مساحة 
واسعة أمام البحر و هذه المساحة 

يتواجد بها أشجار المانجروف 
وهذه األشجار لها أهمية بيئية 

عظيمة وأهمية للبنية التحتية ألنها 
تمنع تآكل الشواطئ. 

و يقوم بتقسيم المشاركين  ـ
والمشاركات إلى 3 مجموعات 

ويطلب من كل المشاركين 
والمشاركات التفكير فى هذه 

المشاكل وكيف يمكن أن يتم 
عرض حلول لها. 

 
شرح النشاط: 

في كل مجموعة على المشاركين  ـ
والمشاركات وضع خطة لحماية 

األسماك فى البحر األحمر فى 
buffer zone مناطق عازلة
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ويعرض الميسر كيف لهذا ان يكون 
صعب بسبب القوانين الدولية التي 

تربط المساحات البحرية بعضها 
ببعض.

 يضع الميسر الشكل األعلى كرسم 
ويطلب من المشاركين والمشاركات 
أن يصمموا شكل مشروعهم داخل 

المحميات في هذا اإلطار ويضعوا 
خطة اقتصادية بديلة للحد من الجور 

على البيئة والثروات الطبيعية
.worst case scenario setting

مصطلحات:

مناطق عازلة ومناطق التحول – 
 )buffer zone and transition area(

المخرجات التعليمية: 

عند اإلنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
سلوك: مسؤولية تجاه الكائنات  ـ

األخرى.
معرفة: بأسماء المناطق ورحلة  ـ

الحفاظ على الحياة البرية.
مهارة: رسم ورؤية لكل الكائنات  ـ

المحيطة والمتضررة من أفعالنا.
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نشاط
“مصاصات التلوث”
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نشاط »مصاصات التلوث« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية. 

المدة: ١5 دقيقة. 

األهداف: التعرف على أهم مصادر 
البيئة التي تقوم بالحفاظ على التنوع 
الحيوي وتستضيف أكبر مساحة من 

الكائنات. 

األدوات المستخدمة: ال يوجد.

شرح النشاط: 

يبدأ الميسر بتوضيح دورة الكربون  ـ
في البيئة من خالل هذا التوضيح: 
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يعرض الميسر األماكن األكثر  ـ
امتصاًصا للكربون في البيئة 

المصرية 
Seagrass Beds and Blue  ـ

Carbon
SeaGrass Grow ـ
ثم بعدها سيعرض صور بيئات  ـ

الشعاب المرجانية والحشائش 
البحرية وبيئات المانجروف.

و يبين أهمية هذه البيئات فى حيث  ـ
انهم يستضيفون أكبر نسبة من 

الكائنات بداخلهم وبهم تنوع 
حيوي من الكائنات كثير.

يترك الميسر المشاركين  ـ
والمشاركات فى مجموعات 

على أن يقوموا بالبحث من خالل 
الفيديوهات لرؤية الكائنات التي 

تعيش في هذه البيئات.
على أن تقوم كل مجموعة برسم  ـ

شبكة غذائية تربط الكائنات 
وبعضها في كل بيئة.

و بعد ذلك يعرض مصطلح  ـ
carbon sequestration وعن 
اهتمام القادة البيئيون به وما 

هي المصادر األخرى التي تقوم 
بنفس الدور )دور األشجار والغابات 

 والنباتات( 

يشرح الميسر معنى الكربون األزرق: ـ
 وهو الذي يمتص نسبة  ـ

الكربون في الشواطئ 
والبيئات البحرية.

والبيئات الشاطئية البحرية  ـ
تتمثل في: أشجار المانجروف 

ومستنقعات المد والجزر 
والحشائش البحرية. 

هذه البيئات هي تعد بمثابة  ـ
معادلة للحفاظ على البيئات 

من آثار ضارة من التغير 
المناخي.

تقوم هذه البيئات بامتصاص  ـ
الكربون في تربتها.

https://www.youtube.com/watch?v=4Ug1IGPEPoQ
https://www.youtube.com/watch?v=4Ug1IGPEPoQ
https://www.youtube.com/watch?v=4Ug1IGPEPoQ
https://www.youtube.com/watch?v=SxFzVJED6VA
https://www.youtube.com/watch?v=SxFzVJED6VA
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مصطلحات:

الكربون األزرق
)blue carbon(

عزل الكربون
)carbon sequestration(

التحكم في الكيوتو
)Kyoto  control(

احتجاز الكربون والتخزين
 )carbon capture and storage(

مبادرة الكربون األزرق
)blue carbon initiative(

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
شغف تجاه معرفة أكثر عن البيئة  ـ

والثروات.
معرفة الحياة البرية ودور  ـ

الحشائش البحرية وأشجار 
المانجروف.

التواصل ورسم شبكات العالقات  ـ
بين الكائنات.

معرفة عن مبادرات لدعم  ـ
ممصات الكربون الزرقاء. 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/blue_carbon_issues_brief.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/blue_carbon_issues_brief.pdf
https://www.thebluecarboninitiative.org
https://www.thebluecarboninitiative.org


نشاط
“أنا قنفد!”
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نشاط »أنا قنفد!« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة. 

األهداف: كيفية القيام بحملة بيئية 
لتوجيه رؤية العامة إلى الكائنات 

بشكل مختلف  ومعرفة أساسيات 
مهارات التواصل البيئية. 

األدوات المستخدمة: باوربونت. 
 

تحضيرات استباقية: 
يطلب الميسر من كل مشارك 
ومشاركة صور حول المنطقة 

المفضلة لديه والتي يراها المشارك 
توضح العالقة بين اإلنسان والبيئة من 

حوله. 
هذا النشاط هو شخصي ويكون 

بتمثيل فني من خالل اختيار مكان 
وفيديو وصورة واغنية أشياء فنية تعبر 

عن رؤيته للبيئة من حوله.
و يبدأ الميسر بعرض مقدمة عن 

فكرة خلق تجربة بيئية وإن هدف هذا 
النشاط هو التعرف على البيئة من 

حولك من خالل رؤيتك لنفسك وهذه 

الرؤية ستأتي إليك على فائدة التواصل 
البيئي وأن هذا التواصل هو الوجهة 

التي ستحدد رؤيتنا للمشاكل البيئية. 
يطلب الميسر من المشاركين 

والمشاركات التقسيم إلى 5 
مجموعات ثم يقوم بإعطاء كل 

مجموعة المظروف المتواجد فيه 
طرق التواصل البيئية المختلفة 

)بالغيات بيئية وحوارات بيئية وإعالم 
بيئي وصحافة ومشاركة عامة 

لتشجيع اتخاذ قرارات بيئية  وتواصل 
من خالل منصات التواصل االجتماعي 

والتعاون البيئي(.
 

شرح النشاط: 

يسأل الميسر المجموعات عن  ـ
األسئلة التي يريدوا أن يضعوها 

للناس من خالل نشاط البيئية: 
)سؤال من الناس على البيئة 

ومناظرة عن قضية بيئية وتعاون 
تجاه حل مشكلة بيئية ورثاء على 
كائنات واحتفال بيئي ونشر حملة 

بيئية(. 
ثم بعدها يسأل كل مجموعة  ـ

عن الفئة المستهدفة من هذه 
الحركة: )مجتمعات والمجتمع 

العلمي ومجموعات بيئية وشركات 
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ربحية وجماعات ضد الجمعيات 
البيئية واإلعالم والصحافة البيئية 

والعامة(. 
يطلب الميسر من المشاركين  ـ

والمشاركات أن يقوموا بتحديد 
الوسيلة التي يتم بها التواصل: 
)اتصال إنساني بطريقة اتصال 

رمزي وسلوكيات وعقائد خاصة 
بالبيئة ومخاطبة العامة(. 

من خالل هذه األسئلة يتعين  ـ
على المشاركين والمشاركات 

وضع أجندة بتحديد أهمية هذا 
التواصل وتحديد هدف ذكي 

يسهل التعامل معه وهذه 
األجندة تتضمن النقاط اآلتية: )في 

ماذا ُيصدق الجمهور؟ و ما الذي 
يفكرون فيه؟ وما تأثير اإلعالم 

عليهم؟(. 
يطلب الميسر من المشاركين   ـ

والمشاركات تحديد اتجاه األصوات 
فى المجتمعات وتحديد في أي 
وجهة ستذهب الحركة: )حفاظ 

على البيئة والمحافظة على 
الثروات وعدالة بيئية والحفاظ على 

صحة اإلنسان(. 
بعد هذا النشاط يطلب الميسر من  ـ

كل مجموعة أن يكتب اتجاه جديد 
لخريطة التواصل بينه وبين الفئة 

المستهدفة من حركته البيئية 
وعليه أن يضع هذا االتجاه على 
هيئة )كتابية وصور وتصميمات 

وغناء وحديث(. 
بعد هذا النشاط يطلب الميسر من  ـ

المشاركين والمشاركات أن يقوموا 
بوضع شكل للمشاركة بين 

أطراف من العامة و هذا سيكون 
من خالل: )هيئة استشارية من 

المواطنين ومشاركة على موارد 
طبيعية  ومشاركة مجتمعية( 

عند االنتهاء من هذا النشاط  ـ
سيكون على الميسر ان يلهم 

المشاركين والمشاركات إلى 
تنفيذ الحملة التي قاموا بها وان 

يحكواعنها واأللتزام تجاه تنفيذها. 
يوضح الميسر ضرورة عمل شيء  ـ

بيئي وله تأثير على فئة معينة وأن 
هذا النشاط يجب أن يكون له )تأثير 
عاطفي وتأثير مميز ويوضح شكل 

صراع لشئ معين ومحدد بوقت 
 معين( 
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ثم يقوم بتوضيح أن هناك طرق  ـ
معينة لتطبيق األجندة من خالل: 

شرح احداث ذات معنى خاص  ـ
بالبيئات. 

اتخاذ شكل نمطي الرسال  ـ
رسائل معينة. 

تضييق المساحة لشرح أشياء  ـ
ثقافية وكيفية التأثير عليها 

بيئًيا. 
يذكر الميسر حملة  ـ

Ananimalunscience# ومدى 
تأثيرها على رؤيتنا للحيوانات 

وفائدة استخدام شكل الحيوانات 
كسياق للدعاية للبيئة وتبني 

قضاياها و يذكر سبب تسمية 
النشاط ب )أنا قنفد!( 

مصطلحات: 

تواصل بيئي
 Environmental communication

صحافة بيئية
environmental press

سلوكيات بيئية
environmental behaviors

اتصال رمزي 
 symbolic communication

 

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
التمكين تجاه تبني قضية بيئية  ـ

معينة. 
حل مشكالت البيئة بطريقة إدراك  ـ

أهمية الحياة البرية واتصال جميع 
األشياء ببعضها. 

معرفة مهارات التواصل األساسية  ـ
واستخدام الطرق األكثر تناسًبا في 

القيام بحمالت بيئية.



نشاط
“مهمة صعبة”
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نشاط »مهمة صعبة« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة مفتوحة 
لجميع الفئات العمرية.

المدة: 3٠ دقيقة )نصف ساعة(.

األهداف: حفاظ على الكائنات والبيئات 
المختلفة واألنظمة البيئية من خالل 

دراسة أنواع التهديدات وعمل مشروع 
جماعي لحل المشكلة. 

األدوات المستخدمة: ورق وصندوق 
المكتبة. 

شرح النشاط: 

يقسم الميسر المشاركين  ـ
والمشاركات إلى أربع مجموعات 

ويوزع أوراق على كل مجموعة.
ثم يطلب من كل مجموعة ذكر  ـ

تحدي بيئي في محيطهم ويطلب 
منهم ذكر الكائنات المتضررة من 

هذا التحدي وأسباب وجود هذه 
 المشكلة.

ثم يبدأ بطلب بناء نموذج في  ـ
مساحة واسعة مختارة بجانب 

مصدر مياه وبناء مدينة ومجتمع 
جديد. 

بعد هذا يكون عليهم تحديد  ـ
الكائنات ومعرفة ثروات المكان 

ومعرفة كيفية االستفادة منها 
وتحديد مصادر التلوث التي 

ستكون متواجدة بعد العمران.
ثم يطلب منهم بناًءا على ما تم  ـ

فى الجلسات السابقة بناء هذا 
المشروع وتحديد كل جوانبه وذكر 

كيف سيتمكن من تخطي هذه 
المرحلة.

بعدها يعرض كل المشاركين  ـ
والمشاركات مشاريعهم 

ومناقشة خطة التنمية 
المستدامة له.

ثم يطلب الميسر الممثلين  ـ
بإقامة نموذج محاكاة لمؤتمر من 

المؤتمرات للحفاظ على التنوع 
الحيوي ويطلب من المشاركين 

والمشاركات التحكيم في 
مشاريع بعضهم البعض. 
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المخرجات التعليمية: 

عند اإلنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
عمل نموذج محاكاة لبناء خطة  ـ

تنمية اقتصادية بيئية لمنطقة 
محيطة بالمشاركين والمشاركات.

تطبيق لحوار في مؤتمر عالمي عن  ـ
الخطة المستخدمة.

رؤية لحل مشكلة باستخدام  ـ
الطرق التي تم دراستها.

84



نشاط
“المهمة الغير مستحيلة” 
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نشاط »المهمة الغير مستحيلة« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة مفتوحة 
لجميع الفئات العمرية.

المدة: 3٠ دقيقة )نصف ساعة(.

األهداف: دراسة لبعض المشاكل 
التي تؤثر على التنوع الحيوي وتجربة 

لدراسة حلول تم تطبيقها عالمًيا 
ورؤية كيف يتم صياغتها لتتم فى 

سياق محلي. 

األدوات المستخدمة: جهاز عرض 
)بروجكتور(. 

شرح النشاط:

يبدأ الميسر بذكر أمثلة عالمًيا  ـ
تم تطبيقها لحل مشكلة المياه 

العذبة، مثل: التعامل مع المياه 
الرمادية  

Wastewater Treatment Water  ـ
Use

ويطلب من المشاركين  ـ
والمشاركات رؤية وشرح مبسط 

لهذا الحل 
ثم يبدأ بطرح مثال عن طرق الزراعة  ـ

المستدامة بدل من شباك الجر 
باستخدام شبكات بفتحات أكبر 

 للحد من صيد سمك صغير .

ويذكر تقنيات االستشعار عن بعد  ـ
التي يتم تطبيقها لمعرفة أماكن 

تجمعات األسماك وهجرتهم 

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/05/EGCNantesUKChap10-F.pdf
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/wastewater-treatment-water-use?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/wastewater-treatment-water-use?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/wastewater-treatment-water-use?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/wastewater-treatment-water-use?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
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الموسمية.
ويذكر صناعات البالستيك الذي  ـ

يمكن تحليله.  
يقوم بذكر أمثلة عن صناعات  ـ

بسيطة بيئية يمكن أن تتم من 
المنزل وبجهود فردية مثل: 

صناعة صابون  ـ
صناعة عطور  ـ
زراعة بلكونات  ـ
زراعة عضوية  ـ
عمل هدايا بيئية  ـ
عمل مجتمع لبيع المالبس  ـ

واألشياء المستعملة 
 بيع العجل  ـ

بعد هذا التوضيح سيترك الميسر  ـ
مع المشاركين والمشاركات 

لتحديد شكل التحدي البيئي الذي 
يواجه الحي الذي يسكن فيه وهل 

هذا التحدي فردي أم هو تحدي 
على نطاق واسع وخاص بالمجتمع 

المحيط.
ثم يطلب من المشاركين   ـ

والمشاركات وضع خطة لدعم 
فكر بيئي في هذا النطاق إما انه 
سيقوم بمبادرة فردية او مبادرة 

مجتمعية ويبني شكل الخطة 
بمنهجية )ما هي المبادرة التي 

تحب أن تتبناها؟ من سيقوم 
بمساعدتك؟ متى يمكن تنفيذ 

هذه المبادرة؟ كيف تبدأ أولى 
خطواتك؟ ماذا تتوقع؟( 

وفي آخر النشاط سيكون هناك  ـ
عدد من أفكار جديدة تم وضعها 

وسيقوم الميسر بطلب تشبيك 
بين المشاركين والمشاركات 

وبعضهم إذا تكرر شكل حملة 
 معينة.

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
تبني حملة بيئية على نطاق صغير.  ـ
إدراك قدرة األيادي الصغيرة على  ـ

إحداث تغيير. 
تقسيم المشكالت الكبيرة إلى  ـ

أجزاء صغيرة حتى يسهل التعامل 
مع هذه التحديات. 

رؤية حلول بيئية وتناول أي من  ـ
الحلول يمكن تطبيقه.



نشاط
“رحلة بحرية”



90

نشاط »رحلة بحرية« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية. 

 
المدة: 3٠ دقيقة. 

 
األهداف: دراسة التنوع الحيوي 

بالمحيطات وعالقتها بأهداف التنمية 
المستدامة )الطاقة والدواء والمعادن 

والذهب(. 
 

األدوات المستخدمة: جهاز 
العرض)البروجكتور( والعرض 

التقديمي.
 

شرح النشاط: 
 
يبدأ الميسر بتقسيم أربع  ـ

مجموعات ومع كل مجموعة 
سيكون هناك بطاقة )ذهب ودواء 

ومعادن وطاقة(. 
ثم يتحدث عن مساحة البحار  ـ

والمحيطات التي هي أكبر من 
7٠% على كوكب االرض وان هذه 

المساحة الزال بها العديد من 
 الثروات الغير مستغلة إلى اآلن.

ثم يبدأ بذكر الموارد التي تخرج من  ـ
كائنات بحرية ولها اقتصاد عالمي:

الذهب: يوجد بنسبة ضئيلة  ـ
ويحتاج تقنيات بحثية عالية 

لتقريرأماكن تواجدة وكيفية 
استخراجه. 

الدواء: يوجد بنسبة كبيرة  ـ
من الشعب المرجانية وفي 

االسفنجيات ومن كائنات 
أخرى وكل هذه الكائنات 
تحمل العديد من المواد 

التي تستخدم فى الصناعات 
الدوائية والزال كائنات عديدة 

فى المياه العميقة غير 
مكتشفة.

الطاقة: بدأ هذا التوجه منذ  ـ
١٩7٠ وحالًيا يقوم باحثون 

بتطوير خاليا طاقة باستخدام 
مياه البحر 

المعادن: توجد كمية من  ـ
الكالسيوم والماغنسيوم 

وصوديوم وبوتاسيوم 
ويورانيوم  بتركيزات عالية فى 

 البحار.

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/medicine-from-the-sea-99586066/
https://news.stanford.edu/2019/03/18/new-way-generate-hydrogen-fuel-seawater/#:~:text=Stanford%20researchers%20create%20hydrogen%20fuel,abundant%20source%20–%20for%20chemical%20energy.
https://news.stanford.edu/2019/03/18/new-way-generate-hydrogen-fuel-seawater/#:~:text=Stanford%20researchers%20create%20hydrogen%20fuel,abundant%20source%20–%20for%20chemical%20energy.
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يشجع الميسر المشاركين 
والمشاركات  بالقراءة عن المزيد عن 

الكائنات في موسوعة التنوع الحيوي

يترك الميسر المشاركين  ـ
والمشاركات البحث عن كائنات 

مختلفة وان يذكروا مكونات هذه 
الكائنات االساسية وهل هناك 

مستخرجات قد تحدث من هذا 
الكائن.

يوضح الميسر انه فى خطوة 
المشاريع القائمة على التنوع الحيوي 
يحتاج المشاركين إلى باحثين وأنهم 
يحتاجون إلى دعم تقني وأن تعلم 

هذه األشياء ليس مستحيال ولكن 
يجب أن يتم بحذر وبناءا على أبحاث 

يذكر الميسر ان هناك اشياء عديدة  ـ
تستخدم في الصناعات التجميلية 

حالًيا وأن هناك مواد عديدة تتواجد 
في البحار تدخل كمادة اولية في 

صناعات مثل هذا ويوجد مساحات 
لتمويل هذه المشاريع القائمة 

 على أشياء من الطبيعة.   

مصطلحات: 

االستخراج الحيوي
bioactive extraction

الذهب في مياه البحر
gold in seawater

الشعاب المرجانية واإلسفنج 
coral reefs and sponges

األدوية 
 medicine

ومياه البحر ومستحضرات التجميل
 seawater marine life and

cosmetics
 

https://www.researchgate.net/publication/236733568_Encyclopedia_of_biodiversity
https://www.researchgate.net/publication/237632042_Bioactive_compounds_from_coral_reef_invertebrates#:~:text=Background%3A%20As%20a%20marine%20organism,alcyoniidae%2C%20nephtheidae%2C%20xeniidae%20family.
https://www.researchgate.net/publication/237632042_Bioactive_compounds_from_coral_reef_invertebrates#:~:text=Background%3A%20As%20a%20marine%20organism,alcyoniidae%2C%20nephtheidae%2C%20xeniidae%20family.
https://www.researchgate.net/publication/237632042_Bioactive_compounds_from_coral_reef_invertebrates#:~:text=Background%3A%20As%20a%20marine%20organism,alcyoniidae%2C%20nephtheidae%2C%20xeniidae%20family.
https://www.researchgate.net/publication/237632042_Bioactive_compounds_from_coral_reef_invertebrates#:~:text=Background%3A%20As%20a%20marine%20organism,alcyoniidae%2C%20nephtheidae%2C%20xeniidae%20family.
https://www.researchgate.net/publication/237632042_Bioactive_compounds_from_coral_reef_invertebrates#:~:text=Background%3A%20As%20a%20marine%20organism,alcyoniidae%2C%20nephtheidae%2C%20xeniidae%20family.
https://www.researchgate.net/publication/237632042_Bioactive_compounds_from_coral_reef_invertebrates#:~:text=Background%3A%20As%20a%20marine%20organism,alcyoniidae%2C%20nephtheidae%2C%20xeniidae%20family.
https://www.researchgate.net/publication/237632042_Bioactive_compounds_from_coral_reef_invertebrates#:~:text=Background%3A%20As%20a%20marine%20organism,alcyoniidae%2C%20nephtheidae%2C%20xeniidae%20family.
https://www.researchgate.net/publication/237632042_Bioactive_compounds_from_coral_reef_invertebrates#:~:text=Background%3A%20As%20a%20marine%20organism,alcyoniidae%2C%20nephtheidae%2C%20xeniidae%20family.
https://www.researchgate.net/publication/237632042_Bioactive_compounds_from_coral_reef_invertebrates#:~:text=Background%3A%20As%20a%20marine%20organism,alcyoniidae%2C%20nephtheidae%2C%20xeniidae%20family.
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المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون 
المشاركين والمشاركات قادرين على 

ًكال من: 
البحث عن كائنات مختلفة في  ـ

موسوعة التنوع الحيوي. 
معرفة المواد الخام التي تخرج من  ـ

كائنات.
التشجيع على البحث فى الكائنات  ـ

ورؤية فرص في مجال استخراج 
التجميل واألدوية. 

معرفة ضرورة تقييم دور الكائنات  ـ
في البيئة واستخدامها في ما ال 

يضر بنسبتها.
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موسوعة التنوع الحيوي
 https://www.researchgate.net/publication/236733568_Encyclopedia_

of_biodiversity

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/BIODIVERSITY_
FACTSHEET.pdf 

http://www.fao.org/3/i3157e/i3157e11.pdf 

ادارة المحميات الطبيعية
 https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/marine-protected-

area/ 

اساسيات االستزراع المائي
 https://oceanservice.noaa.gov/facts/aquaculture.

html#:~:text=Aquaculture20%is20%breeding2%C20%raising2%C20%
and,of20%threatened20%or20%endangered20%species. 

قراءة أفضل عن التنمية المستدامة
 https://sustainabledevelopment.un.org/content/

documents/20%21252030Agenda20%for20%Sustainable20%
Development20%web.pdf 

كتيب  USAID عن التنمية المستدامة 
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/

SDGs_Booklet_Web_En.pdf 
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دور الكربون في امتصاص الملوثات
https://www.usgs.gov/faqs/what-carbon-

sequestration#:~:text=Carbon20%sequestration20%is20%the20%
process,of20%reducing20%global20%climate20%change. 

https://www.britannica.com/technology/carbon-sequestration 

Darwin: origin of species كتاب
 https://g.co/kgs/dn2LJV

انفوجراف خارطة المحميات الطبيعية في مص
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/--1/2817166/انفوجراف

خارطة-المحميات-الطبيعية-في-مصر

محاضرات جامعة Yale على يوتيوب عن التطور، علم البيئة والوراثة
 https://www.youtube.com/watch?v=VjgHd6HKtvE&list=PL6299F319534

9CCDA 

Phylogenetic tree
 https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/

hs-evolution/hs-phylogeny/a/phylogenetic-trees#:~:text=A20%
phylogenetic20%tree20%is20%a,a20%series20%of20%common20%

ancestors. 

كتاب علم البيئة
 https://www.goodreads.com/book/show/�41123122the-ecology-book
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